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„Al te lang staat José Happart de Vlaamse gemeenschap uit te lachen, al te lang 
mag hij ongestraft diezelfde gemeenschap treiteren. En dat kan alleen omdat de 

Vlaamse meerderheid tot vandaag niet dat greintje zelfrespect kon opbrengen dat 
nodig is om die Franstalige arrogantie te stoppen." 

(Hoofdredakteur Mare Platel in „Het Belang van Limburg" van 13 oktober '87.) 

Konijn met myxomatose 
Kijken in koffiedik is er niet bij: de lezer, die dit artikel don

derdag onder ogen krijgt, zal vermoedelijk reeds beter geïnfor
meerd zijn dan de journalist die het woensdagmiddag neer-
pent. Het grote regeringsuur U zal immers voorbijtikken in de 
nacht van woensdag op donderdag. Niet op de valreep, maar 
reeds er achter. 

Het tonitruante ultimatum van de CVP, met als vervaldatum 
13 oktober, is immers in feite reeds verstreken. De CVP-
dreiging „dat er geen regering meer zou zijn als Happart bij de 
heropening van het parlement nog zou zetelen" is op de keper 
beschouwd al voos gebleken. Martens is nog altijd op zoek 
naar zijn kwadratuur van de cirkel. 

Die zoektocht is volkomen overbodig. Dat hij toch onderno
men wordt, belooft dan ook helemaal niets goeds. Hij is overbo
dig omdat de toepassing naar de letter en de geest van wet en 
rechtsspraak neerkomt op de verwijdering van Happart als 
burgemeester en schepen. Punt aan de lijn. De zoektocht van 
Martens betekent maar dat hij wil afwijken van, of dat hij een 
prijs wil bedingen voor de toepassing van wet en rechtspraak. 

Enkele dagen geleden verklaarde de eerste-minister „dat de 
Happart-kwestie voor de regering zo delikaat is wegens haar 
eenvoud en bevattelijkheid die", zo zegde de premier, „doet 
herinneren aan de zaak van de loketten van Schaarbeek 
destijds". 

Het geheugen van de doorsnee-burger is kort en de bedoeling 
van Martens was allesbehalve, het te willen opfrissen. De 
loketten-affaire anno 1976 heeft echter méér overeenkomsten 
met de zaak-Happart dan alleen maar de eenvoud en de bevat
telijkheid van het dossier. 

De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken was de
zelfde als vandaag, de PSC-er Michel. De toenmalige 
burgemeester-oproerkraaier heette niet Happart, maar Nols. 
De Schaarbeekse burgemeester had zijn stadhuisdiensten eeii 
lokettenregeling opgelegd, die neerkwam op diskriminerende 
apartheid voor de Vlamingen van zijn gemeente. Nols had wet 
en wettelijkheid tegen zich, net als Happart vandaag. Net als 
de huidige regering liet de toenmalige bewindsploeg eindeloos 
betijen. De rel, met veel onrust en betogingen, sleepte zich door 
het ganse jaar 1975 en de helft van 1976. Minister van Binnen
landse Zaken Michel keek dadenloos toe. Na een CVP-
ultimatum, en vooral na de bezetting van het Schaarbeeks ge
meentehuis door vu-parlementsleden, was langer talmen niet 
meer mogelijk. Uiteindelijk stuurde Michel einde mei 1976 een 
regeringskommissaris naar Schaarbeek. Dezelfde dag dat die 
in aktie trad, vaardigde de regering een koninklijk besluit uit 
waarbij de Nederlandse taalkaders in de ASLK herleid werden 
van 56,9 »/o tot 52,2 "/o, op eis van de franstaligen. Dat was de 
prijs - een prijs in arbeidsplaatsen en geld — die Vlaanderen 
toen moest betalen om de wet eindelijk te zien toepassen. En de 
CVP slikte. 

Zal hel vandaag anders gaan? Wat zal de prijs vandaag 
zijn? En zal de CVP, anders dan in 1976 en bij zoveel andere 
gelegenheden, weigeren om het even welke prijs te betalen? 

Hardnekkige geruchten de jongste dagen bevestigen steeds 
weer dat Martens een uitweg zocht, waarbij de CVP weliswaar 
het hoofd van Happart zou krijgen maar de PSC gelijkertijd 
het door haar gevraagde wetgevend initiatief. Wal de PSC in 
ruil voor het hoofd van Happart eist, komt er op neer dat er 
voor de reeds duur betaalde kompromissen van het verleden, 
onder meer voorde koehandel van Hertoginnedal anno 1963 -
opnieuw een Vlaamse prijs zou betaald worden. En wel een 
zeer hoge! ledere verkapte of verdoezelde wijziging van de 
taalwet zal zich morgen immers wreken niet alleen in Voeren, 
maar langs gans de Brusselse rand. De Voerense CVP heeft er 
zopas en tijdig voor gewaarschuwd, zodat de nationale CVP of 
de CVP-frakties zich straks niet achter onwetendheid of dom
heid kunnen verschuilen. Wat de PSC wil en wat Marlens al
thans deze week voor bespreekbaar scheen te houden, is een 
uitbreiding van de faciliteiten naar de gemeentemandataris
sen en de gemeenteraden toe. 

Welk wit konijn Marlens ook uit zijn hoed moge toveren, het 
zal er een zijn met myxomatose. De CVP moet nu emdelijk eens 
écht uitmaken wat ze zal doen. Laat zij zich hel bedorven ko
nijn door de strot duwen? Of weigert zij ditmaal, te vreten uit 
de bedelnap? 
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Volksunie dient eigen wetsvoorstel in 

Zwangerschapsafbreking 
Na een breedvoerige konsultatie van deskundigen 

uit diverse milieus en een serene gedachtenwisse-
ling in eigen rangen, is de Volksunie klaar met een 
eigen wetsvoorstel m.b.t. het probleem van de zwan
gerschapsafbreking. 

TOT ergernis van velen 
wordt dit delikate probleem 
de jongste weken als poli

tieke pasmunt ge- en misbruikt in 
de heetgeblakerde diskussies die 
nu om en rond de Wetstraat wor
den gevoerd. Zonder enige skru-
pule overwegen sommigen zelfs 
de koppeling ervan aan hel Voer-
of SST-vraagstuk! De Volksunie 
doet alvast niet mee aan dit wan
smakelijke spelletje. 

Op basis van een oriëntatie
nota van de VU-kommissie ,,eti
sche problemen" is men klaar 
met een eigen wetsvoorstel. Fun
damenteel daarbij is dat abortus 
provocatus in de Strafwet blijft; 
voor de VU is het een onaantast
baar principe dat het menselijk 
leven in wording moet be
schermd worden. 

Anderzijds is het onloochen
baar dat de absolute toepassing 
van de principiële strafbaarheid 
ten aanzien van vrouwen die zich 
in een noodsituatie bevinden, 
menselijk en sociaal niet houd
baar is. Als ,,noodsituatie" wordt 

door de VU een dergelijke toe
stand van nood voorgesteld, dat 
menselijkerwijze de bestraffing 
van abortus niet gewenst is en 
maatschappelijk gezien bestraf
fing niet gewenst ofwel zonder 
nut is, ofwel en tenminste slechts 
een maatschappelijk nut heeft 
dat niet opweegt tegen het bijko
mende trauma van strafrechter
lijke vervolging en beteugeling. 

De beslissing over het aanwe
zig zijn van de noodsituatie moet 
overgelaten worden aan de recht
bank, waardoor het risiko van 
strafvordering blijft bestaan en 
lichtvaardige ingrepen vermeden 
worden. De VU benadrukt tevens 
dat een vrouw die zich in een 
noodsituatie bevindt, degelijk 
moet worden ingelicht én over de 
medische risiko's van de ingreep 
én over de andere mogelijkheden 
die er kunnen zijn om haar pro
bleem op te lossen. In voorko
mend geval kan de ingreep 
slechts uitgevoerd worden in 
medisch-hygiënisch aanvaard
bare voorwaarden. Daarenboven 

kan niemand verplicht worden, 
hieraan mee te werken. 

Tenslotte, en zeker niet minder 
belangrijk, wijst de etische kom
missie van de VU op de nood
zaak van een verbeterde kennis 
van de bestaande antikoncep-
tiva, van een aanpassing van het 
statuut van het natuurlijk kind en 
de ongehuwde moeder, van de 
hervorming van de adoptie-wet
geving en van de gezinsvriende
lijkheid bij de uitbouw van de ge
meenschapsvormen (wat trou
wens ook uit louter demografisch 
oogpunt een must is). Dit alles 
houdt overigens nauw verband 
met de specifieke plaats die de 
seksuele relatie krijgt of heeft in 
het kader van de diepmenselijke 
ontmoetingsvormen. Daartoe is 
binnen de eigen volksgemeen
schap een gezonde opvoeding 
tot een verantwoord partnership 
vereist. 

Tellen 
Vorige week illustreerde 

de VU haar standpunt over 
het universitair onderwijs 
met keiharde cijfers, die 
door onderwijsminister 
Coens werden geloochend. 

Dat Coens slecht telt, 
leest U op bIz. 9. 
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... 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 

BOKKESPRONGEN 

V\/at mi) opvalt is dat de standpun
ten van de Volksunie meestal lijn
recht tegenover die van de CVP 
staan Wij zijn meestal tegen alles 
wat de CVP zegt, dat lijkt mij weinig 
ernstig 

Laat ons eerlijk zijn, de Volksunie 
zit meestal in de winst als er kommu-
nautaire spanningen zijn, zoals op dit 
ogenblik Andere problemen blijven 
helaas steeds van secundair belang 
Wat de argumentatie pro en contra 
betreft, moeten we beseffen dat zelfs 
met een zelfstandig Vlaanderen we 
steeds deel van een groter geheel 
blijven, en dat dit kompromissen met 
zich meebrengt Wat hebben we bv 
aan mijnenvegers, die we zelfs met 
mogen gebruiken om internationale 
wateren te helpen vnjhouden' Laat 
ons ze dan maar slopen, want als 

land zijn we te klem om ons tegen 
buitenlandse agressie, zonder hulp te 
verdedigen De Volksunie had beter 
de manier waarop de beslissingen 
genomen werden, bekritiseerd Net 
als in de zaal Buyie, of de raketten 
De manier waarop, dat was het echte 
schandaal Beter ook was meer 
ruchtbaarheid te geven aan de famili
ale benoemingen bij de PVV, want 
daar wordt ik ook kotsmisselijk van 
Als laatste bedenking nog dit, wij zijn 
een verdraagzame partij behalve 
wanneer het de eigen mening met is, 
dan kan men wel zien aan de vinnige 
reakties Misschien kan WIJ wel eens 
een gesprek regelen tussen de oppo
santen, dat zou zeer leerzaam zijn 

Luc Sevenhans, Brasschaat 

PEULSCHILLETJES 
Ze zijn zo glad als bananenschil-

len, maar de verkozenen des volks 

(met allemaal) gooien ermee in wel
bepaalde richtingen (door de spreek
woordelijke deuren en vensters) 

Mijnheer Maystadt gooit (voor de 
zoveelste keer') een peulschil-
letje van, zomaar 82,6 miljoen 
naar de kop van zijn Waalse kiezers 
(voor 60 % op kosten van de Vla
mingen) 

Mag met' hoort men her en der 
schreeuwen (dat week iedereen'), 
komt uit de nationale pot, is diefstal, 
poten af dus' Maar het gaat toch door 
spijts luid protest van menig ander 
,,peulschil-gooier" Wolven vreten 
mekaar met opi 

En wat dan met het peulschilletje 
(van zomaar 370 miljoen) dat de 
Herald-Skroeven-deskundige en TGV 
(Frans paard van Troje) vertegen
woordigde in de zakken van zijn boe-
zemvnend Desiré gooide (richting 
Zwitserland') om de koffie-plantages 

in Zaïre ,,te herwaarderen" Raad 
eens wie de ,,grote baas" is van al 
dat koffie-gesjoemel in Zaïre Juist' 
PVV-er, TGV-er en peulschil-gooier 
H de C (met H van Happart, en C van 
Capart) 

En wat zit er nog onder het kleine 
topje van die ,.wettelijke" dieven-
ijsberg' Wat weten we met over mil
jarden die onzichtbaar en geruisloos 
naar ,.ergens" verdwijnen' Peul
schilletje na peulschilletje (na ette
lijke honderden miljoenen) en voor 60 
% op kosten van de Vlaamse ..Jan 
met de pet" die als kiezer altijd maar 
weer naar het stemhokje spurt om er 
braaf (van vader op zoon) zijn bolletje 
te gaan ..kleuren" Opdat alles zo 
moge blijven' 

Arme ,,Jan", arme Vlaamse kie
zer Je hebt de meesters die ge ver
dient' 

Q. Van Dierendonck, Kraainem 

POLITIEKE BENOEMINGEN 

De PVV IS in hetzelfde beddeke 
ziek als de CVP De politieke benoe
mingen vieren deze dagen weer 
hoogtij De zoon van Poma werd vre
derechter, de dochter van Grootjans 
rechter eerste aanleg, de neef van 
Waltniel vrederechter, de echtgenote 
van De Gucht en de Neef van Pede 
werden politierechter, het zusje van 
Dewael rechter bij de arbeidsrecht
bank. Verhofstadts zusje werd 
substituut 

De PVV heeft het maar over de ont
vetting van de staat en over depoliti
sering Allemaal woorden in de wind' 

Dit land gaat ten onder aan politise-
nng en verzuiling De PVV werkt hier 
van harte aan mee Jan met de pet 
die het moet doen met twintig dui
zend frank per maand, of het moet 
doen met een vervangingsinkomen, 
IS deze komedie kotsbeu' 

Het IJzerbedevaartkomitee 
gewest Maaseik 

m 
Vlaams-Nationaal 

Weekblad 
Uitgave van het 

Vlaams Pers-, Radio-
en TV-mstitgut v.z.w. 

Hootdredakteur: 
Maurits Van Liedekerke 

Redakteuren: 
Johan Artois 
Tom Serkeyn 
Pol Van Den Driessche 
Toon Van Overstraeten 

Sekretarlaat: 
Hilda De Leeuw 

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

Verantw. uitgever: 
Jaak Gabriels. 
Barrikadenplein 12. 
1000 Brussel 

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

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

^ 

lepel & vork 
H * l i l p V.B A. Bierhandel Hellinckx 

Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

S. M. B. 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel. 582.10.93 
H 
HI IEBHANDEIW 

EIUNCKA 

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 
Hulste. Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich, Kon Astridlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven, 1 DonmunderThier Brau Hof, Ten/uursevest60-016/22 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 BLANCOUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

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 

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

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

RESTAURANT 

I G m p I Wolvengracht 

? f - ^ , ^ , ^ , Leopoldstraat 

Tel 217 9153 

Waar V lamingen 
thu is zijn... 
in 't hart je van Brusse l 

Banke tbakke r i j 

ANTWERPIA 
' ^ . JOOST GOSSYE 

AFSPANNING-HERBERG 
tOIMBERG 

Afspanning Tomberg gelegen in 
een stukje ongerepte natuur' 
Specialiteiten 
Pannekoeken — Spaghetti 

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

'tboerenhof 
CAFE-RESWURAm-FRmjUR 

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

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

BROOD — BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

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

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

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28 

Geraardsbergsesiraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

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 

iOGCMCMT 

CAJ1BR.iNUi 
BR.CC 
011/47.28.97 
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Paul 
Van 
Grembergen 
stapt op 

Drek en... 
Maandagavond was het in de 

,,uitzending door derden" de 
beurt aan de ,,vrijzinnige vereni
gingen". Een onderdeel van het 
programma handelde over het 
abortusvraagstuk en daarvoor 
hadden de programmamakers 
ook VL/-partijsekretans Paul van 
Grembergen uitgenodigd. De 
VU-senator ging in op dit verzoek 
en was aanwezig In de studio... 

Tot duidelijk werd wat en wie er 
eigenlijk achter stak. Gesprekslei
der Johan Anthierens had het 
Immers breedvoerig over het on
langs bIj EPO verschenen boek 
,,De VlaamSSche Kronijl<en". 
Daarin wordt op een weerzinwek
kende manier met drek gegooid 
naar een hele reeks vooraan
staanden uit de Vlaamse Bewe
ging. Felix Timmermans wordt 
de „literatuurstier van de nazi's" 
genoemd, Arthur de Bruyne de 
,,letterl<:necht van zwart Vlaande
ren", en meer van dit proza. Ook 
de IJzerbedevaart wordt afge
daan als een racistische en neo-
fascistische bijeenkomst. 

Eén en ander werd Paul van 
Grembergen werkelijk te gortig. 
Volkomen terecht verliet hij ver
ontwaardigd de studio, met de 
mededeling dat hl] aan zo'n pro
gramma zijn medewerking wei
gerde. Het VU-partIjbestuur trad 
Paul van Grembergen naderhand 
bij. 

Op zijn wekelijkse perskonfe-
rentie toonde ook partijvoorzitter 
Jaak Gabriels zich erg verbolgen 
over de sektalre en hatelijk onver
draagzame opstelling van dit 
kliekje van zg. ,,vrijzinnigen". 
Daarenboven haalde hij scherp 
uit naar de totaal onwetenschap
pelijke benadering van dit vleze 
rioolschrift: „Elke student ge
schiedenis wordt met dit soort 
geschrijf grandioos gebuisd". 

Het feit dat men het onschend
bare SP-Europarlementsiid Van 
Hemeldonck als verantwoordelij
ke uitgever gebruikt, getuigt trou
wens van een verbijsterend ge
brek aan moed en bewijst meteen 
de zwakte van de vertolkte stellin
gen. 

' - f l i-C .«•/•-'•''"f,';=»-(«r.K'is' 

mt 
Eerlijke vrijzinnigen vertrouw

den ons Inmiddels toe dat ook zij 
kotsmisselijk worden van dit soort 
,,progressieve" praktijken. 

...eerroof 
Onverdraagzaamheid is na

tuurlijk geen monopolie van ek-
streem-llnks. Tijdens de voorbije 
dagen werd ook Jaak Gabriels 
zelf het slachtoffer van platvloer
se verdachtmakingen en eerro-
vende aantijgingen uitgaande van 
een plaatselijke Pro Wfa-afdeling. 

Deze ultramontaanse katolieke 
organisatie deelde in de thulsge-
meente van de VU-voorzitter een 
pamflet rond, waarin het recente 
VU-wetsvoorstel inzake zwanger
schapsafbreking als een „ver
gunning om te mogen doden" 
wordt gekapitteld. Heel bewust 
wordt het VU-voorstel dus totaal 
verkeerd toegelicht. 

Het VU-wetsvoorstel bepaalt In
tegendeel heel nadrukkelijk dat 
abortus In de Strafwet moet blij
ven ; alleen In uitzonderlijke nood
situaties kan de rechter nader
hand oordelen of er Inderdaad 
een straf dient opgelegd. Alle krls-
telljke kommentatoren en vele 
priesters vinden dit een zeer de
gelijk en aanvaardbaar voorstel. 
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Jaak 
Gabriels 
reageert 

Ook de CVP-senaatsfraktie bij 
monde van voorzitter Bob Gijs 
vindt dit een erg bespreekbaar en 
redelijk standpunt. 

Dit perfiede Pro VIta-pamflet is 
dus heel duidelijk uit andere over
wegingen geschreven. De bewe
ring dat hierachter een kliekje van 
rankuneuze CVP-ers uit Limburg 
steekt (die vrezen voor hun man
daat tengevolge van het Gabriels-

'tKLAPGAT 
EEN_KULTURELE ONTMOETING 

Van alle markten 
Uit de reakties, telefoontjes en brieven, blijlrt dat onze 

lezers en andere mensen veel belangstelling betonen voor 't 
Klapgat, de kulturele ontmoeting van het weekblad Wij. Veel 
voorkomende vraag: maar wat is er nu precies allemaal te 
doen? Vanaf deze week leiden wij het programma, waaraan 
met man en macht wordt gesleuteld, beetje bij beetje bij in. 

't Klapgat wordt geopend vanaf 10 uur 's morgens met een 
heuse kunstmarkt. 

'LAANDEREN is van alle 
markten thuis, dat weten 
onze lezers. Van oudsher 

behoort de markt tot het beeld 
van stad en dorp, een plaats waar 
mensen mekaar ontmoeten, een 
agora waar van gedachten wordt 
gewisseld, waar gekocht en ver
kocht wordt, waar een boompje 
wordt opgezet, waar geboden en 
bedongen wordt. 

De kunstmarkt die 't Klapgat U 
aanbiedt wordt gehouden aan de 
voet van de majestatische St.-
Romboutskatedraal. Kon er een 
betere plaats bedacht worden? 

In een vijftiental kramen zullen 
kunstenaars hun kunnen laten 
zien, zullen zij u aanspreken met 
kunstwerken, met kunstambach
ten, produkten, fratsen, met zotte 

ymij.m.p 

en vroede hoogstandjes. U kiest 
zelf maar. 

Een markt in Vlaanderen zou 
geen markt zijn ware er geen 
kans om iets te proeven, iets 
hartigs te nuttigen want eind no
vember staat de winter ongedul
dig te trappelen. Bovendien lig
gen Sinterklaas en kerstdag bin
nen handbereik, je weet maar 
nooit... 

Onze markt biedt tevens een 
vleugje cirkus, want ook een dito 
tent zal op die late november zijn 
breed zeil spannen. In zo'n tent 
horen natuurlijk ook jongleurs 
thuis. Of wat dacht U? 

Toekomstige Klapgatganger, 
alleen reeds voor deze markt is 
een uitstap naar Mechelen op 
zondag 29 november a.s. de 
moeite waard. 

Meent u echter een bijdrage te 
kunnen leveren om onze markt 
nog meer kleur bij te zetten aarzel 
dan niet kontakt op te nemen met 
de redaktie van dit weekblad. Er 
kan nog altijd eentje bij! 

Zondag 29 november te Mechelen 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

effekt), IS meer dan vermoedelijk 
juist. 

Vanzelfsprekend liet Jaak Ga
briels ook deze slag onder de 
gordel, niet onbeantwoord. 

Maandag was (bijna) heel Belgié aanwezig op de officiële inhuldiging 
van de LNG-terminal in de voorhaven van Zeebrugge. 

Kostprijs: ongeveer 24 miljard fr. Bedoeling: minder afhankelijk zijn 
van de olieproducerende landen. Veiligheid: relatief groot... 

Prokureur 

Door een gunstige wind kwa
men wij in het bezit van een kopie 
van het schrijven dat de eerste 
substituut-prokureur des konings 
te Brugge, de heer W. Vandecas-
teele, op 25 september schreef 
aan de voorzitter van de wapen-
handel-onderzoekskommissie. 

De prokureur stelt daarin on
omwonden dat er geen enkele 
wettekst bestaat die het leveren 
van wapens aan landen die in een 
gewapend konflikt verwikkeld zijn 
of waartegen een embargo geldt, 
bestraft! „De parketten kunnen 
daartegen dan ook met optre
den " Het Openbaar Ministene 
dient zich bijgevolg te beperken 
tot het vervolgen van misdrijven 
die wel strafbaar zijn. 

De prokureur wijst er voorts op 
dat de bewijslevering, zeker in 
deze materie, nog ekstra bemoei
lijkt wordt vermits veel van die 
feiten gepleegd worden „door in
ternationaal georganiseerde en in 
de vreemde verblijvende da
ders". Het verzamelen van bewij-
selementen is daarenboven met 

alleen tijdrovend, maar ook duur 
omdat politiemensen naar het 
buitenland dienen gezonden te 
worden. 

„Het komt mij dan ook voor, 
mijnheer de voorzitter, dat het 
uitvaardigen van een bijzondere 
wet die het leveren van wapens 
aan landen die in een gewapend 
conflict verwikkeld zijn of waarte
gen een wapenembargo bestaat, 
uitdrukkelijk zou strafbaar stellen, 
een adequaat middel zou zijn om 
doeltreffend op te treden." Ten
slotte suggereert prokureur Van-
decasteele dat de sankties op dit 
,,nieuw te creèren misdrijf" vol
doende hoog zouden moeten zijn 
,,Een nieuwe wet zou immers aan 
haar doel tekortkomen wanneer 
de eenvoudige bewijslevenng van 
de wapentransactie met zou vol
staan om een voldoende zware 
straf te zien opleggen". 

Konklusie? In Belgiè bestaat er 
met alleen geen effektieve kontro-
le op de in- en uitvoer van oorlogs-
materieel, maar daarenboven is 
er met eens een wet die het over
treden van de verbodsbepalingen 
bestraft' Er is dus (wetgevend) 
werk aan de winkel. 

Onderwijs 
Tijdens het weekeinde werd 

door honderden leraars van het 
traditioneel onderwijs betoogd te
gen het voornemen om vanaf vol
gend jaar te komen tot een een-
heidstype. Dit protest viel niet in 
dovemansoren bij UL/-voorzltter 
Jaak Gabriels. 

Ook hij maakt zich bezorgd 
over de kwaliteit van het sekun-
dair onderijs en vindt het onduld
baar dat een diktaat vanuit de 
Guimardstraat of één pennetrek 
van de onderwijsminister een ein
de zou maken aan dit onderwijsty-
pe dat zijn deugdelijkheid onge
twijfeld bewezen heeft Gabriels 
dringt er bij de verantwoordelijken 
op aan het verzet tegen dit een-
heidstype ernstig te nemen en 
met hautain weg te wuiven. Het is 
volkomen begrijpelijk dat veel ge
motiveerde leerkrachten het zat 
zijn als eksperimenteer-krachten 
te worden misbruikt. 

,,Zonder afbreuk te willen doen 
aan de grote verdiensten van het 
VSO, meen ik dat de troeven van 
het traditioneel onderwijs behou
den moeten blijven bij de even
tuele reorganizaties " 

Gabriels verklaarde zich zelfs 
bereid als bemiddelaar op te tre
den in dit dispuut In een eerste 
faze dringt hij aan op een per
soonlijk onderhoud met Coens 
over deze voor onze jongeren, 
leerkrachten, direkties en ouders 
zo belangrijke kwestie. 

J 
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Wapen-
kommissie.. 

De voorbije dagen viel er weinig 
nieuws te rapen in de wapenhan-
del-onderzoei<skommissie van de 
Kamer. Toch haalde dit tema nog 
even de grote pers. 

Zaterdag pakte De Standaard 
immers uit met een Belgisch 
doeane-dokument, dat onze 
maandenoude tesis bevestigt; de 
Belgische munitieproducent PRB 
maakte zich wel degelijk schuldig 
aan kruitsmokkel naar Iran. Niet 
alleen het Antwerpse ekspeditie-
bedrijf Transammo moet dus ver
volgd worden, maar wel degelijk 
ook de PRB-direktie. Uit het stuk 
blijkt voorts dat PRB haar moord-
handeltje ongehinderd heeft ver
dergezet na juni '85, datum die 
door dit bedrijf als moment van 
kontraktverbreking was aangestipt 
in een onder ede afgelegde ver
klaring! 

Belangrijk is dat deze konklu-
sies van de Belgische doeane niet 
uitsluitend berusten op gegevens 
afkomstig van buitenlandse dien
sten, maar ook het gevolg zijn van 
eigen speurwerk. 

Het is nu uitkijken of deze ont
hullingen tot een juridisch optre
den zullen leiden, vermits de doe
ane (jammer genoeg) niet zelf als 
officier van gerechtelijke politie 
kan optreden. 

...nadert einde 
Velen kijken uit naar wat er van

daag, donderdag, in de kommis
sie zal gebeuren. Dan is immers 
de man aan de beurt die met zijn 
verklaringen in dit weekblad ook 
de CVP overtuigde van de nood
zakelijkheid van een onderzoeks-
kommissie, m.n. Sigvard Fal-
kenland. 

Falkenland is diensthoofd van 
de Zweedse doeanerecherche en 

eindredakteur van het ophefma
kende Zweedse doeanrapport, 
waarin de schuldige medeplichtig
heid van PRB werd aangetoond. 
Falkenland zal zich laten bijstaan 
door zijn ondergeschikte, die pre
cies het Belgische kluwen heeft 
ontrafeld. 

Na dit getuigenis nadert de 
kommissie het einde van haar 
onderzoeks-werkzaamheden en 
wordt het tijd om tot konklusies 
over te gaan. Deze kunnen zich 
met beperken tot louter wetge
vende aanbevelingen, maar moe
ten ook peilen naar de politieke 
verantw.'^ordelijkheid. 

Op aandringen van o.m. Nelly 
Maes zullen trouwens nog een 
reeks ministers aan de tand ge
voeld worden door deze kommis
sie, die ongetwijfeld haar nut be
wezen heeft. Als er nu maar iets 
van komt. 

IJzer-
bedevaart-
komitee wijst... 

Het IJzerbedevaartkomitee er
gert zich al jaren aan de wansma
kelijke Voerkomedie. De voorbije 
dagen werd de daad bij het woord 
gevoegd en ging men persoonlijk 
alle Vlaamse parlementsleden op
zoeken. Tevens werd een open 
brief gestuurd aan alle Vlaamse 
ministers en staatssekretarissen. 

Daarin worden de gebeurtenis
sen op een rijtje gezet; vooral het 
feit dat nog geen uitvoering werd 
gegeven aan de uitspraak van de 
Raad van State, is onduldbaar. De 
taak van regering is in wezen vol
komen duidelijk: „Net zoals alle 
andere gerechtelijke uitspraken 
moet dit arrest korrekt worden uit
gevoerd. Daarvoor was en is er 
geen enkel „bijzonder" regerings
initiatief vereist." 

PROVINCIE LIMBURQ 

Arrondissement TONGEREN 

GEMEENTE 

3798 VOEREN 

igp 041/78 6013 

R*l. : TJ/MD/50A.51/000606/87 

3798 Voeren, de 

Betreft 

Bijlage 

'A > 
* . > ^ - ^ • 

Geacht Raadslid, 

U wordt verzocht de gemeenteraadsvergadering bij te wonen 
welke zal plaatshebben op donderdag 15 oktober 1987 en dit ten gemeente-
huize om 19 uur 30'. 

Voeren, de 06.10.1987 %-

meester d.d. 

/ 
/ 

De Gemeentesekreyarls, 

Dat Happart zich helemaal met stoort aan welke uitspraak van wie dan ook, blijkt nog maar eens uit bo
venstaand dokument. Het betreft een kopie van de uitnodiging voor de gemeenteraad van vandaag, don
derdag 15 oktober, ondertekend door de „dienstdoende burgemeester" J. Happart! In een schrijven pro
testeerden VU-raadslid Jean Duyssensen VU-kamerlid Johan Sauwensbijde Limburgse provinciegoever-
neur en bij de eerste minister tegen dit zoveelste feit: „Deze samenroeping van de gemeenteraad is volle
dig onwettig, gezien het arrest van de Raad van State van 30 september 1986." Waarop wacht men nog 

om deze rekel voor eens en voor goed af te zetten ? 

Het Bedevaartkomitee bena
drukt dat voor de uitvoering van 
een arrest nooit een prijs betaald 
mag worden: noch een wijziging 
van de taalwet noch enige andere 
kompensatie aan Wallonië kunnen 
ovenwogen worden. De regering 
maakte echter de kapitale fout aan 
de franstaligen de illusie te geven 
dat over de taalgrens en -wet nog 
zou kunnen onderhandeld orden. 
,,Op deze wijze lijkt de Vlaamse 

Frans in Afrika 
AAR aanleiding van de 

Waalse Feesten einde 
september kwam het 

Franse Académie-lid Druon zijn 
Belgisctie taaigenoten verblij
den met de mededeling, dat er 
in de wereld 500 miljoen fransta
ligen zijn. Kort voordien hadden 
de staatshoofden van deze 500 
miljoen overigens nog te Que
bec hun top gehouden: een 
bonte mengeling van enkele Eu
ropese staatslui (waaronder de 
francofoon van Sleidinge) tus
sen hoofdzakelijk Afrikaanse 
collegae. 

Om aan z'n half miljard 
franstaligen te komen, hanteert 
Druon een doorzichtige truuk: 
hij rekent alle Afrikanen, wier 
land het Frans als officiële of 
mede-officiële taai heeft, tot de 
francophonie. 

De werkelijkheid is anders. In 
de zogenaamd franofone landen 
van Afrika wordt het Frans 
gesproken en geschreven door 
slechts een uiterst dunne bo
venlaag van een paar procenten 
der bevolking. De rest spreekt 
en verstaat alleen inlandse 
talen. 

Nochtans scheen de positie 
van het Frans als bestuurs- en 
verkeerstaal en als Inter-
Afrikaanse lingua franca totnog
toe vrij stevig. Er zijn echter te
kenen die er op wijzen, dat het 
klad er begint in te komen. Af

rika is doende, z'n taalbewust
zijn te ontdekken. 

„ledere poging om de eigen 
Afrikaanse taal te ruilen voor 
een andere, komt neer op de 
vernietiging van de eigen per
soonlijkheid". Het stond te le
zen in „Le Sahel", de enige (en 
franstaiige) krant van Niger, naar 
aanleiding precies van de fran
cofone top te Quebec. 

Met meer dan duizend talen 
en idiomen zal Afrika waar
schijnlijk nog wel een tijdje aan
gewezen zijn op Frans of Engels 
als inter-Afrikaanse verkeer
staal. Il/laar er wordt gedacht en 
gewerkt aan een eigentallge toe
komst. In BoeroendI, Rwanda en 
Tanzanië zijn de eigen talen 
reeds onderwijstaal. In Maureta-
nlë en de Sahellanden wordt vo
lop geëxperimenteerd met el-
gentaiig onderwijs. De alfabeti-
satle van volwassenen gebeurt 

er in de eigen talen. Het Ha-
oussa, Manding en Kiswahlli die 
grensoverschrijdende talen zijn, 
rijpen stilaan naar het stadium 
van bruikbare volwassenheid en 
naar het statuut van internatio
nale verkeerstaal in de Organi
satie voor Afrikaanse Eenheid 
en zelfs In de Verenigde Naties. 

Voorvechters van de eigen 
taal, zoals Chelk Anta Dlop en 
Theo Obenga, zijn bezig het be
wijs te leveren dat Afrikaanse ta
len opgewassen zijn tegen de 
uitdagingen van het ruimte- en 
informaticatijdperk. Ze hebben 
de relativiteitstheorie van Ein
stein uitgeschreven in het Wo-
lof, de meest verspreide taal van 
Senegal. Hetzelfde deden ze 
met handleidingen over kernfi-
slca en driehoeksmeetkunde. 

Chelk Diop gaat nog een stap 
verder. Uit vergelijkend onder
zoek is gebleken dat belangrijke 
Afrikaanse talen zoals het Wolof 
en Haoussa hun verre wortels 
hebben In het Egypte van de fa
rao's. Diop stelt dan ook voor, 
het Farao-Egyptisch te hanteren 
als Afrikaanse verkeerstaal, net 
zoals Europa zich bediend heeft 
en gedeeltelijk nog bedient van 
het Latijn. 

Hoe dan ook: op weg naar zijn 
half miljard francofonen botst 
Druon voortaan op het nieuwe 
feit van het Afrikaans taalnatio-
nallsme. 

aanwezigheid In de regering de 
zwakte sinds vele jaren." 

De verwijdering van Happart uit 
elke bestuursfunktie moet gepaard 
gaan met de aanstelling van een 
regeringskommissaris of burge
meester. 

...op verant
woordelijkheid 

,,Het is onze plicht", aldus het 
komitee, ,,U te wijzen op uw per
soonlijke verantwoordelijkheid in 
het dossier Voeren. Het was één 
van de eerste verwezenlijkingen 
van de Vlaamse Beweging dat 
geen enkele bestuursfunktie in 
Vlaanderen nog door nederland
sonkundigen zou worden uitgeoe
fend. Nochtans aarzelt de rege
ring, waarvan U deel uitmaakt, om 
dit principe toe te passen, hoewel 
dit, na het arrest van de Raad van 
State, zelfs haar grondwettelijke 
plicht is." 

De brief, ondertekend door voor
zitter Paul Daels en sekretaris 
Koen Baert, besluit met te stellen 
dat alle Vlamingen van de 
Vlaamse regeringsleden venwach-
ten dat zij eindelijk handelen én als 
Vlaming én als minister. Happart 
kan eenvoudigweg geen enkel 
bestuurlijk ambt bekleden. 

,,Reeds meer dan eenjaar bent 
U er echter persoonlijk medever

antwoordelijk voor dat José Hap
part nog steeds in funktie blijft", 
besluit het Bedevaartkomitee. 

BGJG 
De Bond van Grote en Jonge 

Gezinnen (BGJG) haalde vorige 
week scherp uit naar financiemi-
nister Eyskens. De BGJG pleitte 
voor een meer gezinsvriendelijke 
fiskaliteit, ,,en dit kan binnen het 
kader van de regeringsvoorstelllen 
gerealiseerd worden door een ver
hoging van de voorziene inkomen-
saftrekken voor tweede en vol
gende kinderen." 

Konkreet eist de BGJG voor het 
aanslagjaar 1990 een inkomensaf-
trek van 150.000 fr. vanaf het 
derde kind en voor het aanslagjaar 
1991 een inkomensaftrek van 
80.000 fr. voor tweede kinderen. 

M.b.t. de verminderingen voor 
grote gezinnen bij het openbaar 
vervoer, is de BGJG tevreden met 
de uitbreiding van het reduktie-
recht voor studenten uit grote ge
zinnen tot 25 jaar. De Bond be
treurt echter de intentie van ver
keersminister De Croo om de re-
duktie voor niet-studerende jonge
ren uit grote gezinnen terug te 
brengen van 21 tot 18 jaar. 

Zondag over acht dagen 
Vredesbetoging 

Op zondag 25 oktober wordt er In Brussel weer betoogd voor de 
vrede en tegen de raketten. 

Vanzelfsprekend neemt ook de Volksunie hieraan deel, weliswaar 
duidelijk als een eigen groep en achter de spandoeken „Nooit meer 
oorlog" en „Stop de wapenhandel". 

Het partijbestuur geeft die dag om 13 uur afspraak vlak voor de 
deur van het nationaal VU-sekreleriaat op het Barrikadenplein (langs-
heen de kleine ring en vlakbij het Madouplein). 

Daarna trekken alle VU-mandatarissen, -leden en -sympatisanten 
gezamenlllk naar de startplaats van de vredesbetoging. Ook wordt 
gevraagd zoveel mogelijk afdelingsvlaggen mee te brengen, om de 
herkenbaarheid nog te vergroten. 

Tot zondag over acht dagen! 
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p. Van Grembergen neemt initiatief: 

Verkiezingsuitgaven 
bepericen 

't Is waarschijnlijk wel van alle tijden en alle 
traditionele partijen in dit land: het gefoefel met 
gelden voor de partijfinanciering en in het bijzonder 
voor verkiezingspropaganda. 

Senator en fraktievoorzitter Paul Van Grembergen 
legde een wetsvoorstel neer om alvast de verkie
zingsuitgaven in te dijken en aan kontrole te onder
werpen. 

u NIEK IS zo'n voorstel met 
In Zweden, Noorwegen 
en de VSA bvb is de 

financienng van verkiezingspro-

Advertentie 

paganda reeds enige tijd beperkt 
en wettelijk geregeld 

In ons land kan iemand die de 
kampanjes van CVP, PVV en SP 

iet of wat opvolgt, met anders dan 
cynisch besluiten dat de lidgelden 
in die partijen aan de erg hoge 
kant moeten liggen 

Miniem effekt 
Het IS evident dat de verkie-

zingskosten met uitsluitend bij
eengebracht kunnen worden met 
lidgelden van de partijleden en 
met beperkte vrijwillige bijdragen 
van personen „Het is dan ook 
met denkbeeldig", aldus Van 
Grembergen, „dat bepaalde or
ganisaties die belang stellen in 
overheidsopdrachten steun verle

nen voor verkiezingsoperaties of 
dat, meer algemeen, belangen
groepen hun belangen pogen te 
verdedigen door steun bij verkie
zingen " De feiten die het week
blad ,,Knack" vorige week uit
bracht over de Florennes-PVV 
connection staven dit En waar
schijnlijk betreft het hier slechts 
een topje van de ijsberg 

3 fr. per kiezer 
Doordat de verkiezingskam

panjes steeds duurder worden, 
dreigen de partijen dan ook 
steeds meer afhankelijk te wor
den van financiële en andere 
drukkingsgroepen En dit, terwijl 
uit studies blijkt dat verkiezings
propaganda een miniem effekt 
heeft op de wijziging van partij
keuze bij het kiespubliek 

Met zijn voorstel wil Paul Van 
Grembergen dan ook komen tot 
een gekontroleerde en gesanktio-
neerde wettelijke beperking van 
de verkiezingsuitgaven Uit
gangspunt hierbij is de medede
ling van alle verkiezingsuitgaven 
Het IS overigens met zo lastig een 
inventaris op te maken van alle 
propaganda, vermits deze open
baar en zichtbaar is 

Tevens stelt de fraktievoorzitter 
een maksimumbedrag voor Bon
dig samengevat ,,het totaal van 
de verkiezingsuitgaven per inge
diende volledige lijst mag met 
meer bedragen dan een maksi
mumbedrag dat wordt bekomen 
door het aantal kiesgerechtigden 
voor de betrokken kiesomschrij
ving te vermenigvuldigen met 3 
fr " Voor de gemeenteraadsver
kiezingen wordt 6 fr per kiesge
rechtigde weerhouden 

Een ,,verkiezingskommissaris" 
registreert alle uitgaven en publi
ceert deze onmiddellijk na de ver
kiezingen Aldus kan nagegaan 
worden of alle uitgaven werden 
opgenomen, of de maksima-be-
dragen met werden overschreden 
en of de bedragen die erin voor
komen overeenstemmen met de 
marktprijs Is dit met het geval 
dan worden boetes en andere 
sankties voorzien 

Willen de partijen hun geloof
waardigheid en vertrouwen bij het 
publiek opnieuw opvijzelen, dan 
kan dit voorstel hiertoe een eerste 
steentje bijdragen Overigens 
wordt de demokratie best gewaar
borgd door onafhankelijke partij
en 

Rosas danst Rosas. Een Vlaamse produktie waarvoor 
Anne Teresa de Keersmaeker op 10 september in 

de States de Bessie Award kreeg. Die Award wordt enkel 
uitgereikt aan a?tiesten die op buitengewone wijze 
hebben bijgedragen tot de vernieuwing van de dans
kunst. In City Center te New York loofde de jury de 
vaardigheid, de schoonheid, de logica en de perfecte 
groepsbewegingen. 

In Leuven kon )e dat stuk echter al in 1983 op Klap
stuk bewonderen, een festival dat om de twee jaar een 

overzicht brengt van de crème van de internationale 
dansscène. Samen met Kaaitheater en De Beweeging 
heeft Klapstuk het dans- en bewegingstheater in Vlaan
deren bekend gemaakt. Voor het dansend talent van 
eigen bodem is Klapstuk trouwens al vaker een spring
plank gebleken naar buitenlandse erkenning. Ook Jan 
Fabre passeerde langs Klapstuk voor hij met "De 
Macht der Theaterlijke Dwaasheden" sinds 1985 zowat 
de halve wereld is afgereisd. 

Anne Teresa de Keersmaeker en Jan Fabre zijn ook 

L.ditmaal weer van de partij op Klapstuk 87. Daar 

y-j- 1 ' X T T r l • • 1 1 1 ^^ '^ tev?ns de avant-garde aan het 

Het s tuk waarmee ze zopas m N e w York een prijs haalde, werk zien: Tnsha B̂WH uit New York, 
1 ' A 'o/-» } /A 1 T/^l/ir-vo^i i l */=» Jean-Claude Gallotta uit Grenoble, 

KOn je ^ jaar geieOen ai op ISiapSLUK zien. Mathdde Monmer en Jean Fmn<;ois Duroure uit Parijs, 
Steve Paxton uit Vermont en Alchemie, een Vlaams 
project van jonge choreografen en beeldende kunstenaars 
van eigen bodem. 

lr>to HLiman Sorgtloos Bartok/AanCtkLningt.n 

REN 
Dit alles en nog veel meer is te zien"van 14 tot 

30 oktober op Klapstuk 87, Van Evenstraat 
2 D, 3000 Leuven. Tel: 016/22.95.50. De danscultuur in 
Vlaanderen leeft. 

Vlaanderen leeft. Kunstlaan 46, 1040 Brussel. Tel. 02/514.10.10 
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„Nu moet recht geschieden!" 

Parlement van start 
onder Voer-spanning 

De heer Bonmar'iage in de Kamer en baron Clerdent in de Senaat waren 
dinsdag jl. nog maar eens van dienst. Beiden zijn het oudste lid in jaren van hun 
vergadering en l<regen aldus de eer ,,de wetgevende zitting 1987-1988 voor 
geopend te verklaren". 

Probleemloos konden zij vaststellen dat Defraigne en Leemans er nog een 
jaartje bijkrijgen als,,primus inter pares". Na de traditionele toespraak van beide 
voorzitters en een aantal varia zat de^erste vergadering van beide kamers er op. 
Een half uurtje had zij geduurd. 

NKEL in de Kamer rees 
even een meningsverschil. 
De frakties van CVP-PSC, 

SP-PS en PVV-PRL blijven er vol
harden in de boosheid: de VU 
l<njgt geen toegang tot het bu
reau, dat de werkzaamheden re
gelt. 

Terecht wierp fraktievoorzitter 
Hugo Coveliers op: „Dit druist in 
tegen de grondregels van de de-
mol<ratie, vermits een belangrijl<e 
fraktie niet vertegenwoordigd is in 
tiet bureau". Het mocht echter 
met baten. Meteen kondigde Co
veliers aan, dat zijn fraktie niet 
langer stemafspraken zal maken. 

Dubbel mandaat 
In hun toespraak gingen de 

voorzitters Defraigne en Leemans 
in op de bestaande wirwar van 
wetgevende vergaderingen. Het 
IS inderdaad geen sinekure om tot 
sluitende afspraken te komen met 
niet minder dan vijf assemblees: 
Kamer, Senaat, Vlaamse Raad, 
Franse Gemeenschapsraad en 
Waalse Gewestraad. 

Verheugend hierbij is, dat in 
beide toespraken een lans werd 
gebroken voor de afschaffing van 
het dubbel mandaat. Het kan in
derdaad niet langer dat dezelfde 
Vlaamse verkozenen én zitting 
hebben in Kamer of Senaat én 
zitting hebben in de Vlaamse 
Raad. Niet alleen lijdt een effi
ciënte werking hieronder, maar 
bovendien gaat de belangenbe
hartiging er onder gebukt. Kijk 
maar naar de houding van de 
huidige regeringspartijen CVP en 
PVV: stoere flaminganten-taal in 
de Vlaamse Raad, brave ja-knik-
kerij in het centrale parlement. 

Om met deze toestand komaf 
te maken, is niet eens een grond
wetsherziening vereist. Het kan 

bij gewone wet. En een voorstel 
van wet hoeft niet meer gemaakt: 
IHugo Schiltz en Frans Baert de
den dit reeds. Laat ons nu hopen 
dat beide voorzitters de daad bij 
het woord voegen, en mede steun 
verlenen aan en spoed zetten 
achter de behandeling van het 

VU-initiatief. Tenminste, indien zij 
hiertoe de tijd krijgen... 

) j Recht moet 
geschieden" 

Want hét gespreksonderwerp 
op deze eerste vergadering — 

althans in de wandelgangen — 
was uiteraard Happart. Vandaag 
immers dient de Kamer te stem
men over de motie die net voor de 
vakantie werd ingediend. En de 
CVP heeft het in zowal alle talen 
uitgeschreeuwd: Happart moet 
vóór deze stemming weg! 

Eerste minister Martens liet 
vooralsnog niet in zijn kaarten 
kijken. Ook niet na de interpellatie 
van Jolian Sauwens. Het is echter 
niet de eerste maal dat een rege
ringsinitiatief voorgeschoteld 
wordt. Op 15 januari bvb. ant
woordde Martens op een vraag 
van dezelfde Sauwens: ,,Uzal de 
vraag niet meer moeten stellen." 
„In de eerstkomende dagen" 
werd een initiatief beloofd. Onder
tussen zijn we negen maanden 

Selektief liberalisme 
DE Supersnelle Trein en 

de veerdiensten Twee 
dossiers van De Croo. 

Twee dossiers dïe etke stu
dent meer üax\ voldoende stof 
bieden voor een thesis. Een 
thesis over de merkwaardige 
wtjze waarop de blauwe eksel-
lentie besluiten ,,vormt". 

Starten we bij de SST „Ver
worden tot een schimmenge-
vecht", stelde Johan Sau
wens Zowat 31 schriftelijke 
vragen, 13 mondelinge vragen 
en wie weet hoeveel tnterpeHa-
ties werden op De Croo afge
vuurd Nutteloos Als een SST 
raasde hij van het ene alterna
tief naar het andere. Om er de 
kiuts bij te verliezen 

Vorige week werd hij nog 
maar eens aan de tand ge
voeld Erg konkreet en direkt. 
Door alle Vlaamse partijen 
Maar na afloop kon Sauwens 
sJechts zuchten elk antwoord 
van de minister roept vele 
nieuwe vragen op 

Ook met de veerdiensten,is 
er iets eigenaardig Hugo Co
veliers ontdekte namelijk dat 
het ministerie van Openbare 
Werken twee veren uitbaat op 

het kafsaal G«nt-Terneuzen, 
Hiervan te èn)<el geweten dat 
er 40 personeelsteden SEtjn en 
dat de twee boten jaarlijks 
goed ztjn voor 10 miljoen fr 
aan fakturen voof wisselstuk-
ken en hersteltingen 

Volgens Johan Sauwens is mi
nister De Croo er in geslaagd, 
het SST-dossier te doen ver
worden tot een schimmenge-
vecht 

Een andere weienschap is, 
dat deze veerdiensten tn het 
arrondissement van Verhol» 
stadt liggen en dat een andere 
liberaal, m&t name Olivier, 
Openbare WetHen beheert. En 
is hel dan niet de moeite even 
de vraag te steifen, waarom 
Verhof stadt zo dwarsligt wat 
de Antwerpse veren betreft en 
ondertussen niet eens weet 
wat de uitbating van de Gent
se veren aan de gemeenschap 
kost. 

Nu moeten volgens Cove
liers de Gentse veren hele
maal niet verdwijnen. Ze ver
vullen overigens een identieke 
rol als de beide Antwerpse 
een groot aantal overzetters 
bij de wisseling van de ploe
gen in het industriegebied 
Hun noodzakelijkheid staal als 
een paal boven water 

Maar waarom in het ene 
geval losjes schrappen zonder 
inzicht m de maatschappelijke 
realiteit? En in het andere ge
val staatsgelden uitgeven zon
der te weten wat wordt uitge
geven'? De financiële ortodok-
sie van de PVV geldt blijkbaar 
met voor de eigen streek! 

Kamerlid Hugo Coveliers wilgeen 
stemafspraken meer. 

verder en de Voeren-karrousel 
draaide rustig verder. Met als ge
volg een angstwekkende verloe
dering van de rechtsstaat. En het 
parlement als wetgever én de 
Raad van State als rechter wer
den voor aap gezet. Het Vlaamse 
volk komt al even geschandvlekt 
uit dit dossier. Voortdurend werd 
het belachelijk gemaakt en geridi-
kuliseerd. En tot slot is er de 
vaststelling dat Voeren totaal on
bestuurbaar IS geworden. 

Geen show, maar 
klaarheid! 

Een nieuw initiatief zou dus 
vandaag moeten voorliggen. Ho
pelijk komt het tegemoet aan de 
waarschuwing van het Limburgse 
kamerlid: „Waar wij thans be
hoefte aan hebben is geen nieu
we show, geen nieuwe mistige 
verklaring maar een degelijk en 
klaar antwoord. En dit kan, gezien 
het arrest en het advies van de 
Raad van State niet anders luiden 
dan dat Happart wegmoet, ook 
als schepen. Een andere weg is 
onaanvaardbaar. Niet een enkele 
dag verder uitstel kan worden 
geduld in het belang van de 
rechtsstaat, in het belang van 
Vlaanderen en in het belang van 
de inwoners van Voeren. Ge
woon: recht moet geschieden." 
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Bij de heropening van liet Paleis der Natie 

Het begint weer 
yoor de 212 kamerleden en de 184 senatoren was 

het dinsdag weer eens de eerste werkdag van een 
misschien wel erg kort parlementair jaar. 

Onder de afwezigen bemerkten we senator Prins 
Albert. 

DE gekozenen des volks za
gen er doorgaans goed 
uit. Sommigen hadden 

duidelijk een vermagenngs- of 
aandikkingskuur ondergaan tij
dens hun drie maanden vakantie. 
Velen droegen een nieuw maat
pak, het één al duurder en mo
dieuzer dan het ander. Bij de 
vrouwen viel het al te blonde krul-
kapsel van de PlAZ-voorzitster op 
en /4ga/ev-meisje Mieke Vogels 
had zich voor één keer met een 
keurig rokje omgord. Zelfs de 
kommandant van het Paleis der 
Natie leek het goud op zijn kepie 
te hebben opgepoetst. 

PVV-slogan 
Ook de andere Keien van de 

Wetstraat waren er weer in grote 
getale. Op de perstribune was het 
drummen voor je plekje, de foto
grafen schoten kiekjes alsof Agfa 
met filmrolletjes gegooid had en 
de doordenkgrapjes rolden over 
de lippen. (,,Kent il de nieuwste 
PVV-slogan? Op ons kunt U 
Bouwen!"... Gelach.) 

De bodes in blauwe of zwarte 
kostuums beijverden zich op
nieuw in het ronddragen van ki
lo's papier, het lessen van de 
parlementaire dorst, het onmid
dellijk reageren op de kleinste 
vingerknip. 

Het geheel heeft inderdaad iets 
van een eerste schooldag onder 
laatstejaars schoolkinderen, de 

gezellige drukte vooraleer de eer
ste les begint. Met eindeloos veel 
handjes drukken, ervaringen ver
halen en opdirken, gezellig keu-
vielen alsof iedereen eikaars 
vriendje is. Verkeersminister De 
Croo maakte de schow kompleet 
door het breedvoerig geven van 
schouderklopjes en het omarmen 
van mede- en tegenstanders. Ka
mervoorzitter Defraigne gaf rozi
ge klapzoenen aan rondborstige 
partijgenotes; met bepaald een 
parlementaire attitude, althans 
met in plenaire vergadering... 

Verveeld luisteren 
Om precies 14.16.01 uur luidde 

de bel en ging iedereen op zijn 
plaats zitten. Na de eedalegging 
van enkele nieuwelingen en de 
potsierlijke ,,verkiezing" van het 
,,bureau", was het de beurt aan 
de ,,direkteurs" van deze beide 
,,scholen" om hun openings
woordje te houden. Waar, net 
zoals bij de meeste van dit soort 
plechtigheden, alleen maar ver
veeld werd naar geluisterd. Een 
half uurtje later werd de zitting al 
,,geheven" en was het ,,speel
tijd". 

Tijdens dewelke uitvoerig en 
amrzwaaiend kommentaar gele
verd werd op het vooralsnog on
geboren wit Voerkonijn van mees
ter Martens. Vandaag, donder
dag wordt het dus pas echt leuk. 

(pvdd) 

! /-M 

Het roodfluwelen halfrond van de senaat, even voor de tweede 
dinsdag van oktober. 

Tijdens de afgelopen weken ondergingen de gevels van het pompeu
ze parlementsgebouw een opfrisbeurt. Het Paleis der Natie lijkt 
daardoor iets „jonger" geworden te zijn. 

In doorgezakte lederen zetels onder het behoedend oog van weledele (maar afgestorven) notabelen, lezen 
levende gekozenen-des-volks soms merkwaardige publikaties. (foto's: Geert de soete) 

Advertentie 

7 REDENEN 
OM IN 

HET ES-FONDS 
TE BELEGGEN 

Belgisch Gemeenschappel 

Reden 1: hogere opbrengst 
Een belegging in aandelen, dat is 
kans op hogere opbrengst, terw ijl 
het vermogen beschermd wordt en groeit Vooral in een 
perspektief op lange termi|n 

R e d e n 2 : e e n v o u d i g e n soepe l . Het ES Fonds is de 
eenvoudige manier om mee te profiteren \ an een dynamisch 
en soepel effektenbeheer Er\aren experts \ olgen de beurs 
dag in. dag uit voor n optimale opbrengst en minimaal nsiko 

R e d e n 3 : m i n i m a a l r i s iko door s p r e i d i n g . Een 
7org\ uldige spreiding over verschillende sektoren \an de 
ekonomie % raagt om een grote portefeuille. Het ES-Fonds 
beheert vandaag om en bi| de 27 mil|ard frank Voor uw 
zekerheid 

R e d e n 4 : profess ionee l beheer. Het ES Fonds wordt 
beheerd door een team financiële analvsten en vermogens 
beheerders Dagelijks wordt de portefeuille \oortdurend 
aangepast om steeds de ideale balans tussen marktrisiko 
en -opbrengst te bekomen 

|k Beleggingsfonds 

R e d e n 5: e e n v o u d i g e n v e i 
l ig beheer. Het aktieve beheer 
van uw aandelenportefeuille wordt 

door specialisten doorgevoerd Dat is veilig Uw effekten 
kunt u gratis in bew aring ge\ en en de opbrengst automatisch 
doen storten Dat is makkelijk 

R e d e n 6 : u i t s t e k e n d e pres ta t i e s . Een deelbewijsdat 
in 1982 voor 4 984 frank werd aangeboden, was op 15 9.87. 
15 965 frank waard 
Een waardestijging \an 
W6.77„'* Ook de koepon 
steeg voortdurend Over 
1986 bedroeg hij 525 frank 

R e d e n 7: ES-Fonds is 
Be lg i s ch . Met het 
ES Fonds neemt u deel aan 
de ekonomische ontw ikkeling v an België die momenteel 
vrijgunstigverloopt Meerweten^Uw financiële instelling 
V ertelt u graag meer o% er het ES Fonds om toch een hoog 
rendement met minimaal nsiko te bekomen 

ASLKS <$>Bac 
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JCODEP ^ j 
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Gemeenschappen krijgen nog eens 
4,2 miljard fr. minder! 

Gaston Geens is 
weer eens woedend 

In onze bijdrage van 1 oktober hebben we uitge
breid aandacht besteed aan de toekomstige evolutie 
van de middelen van Gemeenschappen en Gewes
ten. 

Zopas IS de algemene toelichting verschenen bij de 
begroting 1988, waaruit blijkt dat begrotingsminister 
Verhofstadt zomaar eventjes 4,2 miljard fr. minder 
middelen heeft ingeschreven dan waarop gerekend 
werd. 

DE voorzitter van de Vlaam
se regering heeft weer 
eens geprotesteerd Vorig 

jaar deed hij dit ook en dreigde de 
begroting met te zullen goedkeu
ren, indien de middelen voor de 
Gemeenschappen met werden 
uitgebreid Hij kreeg een aalmoes 
en moet die nu zwaar inleveren 

Afwachten wat het resultaat zal 
zijn bij de stemming in het parle
ment 

Leerrijk dokument 
De jaarlijks weerkerende alge

mene toelichting bij de centrale 
begroting is meestal een leerrijk 
dokument Ook dit jaar bevat het 
ruime informatie Het meest op
vallende IS echter dat er voor 
1988 902 miljoen fr minder dota
ties ingeschreven staan voor de 

Vlaamse Gemeenschap en voor 
alle Gemeenschappen en Gewes
ten samen 3,3 miljard fr te weinig 
ristorno s voor de penode 1985-
1988 

Zowel de Vlaamse als de Waal
se regenng hebben de zaak aan
hangig gemaakt bij het overlegko-
mitee regering-executieven 

Het verschil voor het ingeschre
ven en verhoopte bedrag inzake 
dotaties is eenvoudig te verkla
ren Dotaties worden immers jaar
lijks aangepast aan de evolutie 
van het indexcijfer De centrale 
begrotingsminister raamt deze 
stijging voor 1988 op slechts 1 5 
% terwijl de Vlaamse begrotings
minister deze stijging realisti
scher inschat op 2 % (sommige 
studiediensten ramen de inflatie 
voor 1988 zelfs op 2,5 %) Dit 

De ,,Faktor Verhofstadt" speelt vooral (en anaermaal) zwaar in het 
nadeel van de Vlaamse Gemeenschap 

eventueel verschil wordt hoe dan 
ook rechtgezet en afgerekend na 
verloop van het jaar wanneer de 
juiste inflatie bekend is 

Een punt van diskussie is ech
ter de inlevering van 1 miljard fr 
op de dotaties van de Gemeen
schappen Volgens Verhofstadt 
moet deze jaarlijks herhaald wor 
den ingevolge de afspraken ge
maakt in het fameuze St -Katheri-
na-akkoord (november 86) De 
Vlaamse regenng gaat er echter 
van uit dat deze inlevering slechts 
eenmalig was en enkel van toe
passing in 1987 Mocht de Vlaam
se regering onze goede raad des
tijds hebben gevolgd, dan zou dit 
probleem vandaag met hebben 
bestaan Wij hebben destijds bij 
herhaling gepleit om deze teksten 
te verwerpen Dit meningsver
schil kost de Vlaamse regering 
544 miljoen fr 

Omwille van de onduidelijke af
spraken die in het St -Katherina-
akkoord werden vastgelegd is 
een verschillende interpretatie 
mogelijk De stelling Verhofstadt 
IS eenvoudig het ging hier om 
een strukturele maatregel met 
blijvend effekt voor de schatkist, 
dus jaarlijks weerkerend' 

Deze stelling betekent voor de 
Gemeenschappen een zware in
levering Hun financieel even
wicht wordt nog verder ontwricht 

Ristorno's 
afgebouwd 

Ristorno's zijn belastingen die 
door de centrale regering worden 
geïnd en doorgestort aan de Ge
meenschappen (geheel of ge
deeltelijk) Het soort belastingen 
dat hiervoor in aanmerking komt 
zijn de openingsbelastingen op 
slijterijen en automatische ont
spanningstoestellen, spelen en 
weddenschappen, onroerende 
voorheffing, kijk-en luistergelden 
de autobelasting 

Het fundamentele twistpunt is 
of een eenmaal geristorneerde 
belasting al dan met voor altijd 
genstorneerd blijft' 

Tot vandaag werd er van uitge
gaan dat er met werd teruggeko
men op datgene wat verworven 
was Verhofstadt doet dat nu wel 
door van een lager percentage te 
vertrekken bij de registratierech
ten met alle gevolgen vandien 
voor de toekomst De Verhof-
stadt-benadering heeft voor ge
volg dat de registratierechten pas 
later uitgeput zijn, waardoor de 
ristornering van de verkeersbe
lasting ook later begint Toevallig 
zijn de verkeersbelastingen voor 
Vlaanderen bijzonder gunstig zo
dat hieruit een dubbele benade
ling voortspruit voor de Vlaamse 
regering 

Het standpunt van Verhofstadt 
houdt in dat de ristorno s van 
Gewesten en Gemeenschappen 
met toenemen Dit is lijnrecht m 
tegenstelling met de bedoeling 
van de wetten op de staatshervor
ming van 1980 Toen werd pre
cies het argument van de interne 
groeidinamiek van de ristorno's 
aangewend om de, voor Vlaande
ren nadelige, dotatieregeling te 

verdedigen De toenmalige en 
huidige Eerste minister beweerde 
toen dat de ristorno's na enkele 
jaren het belang van de dotaties 
ver zouden overschrijden Zoals 
vele andere uitspraken heeft hij 
ook deze ingeslikt en zelfs mets 
gedaan, eerder integendeel, om 
zijn toenmalige belofte waar te 
maken 

Verhofstadts 
rekenkunde 

Het verschil van mening is ge
baseerd op een ingewikkeld me
chanisme Kort gezegd komt het 
er op neer dat Verhofstadt zich 
baseert op de meest enge inter
pretatie van de wet op de staats
hervorming en geen rekening 
houdt met de afspraken van de 
vorige jaren De Vlaamse rege
ring gaat er van uit dat de reeds 
verworven ristorno's minstens 
verhoogd worden met een per
centage gelijk aan de werkelijke 
groeivoet van de rijksuitgaven 
Belangrijkste argument voor de 
stelling van de Vlaamse regering 
IS dat haar berekeningswijze ook 
door deze regenng werd erkend 
bij de definitieve vastlegging van 
de ristorno's voor 1985 in het KB 
van 30 mei 86 

Indien we even nagaan welk 
verschil er bestaat tussen de twee 
berekeningsmethodes voor het 
jaar 1985, dan komen we tot vol
gend resultaat de ristorno s 1984 
bedroegen 12 miljard fr en de 
groeivoet van de rijksuitgaven 1,1 
% (werkloosheid en rampen uit
gezonderd) De dotaties bedra
gen samen 65 miljard fr 1 1 % 
hiervan is 7,12 miljard fr en dus 
minder dan de toegekende nstor-
no s Volgens Verhofstadt moe
ten er dus geen bijkomende ris
torno's worden uitgekeerd' 

De Vlaamse regering baseert 
zich echter op de berekemngsme-
tode vastgelegd m hogerge-
noemd KB waarbij voor de bere 
kening van de ristorno s het oor
spronkelijke bedrag van 1984 met 
1,1 % moet worden verhoogd van 
de dotaties Konkreet betekent dit 
een verhoging van 760 miljoen fr 
voor Gemeenschappen en Ge
westen 

Deze verschillen in bereke
ningswijze zijn vooral belangrijk 
voor de komende jaren Tot en 
met 1988 kost Verhofstadts re
kenkunde 3 3 miljard fr aan Ge
meenschappen en Gewesten, 
waarvan 2 miljard fr ten nadele 
van Vlaanderen 

Onbestaande 
autonomie 

Deze vaststelling toont aan dat 
de autonomie van de Gemeen
schappen totaal onbestaande is 
Alle ronkende verklaringen die de 
voorzitter van de Vlaamse rege
ring aflegt zijn dan ook te herlei
den tot wmdmakerij" Wanneer 
het er echt op aankomt om iets te 
veranderen — namelijk bij een 
stemming m kamer en senaat — 
plegen de heren van de meerder
heid vaandelvlucht slikken al hun 
woorden in en stemmen voor de 
beslissingen van de tandem Mar-
tens-Verhofstadt ,,met de dood m 
het hart" 

Zolang het dubbel mandaat van 
de parlementsleden blijft bestaan 
IS er geen beterschap te verwach
ten Enkel een nieuwe staatsher
vorming met ruimere bevoegdhe
den en eigen fiskale middelen 
kunnen aan deze toestand iets 
veranderen Zoniet zal elk jaar 
opnieuw de treurzang van de 
Vlaamse regering te horen zijn, 
doch geen resultaat opleveren 

Andre Geens 

£ KERN
ENERGIE 
• Een opiniepeiling van het 
Joegoslavische persburo 
toont aan dat ruim driekwart 
van de Joegoslaven tegen 

^ 2 kernenergie gekant is. Deze 
^ 2 meerderheid is des te overwel-
^Z digend wanner blijkt dat 
>,^^ slechts 6 procent van de Joe-
x^m goslaven zich een uitgespro-
' ^ y ken voorstander van kernener-
« J g/e noemt. 

^ ^ Uit de peiling komt daaren-
^ * boven de grote regionale dive-
2 ^ risifikatie binnen de Joegosla-
^ * vische federatie naar voor. in 
^ ^ de zuideli/ke provincies zijn de 
^ ^ tegenstanders in een veel gro-
^^ tere meerderheid dan in de 
/^ noordelijke provincies Slove-
^^^ nie en Kroatië 

ZUID„. 
• De schuldkrisis weegt 
zwaar door in de Noord-Zuid-

^ 2 fslaties De gezondmaking van 
^ y de financiële positie van de 
^m ontwikkelingslanden laat op 

zich wachten Deze^troefheid 
in het Noord-Zuid probleem 
wordt zowel door Noord als 

^ ^ door Zuid veroorzaakt 

De ontwikkelingslanden 
hebben, algemeen bekeken, 
problemen bij het voeren van 
een ekonomisch verantwoor-

u-«m, ^^ staatshuishouding Om 
1 ^ vanuit de huidige situatie te 
fmm komen tot een ekonomie die 
f^^ de inwoners voldoende le-
^ vensmiddelen kan toespelen, 
jyj< in noodzakelijke scholing kan 
8,^ voorzien, de mflatie in de hand 
Msèkan houden en een verant-
|«» woorde handelstroom met het 
i ^ Noorden kan opbouwen, is 
^ een ingrijpende strategie ver-
Ud eist. 

l Ü Bit wordt in vele gevallen 
^^ nagelaten door de lokale rege-
^ ^ ringen om de belangrijke poli-
^ tieke en sociale druk te beper-
^Aj ken. Herstrukturering vergt 
sgasJ immers inspanningen van de 
IdM inwoners met een behoorlijke 
>™^ positie 

.„NOORD 
f^^ m Het Noorden gaat echter 
^^ evenmin vrijuit Ten eerste be-
m£ staat er nog steeds een gebrek 
^ ^ aan politieke vooruitziendheid 
J ^ om voldoende middelen in het 
^ Noord-Zuid beleid te investe-
^ ^ ren Ook de Belgische staat 
%^ weigert nog steeds de afge-
^ sproken norm, nl 0,7 % van 
^d het BNP voor ontwikkelings-
nmd beleid vrij te maken 

Ten tweede wordt in het 
Noorden onvoldoende aan
dacht besteed aan het vrijma-

'rr' 'ffi" "3/7 de handelstromen op 
^ ^ mundiaal vlak Wel integen-

y ^ deel, de zogenaamd liberale 
Vw aanhangers van de vrije markt 
j ^ gaan steeds meer over tot pro-
^Q tektionistische maatregelen 

Tenslotte slokt het Noorden 
^ nog steeds een te grood deel 
^ van de financiële middelen op, 
^j^ ivaf zich uit in te grote begro-
; S tingstekorten. 

IfM Vooral de VS vormen op dat 
»™l vlak een probleemgeval Deze 
\AA geldhonger van het Noorden 
^"^ houdt de reële rente op het 
%!rt huidige nivo, zodat het voor 
SC het Zuiden moeilijk blijft finan-
y y ciele middelen te verwerven 
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Vijf VU-krachtlijnen voor 

Universiteit en 
Wetenscliappeiijic Onderzoeic 

VU-voorzitter Jaak Gabriels, gewezen minister 
voor Wetenschapsbeleid Rik Vandekerckhove en 
partijbestuurslid Hans Bracquené hebben vorige 
donderdag een uitvoerig VU-standpunt over het Uni
versitair Onderwijs en het Wetenschappelijk Onder
zoek aan de pers voorgesteld. 

Het dokument bevat, naast heel wat konkreet en 
verrassend cijferwerk over de huidige situatie en de 
te verwachten evoluties, ook vijf krachtlijnen die de 
VU voor dit akademisch werkjaar naar voor schuift. 

komstig uit de hogere sociale 
klassen. Wil men dit tegengaan 
dan zal eerst en vooral de deel
name van jongeren uit lagere in
komensgezinnen in de kandi
daats- en licentiejaren gestimu
leerd moeten worden. 

Universiteit 
Vlaanderen 

Niet enkel in de derde cyclus 
zullen de universiteiten tot af
spraken moeten komen. Gewe
zen minister voor Weteschapsbe-

VOOR voorzitter Jaak Ga
briels Is deze sektor van 
prioritair belang: „De 

kwa-liteit van de toekomst van 
Vlaanderen hangt samen met de 
investeringen die vandaag in 
deze sektor worden gedaan". 

Het universitair onderwijs heeft 
een enorme vlucht genomen. Het 
aantal universiteitsstudenten 
groeide van 29.150 in 1956 tot 
103.598 in 1986. Binnen deze al
gemene groei valt een toene
mende aanwezigheid van vrou
wen, Vlaamse jongeren en bui
tenlandse studenten op. 

Vorig akademiejaar daalde het 
aantal studenten evenwel voor 
het eerst in 30 jaar tot 103.505. 
Daarvan zijn er 50,5 % Vlamin
gen, 42 o/o vrouwen en 12 % bui
tenlandse studenten. Nemen we 
de Belgische studenten apart, 
dan krijgen we een verdeling 54,4 
N/45,6 F. 

Daling? 
De vraag waarover heel wat 

universiteiten zich op dit ogenblik 
buiten is deze naar de toe
komstige evolutie van het aantal 
studenten. Hun werkingsmidde
len worden immers deels vastge
legd op basis van de studenten 
aantallen. Het is onbetwistbaar 
dat de groep 18-19-iarigen die 
zich in de komende jaren aan de 
universiteitspoorten zal aanmel
den zal dalen. 

Bovendien verliest het univer
sitair onderwijs ook studenten ten 
voordele van het hoger onderwijs 
buiten de universiteit, het zgn. 
HOBU. Het HOBU geniet de 
voorkeur omdat het praktijk
gericht, korter en minder duur Is. 
Tevens hebben de besparingen 
van deze rooms-blauwe regering 
op de sociale toelagen de per
soonlijke studiekosten nog ver
hoogd. De vraag of ons universi
tair onderwijs opnieuw naar een 
elite onderwijs evolueert wordt 
herhaaldelijk gesteld, en terecht. 

Sociale kater 
Uit diverse studies over de stu-

dentenbevolking is gebleken dat 
het percentage van jongeren uit 
gezinnen met lagere inkomens 
aanzienlijk is gedaald sinds 1968. 
Sterker dan dat het aandeel la
gere inkomens in de samenleving 
is gedaald. Tegelijkertijd stijgt het 
percentage jongeren uit gezin
nen met hogere inkomens voor
tdurend. Een eenvoudige grafiek 
(van het RUG) maakt dit duidelijk. 

De bovenste lijn geeft het per
centage van studenten weer uit 
arbeidersgezinnen, kleine mid
denstand en landbouwers. De 
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onderse lijn toont de universitai-
ren uit de hogere klasse
gezinnen. Ook na 1979 heeft 
deze tendens zich verdergezet. 

De meningen over deze so
ciale kater verschillen grondig. 
Sommige gaan zelfs zover te be
weren dat dit de afspiegeling is 
van natuurlijke verschillen in de 
maatschappij. Voorzitter Jaak 
Gabriels stelt echter klaar en dui
delijk dat de VU zich wenst te dis
tantiëren van deze visie. Zij houdt 
geen rekening met de ongelijk
heid van kansen die meestal aan 
de basis ligt van ongelijkheid in 
uitkomst. De VU gaat ervan uit 
dat elke Vlaamse jongere het 
recht heeft om alle mogelijkhe
den die hem of haar worden ge
boden om in vrije keuze een toe
komst uit te bouwen, ten volle en 
in gelijkheid aan te grijpen. Wan
neer dit recht van kansen beperkt 
wordt om financiële redenen, dan 
dient de overheid tussen te ko
men in de studiekosten. Wanneer 
de ongelijkheid voortvloeit uit de 
socio-kulturele achtergrond, dan 
dient de jongere intensiever be
geleid te worden. 

Diploma-inflatie 
Niet alle huidige tendenzen zijn 

nefast voor de universiteiten. 
Hans Bracquené maakt duidelijk 
dat de toename van de studenten 
in de derde cyclus (bijkomend ho
ger diploma) en de tweede vor
ming (bijkomend ander diploma) 
gunstig is voor de instellingen. 
De VU waarschuwt evenwel voor 
een mogelijke wildgroei in de pro
gramma's. Voor men er oog in 
heeft dient er dan weer gesnoeid 
te worden. Ook kan deze evolutie 
problemen scheppen voor de de-
mokratisering van het universitair 
onderwijs. Zoals het nu gaat ste
venen wij recht af op de vorming 
van een nieuwe soort intellektu-
ele upper-class met een vrij een
zijdig profiel: mannelijk en af

leid Rik Vandekerckhove stelt dat 
een hechtere samenwerking glo
baal bekeken en in het bijzonder 
voor het Wetenschappelijk On
derzoek gewenst is. Hij haalt 
hiervoor twee redenen aan. 

Enerzijds moet de enorme toe
name van bijvoorbeeld de Euro
pese onderzoekskredieten een 
teken zijn om een gezamenlijk 
onderzoeksstrategie te ontwikke

len. Buitenlandse voorbeelden 
wijzen immers aan dat 80 % van 
dergelijke kredieten naar grote 
instellingen gaan. Samenwerking 
is geboden om niet ,,buiten de 
prijzen te vallen". 

Anderzijds zal een dergelijke 
samenwerking, zeker in een tijd 
van budgettaire beperkingen, lei
den tot meer efficiëntie en een 
beter gebruik van de centen. 

Wetenschappelijk 
Onderzoek 

Het VU-dokument gaat uitvoe
rig in op de toestand van het We
tenschappelijk Onderzoek in 
Vlaanderen. 

Het aandeel van het onderzoek 
binnen de universiteiten daalt in 
het totaal van uitgaven voor we
tenschapsbeleid. Gevolg: de 
kwaliteit van het onderzoek wordt 
geschaad en de mogelijkheden 
van onze vorsers beperkt. Dit ligt 
mede aan de bron van de zoge
naamde hersenvlucht uit Vlaan
deren. 

Als geheel slaat België een 
slecht figuur met zijn uitgaven 
voor Wetenschappelijk Onder
zoek (minder dan 1,6 % van het 
BNP tegen 2 % in Nederland). 
Binnen deze ,.ontwikkelings
land" situatie wordt Vlaanderen 
bovendien dubbel benadeeld. 
Enkele voorbeelden volstaan. De 
verdeling van de universitaire 
kredieten bedraagt 15,9 miljard 
N/15,9 miljard F. Op basis van 
het aantal studenten zou dit moe
ten zijn: 17,3 miljard N/14,5 mil
jard F. Op basis van de bevol
king: 19,1 miljard N/12,7 miljard 
F. Voor de andere kredieten han
teert deze regering de (onrecht
vaardige) verdeelsleutel 55N/45F. 

In principe wel te verstaan, want 
in de meeste gevallen ligt deze rond 
de 50/50. Voor de Europese kre
dieten komen we, zoals WIJ vroe
ger al meldde, nauwelijks aan een 
verdeelsleutel 35 N/65 F. 

Dit leidt dan tot zeer verrassende 
gevolgen, zoals bijvoorbeeld voor 
het aantal professoren in Vlaande
ren en Wallonië, (zie kader) 

Vijf krachtlijnen 
Voor de VU kan het belang van 

de universiteit alleen maar toene
men: onderzoek, ontwikkeling en 
permanente scholing zijn sleutel
begrippen in de kennissamenle
ving. Daarom stelt de partij vijf 
krachtlijnen voorop. 

1. De bevoegdheid inzake uni
versitair onderwijs en wetenschap
pelijk onderzoek moet in handen 
komen van de Gemeenschappen. 
Federalisering dus! 

2. De demografische evolutie, de 
budgettaire beperkingen én de 
nieuwe taken en opdracht van de 
universiteiten in de kennis
samenleving vereisen een aanpas
sing van de juridische omkadering, 
van de programma's en van de fi
nanciering. 

3. De Universiteit van Vlaande
ren zal het aangewezen instrument 
zijn om tot een rationeel effciënt en 
internationaal doorwegend univer
sitair systeem te komen. 

4. De universiteiten vormen de 
ruggegraat van het wetenschappe
lijk onderzoek. 

5. De problematiek van het we
tenschappelijk en ondenwijzend per
soneel vergt bijzondere aandacht. 
Gezien het beperkte volume van 
de huidige aanwervingen zal het 
wetenschappelijk personeel in het 
komend decennium snel veroude
ren. Dit moet worden tegengegaan 
door een verruiming van het aan
tal beurzen voor jonge Vlaamse vor
sers. Om de stagnatie in de aan
werving tegen te gaan dient er een 
buffer van aanvultende tijdelijke be
trekkingen te worden geschapen. 

De volledige universiteitennota 
kan bekomen worden op eenvou
dige aanvraag op het Algemeen Se-
kretariaat van de VU (02/219.49.30). 

(sec) 

De Voiicsunie, 
Coens en de professoren 
I |N de VU-nota over de uniefs 

werden ondermeer de toch 
wel zeer verrassende cijfers 

over het aantal professoren in 
Vlaanderen en Wallonië gepubli
ceerd. 

Officiële cijfers terzake bestaan 
niet, of worden niet vrijgegeven. 
De vu-studiedienst pakte daarom 
de diverse studiegidsen van de uni
versiteiten ter hand, pluisde de 
adressenlijsten uit en kwam tot 
zeer merkwaardige bevindingen; 

De Vlaamse univen/siteiten stel
len 2.270 professoren tewerk en 
2.770 wetenschappelijke perso
neelsleden, De Franstalige uniefs 
hebben 3.600 profs en 3.040 we
tenschappelijke personeelsleden. 
Dit geeft een verdeling van respek-
tievelijk 38 N/62 F en 47 N/53 F. 

De eerste die op deze cijfers rea
geerde was de Vlaamse onder
wijsminister Coens. De VU-cIjfers 
zijn een kwakkel, dixit Daniël. Er 
zijn 3.894 Vlaamse hoogleraars en 
3.602 Frantalige, en voor de rest is 
alles in orde. 

Waarop VU-voorzitter Jaak Ga
briels meteen reageerde met zijn 
verwondering uit te drukken dat 
telkenmale de Vlaamse achterstel
ling op het vlak van het universitair 
onderwijs aangekaart wordt het de 
Vlaamse onderwijsminister is die 

ledereen kan al eens missen, 
maar van een onderw^mlnlster 
mag men toch venvachten dat 

hij kan tellen?! 

de Franstaiige 
dedigt. 

instellingen ver-

Bovendien vergelijkt Coens ap
pelen met citroenen. De VU heeft 
het over universiteitsprofs, Coens 
over hoogleraren. IDaarin zitten o<^ 
de hoogleraren van hogescholen, 
waarvan er meer zijn in Vlaanderen 
omdat er een stuk meer Vlaamse 
hogeschoolstudenten zijn. Wat 
deze hogescholen betreft, moet 
toch wel duidelijk het onderscheid 
gemaakt worden met de uniefs, 
vindt G^riêis. Zij kunnen geen we
tenschappelijk onderzoek uitvoe
ren, moeten meer a»Kiacht aan on
derwijs besteden en deze hoogle
raren verdienen minder. 

De VU Wljft bij haw cijfers temeer 
omdat de berekening van het aan
tal wetenschappelijke perso-
neelsleden overeerstemt met het 
cijfer gegeven in een antwoord op 
een parlementaire vraag van Nelly 
Maes, nauwelijks één maand gele
den. Dat antwoord kwam van... on
derwijsminister Coens. (sec) 

S '̂ •&*,ïsX S*i% S '̂Wi.V-WKS \ 
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Mlussen volkeren enjMen/63 

Teken aan de wand in Duits-België 
De herrie die deze zomer even ontstaan is rond de 

Hermann Niermann-Stiftung was méér dan een 
Lochness-monstertje in de koml<ommertijd. Er zit 
meer actiter dan goedl<ope sensatie, maar niet in de 
rictiting die men aan de zaal< heeft willen geven. 

TER herinnering: de Her
mann Niermann-stichting, 
met zetel in de Bondsrepu-

biiei< Duitsland, heeft financiële 
hulp verleend aan met de PDB 
(Partei der deutschsprachigen 
Belgier) aanverwante organisa
ties en misschien aan de partij 
zelf. Eén van de leidende PDB-
figuren, Lorenz Paasch, heeft zijn 
schepenambt in Sankt-Vith opge
geven om zaakvoerder van de 
Stichting te worden. Bij deze ge
legenheid werd het „schandaal" 
ontdekt. 

De katoliek-liberale meerder
heid in de Rat der deutsch
sprachigen Gemeinschaft neemt 
de kans gretig waar om de PBD 
(een soort schuchtere VU) zwaar 
aan te pakken, o.a. met de hulp 
van België's enige Duitstalige 
maar allesbehalve duitsgezinde 
dagblad ,,Grenzecho". Het is 
met de bedoeling, deze zaak hier 
uit de doeken te doen. Ons inte
resseert, in het bestek van dit 
blad, vooral het ideologische de
bat dat schuil gaat onder verwij
ten en verdachtmakingen. 

Nog steeds NS 
Zoals te verwachten was, werd 

ook hier weer eens het nazi-beest 
van stal gehaald. Meer dan 40 ja
ren na de feiten schijnt het nog 
steeds te volstaan, een persoon 
of een instelling als (neo-)nazl, 
zelfs maar als (uiterst) rechts, te 
bestempelen om zich van enige 
argumentatie ontslagen te 
achten. 

Wat richt die Niermann-stich
ting uit? 

Zij verleent steun aan Deutsch-
tum in Not. Nu kan men moeilijk 
ontkennen dat er Duitse volks
groepen in nood, ja in overle-
vingsnood verkeren. De Zuidtiro-
lers weren zich als duivels m een 
wijwatervat maar de Elzassers en 
Lotharingers laten het hangen en 
op lange termijn dreigen de Bel
gische Duitsers het lot te vervoe
gen van hun soortgenoten in Aar
len en Moresnet, die hen voorge
gaan zijn in de Waalse smelt
kroes. 

Zijn het nazi-drijverijen, volks
genoten in het buitenland te hel
pen om zichzelf te blijven? Is dit 
achtenswaardige solidariteit van
wege Vlamingen en Nederlan
ders tegenover bv. de Franse Ne
derlanden maar nazisme van
wege Duitsers uit de Bondsrepu
bliek tegenover Duitsers in 
België? 

Wat is er nationaal-socialis
tisch of uiterst rechts aan zo'n 
houding? Zou Frankrijks socia
listische president Mitterand, die 
nog in september j . l . een grote rol 
speelde op de top der zgn. 
ranstalige landen te Quebec, 
oms een onderduimse nazi of 
uterst rechtse zijn? Is het mis-
chien laakbaar dat een Duitse 
nvé-instelllng zulke werking niet 
an het klokzeel hangt en a for-
ori de begunstigden niet? De re

den waarom dit zo gebeurt is toch 
duidelijk: de niet aflatende druk 
van een (wereld-)mening die de 
meest vanzelfsprekende uiting 
van Duits nationalisme tot herop
flakkering van nazisme verket
tert. Of ligt de fout bij bepaalde 
personen die in de Stichting 

om het Duitse karakter van de 
streek te vrijwaren. 

Een merkwaardige, veelzeg
gende reaktiel 

Waalse aap uit 
duitstalige mouw 

In pers en televisie, vooral in 
de Waalse, is over deze zaak 
veel te doen geweest. Waar
schijnlijk krijgt ze nog wel een 
staart, in de Eupense Rat en in 
het Belgische parlement. Ze heet 
zelfs de betrekkingen tussen Bel
gië en Duitsland, voor het eerst 
sedert de oorlog, te vertroebelen. 

Wat is er dan zo verkeerd aan 
de term ,,Duitser"? 

Hier wordt vals gespeeld. Men 
kan immers dit woord in twee be
tekenissen gebruiken. 

In de etnische, kulturele bete
kenis (evident in hoofde van Lo
renz Paasch) slaat ,,Duitser" op 
allen die het zijn, ongeacht hun 
staatsburgerschap. Ook de 
Oostenrijkers, de meeste Elzas
sers zijn dit en zo ook een 66.000 
Belgen. Dat sommigen onder hen 
zich niet graag meer ,,Duitser" 
laten noemen is iets anders. Het 

Lorenz Paasch: een Duitser in België, (foto E. Peustjens) 

werkzaam waren of zijn? Zijn of 
waren zij nationaal-socialisten of 
uiterst rechtsen? Daarvan is tot 
nu toe met meer dan een vermoe
den naar voren gebracht. 

Wat het nationaal-socialisti
sche verleden van de Duitsers 
betreft: als men allen die in dit 
geval verkeren elke aktiviteit 
wilde ontzeggen, dan had men 
de Bondsrepubliek nooit kunnen 
opbouwen en de DDR evenmin. 
Wat het etiket ,,uiterst rechts" 
betreft: hoe ver mag men in een 
demokratie naar rechts gaan zon
der in een te verwerpen ,,uit
erste" te vervallen? Is hulp bij 
het instandhouden van het 
Duitse volkskarakter van mensen 
die geen burgers zijn van de 
Bondsrepubliek Duitsland uiterst 
rechts? over de aard van deze 
werking gaat het toch, niet over 
het curriculum vitae van de me
dewerkers. Uit de hele herrie ont
houden wij dat zij die in Duits Bel
gië het schoon weer maken als 
razende Roelanden te keer gaan 
tegen hulp die vanuit de Bondsre
publiek Duitsland geboden wordt 

De Duitse ambassade geeft de 
indruk, er verveeld mee te zitten. 
De vragen die in de ogen van ver
ontwaardigde Belgen als perti
nent doorgaan, betreffen: de om
vang van de verleende hulp, de 
identiteit van de begunstigden, 
de band tussen de Stiftung en 
Bonn, de verenigbaarheid van 
Duits staatsambtenaar met het 
voorzitterschap van die instelling 
en dergelijke details meer. 

De onzes inziens veel wezenlij
ker vragen die wij hierboven stel
len laten zij terzijde. 

Naar aanleiding van die rel is 
bovendien een lelijke aap uit de 
mouw van de belgicistische Duit
sers gekomen. Zij maken, met de 
CSP (= PSC) — voorman Kurt 
Ortmann op kop, verdacht veel 
kabaal rond een uitlating van Lo
renz Paasch. Deze heeft van zich 
af gebeten op een perskonferen-
tie, waar hij verklaarde zich als 
,,een Duitser in België" te 
voelen. 

Zelfs de brave PDB heeft ach
teraf teruggekrabbeld en toege
geven dat hij beter „Duitstalige" 
zou gezegd hebben. 

heeft ofwel te maken met hun 
slechte behandeling in niet-
Duitse staten ofwel met hun 
angst mede-verantwoordelijk ge
steld te worden voor de door het 
officiële Duitsland begonnen 
tweede wereldoorlog. Maar dat 
verandert niets aan het feit dat ze 
Duitser zijn. Zoals heel wat Vla
mingen — nu veel minder dan 
nog in de vijftiger jaren — on
graag Vlaming (laat staan ,,Ne
derlander"!) genoemd worden 
maar het niettemin zijn. 

De andere betekenis van Duit
ser is: burger van de Bondsrepu
bliek Duitsland. In een grens
streek als Oost-België ligt de ver
warring voor de hand. Wie zich 
,,Duitser" noemt staat daar ge
makkelijk bloot aan de verden
king van inciviek en verrader. Hij 
kan doorgaan voor iemand die 
zijn staatsburgerschap verloo
chent, die ,,heim ins Reich" wil. 
En ziedaar de band met het na
zisme! Want het ,,Heimattreue 
Front", dat deze slagzin tussen 
de twee wereldoorlogen ge
bruikte, wilde weg van het ver-
fransende België naar de be

scherming van de Duitse staat; al 
was die dan nationaal-socialis
tisch. 

Een kwestie van tijd 
Natuurlijk zouden de radi-

kaalste Duitsers uit Duits-België 
zich ook nu nog veel veiliger voe
len binnen de Bondsrepubliek 
dan binnen het Waalse Gewest. 
Toch denken de meesten daar 
niet echt aan. Ze willen gewoon 
hun Duitse identiteit binnen Bel
gië handhaven, met een maksi-
male autonomie. 

Al wie echter goede maatjes wil 
worden of blijven met het Waals-
Belgische bestel, beseft dat dit 
(nog steeds) niet kan zonder af
stand te nemen van hun Duitse 
identiteit. Daarom verloochenen 
zij zo luid hun echte naam ,,Duit
ser" en vervangen hem door het 
surrogaat ,,Duitstalig". Deze 
naam verwijst alleen naar de taal, 
niet meer naar kuituur of volksge
meenschap. Vooral: hij snijdt de 
band door met de Duitse hoofd
groep, in dit geval de Bondsrepu
bliek, a fortiori met andere Duit
sers Eens deze geestelijke en 
gevoelsmatige isolering vol
bracht, IS taalkundige vervreem
ding, gaande van isolering tot 
volslagen teloorgang, een 
kwestie van tijd. 

In de Elzas en Lotharingen is 
deze evolutie zeer duidelijk aan
wijsbaar. Daar heeft men het nu 
over het Elzassisch alsof het een 
taal los van het Duits was, of over 
,,een met het Duits verwant Ger
maans dialekt". 

Wat er nu aan de hand is in 
Duits België, is een dergelijke 
ontwikkeling. Wij maken de strijd 
mee van hen die het natuurlijke 
kontakt met de eigen hoofdgroep 
en meteen de kansen op kultu
rele overleving willen in stand 
houden tegen hen wier hoofd-
bestreving een zogoed mogelijke 
aanpassing aan een voiks-
vreemde staat is. 

Dit heeft het incident Niermann 
toch wel duidelijk gemaakt: dat 
de keuze van het woord 
,,deutschsprachig" in de naam 
van de ,,Rat der deutschsprachi
gen Gemeinschaft" niet onbe
langrijk of toevallig is geweest. 

Het is vanuit een refleks van 
zelfbehoud en met het oog op 
een langlopende ontwikkeling, 
dat wij er voor pleiten, zuinig te 
zijn met het gebruik van het 
woord ,,nederlandsfa//g". We 
zouden anders terecht kunnen 
komen in een toestand waarin 
Zuid- en Noord-Nederlanders 
zich nog slechts als neder-
landstalige Europeanen, niet 
meer als een Nederlander of 
Diets, zij het dan in tweeën of 
drieën gedeeld, volk willen voe
len, het is nu al povertjes gesteld 
met dit volksbewustzijn. 

Wat de Belgische Duitsers 
overkomt kan ons de ogen ope
nen. Het zou er ook de Vlaamse 
parlementsleden kunnen toe 
aanzetten, de aanstaande grond
wetsherziening aan te grijpen om 
hun statuut te verbeteren. Zodat 
zij niet langer bang hoeven te zijn 
of zich te schamen om wie zij 
zijn: Duitsers 

Karel Jansegers 
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Roeselaarse verbrandingsoven: 

Energie 
tegen gunsttarief 

ROESELARE — Sedert enige tijd verl<oopt de ver
brandingsoven van de Interkommunale voor Vuilver
wijdering en -verbranding voor Roeselare en Omme
land (IVRO) energie aan 14 grote afnemers uit de 
privé en openbare sektor. Dat gebeurt met behulp 
van een rekuperatiesysteem dat warmte onttrekt aan 
de twee verbrandingsovens. 

IVRO is daardoor vandaag in 
staat twee l<eer zeven me
gawatt op te wel<ken. Ter 

vergelijking: die kapaciteit is 
groot genoeg om jaar in jaar uit 
600 woningen te verwarmen. 
Hiervoor deed de interkommu
nale een investering van meer 
dan 300 miljoen: een projekt dat 
werd geboren in 1980 en defini
tief werd gelanceerd in 1984 toen 
de VU mee aan de bestuurstafel 
plaats nam. 

7 km buizen 
In 1984 gingen de energieprij

zen met de regelmaat van een 
klok de hoogte in, maar de jong
ste twee jaar is die trend evenwel 
onverwacht omgeslagen heeft 
IVRO de door het studiebureau 
Belconsulting voorspelde exploi
tatie-opbrengst van 7,2 miljoen fr. 
per jaar omgebogen naar een 
meer realistisch cijfer. Het IVRO-
bestuur noemt een en ander een 
streep door de rekening, maar 
toch is het bestuur ervan over
tuigd dat de investering in de 
energie-rekuperatie de rendabili
teit over enkele jaren al gevoelig 
zal ten goede komen. Die zeker
heid is zo groot dat de IVRO-top 
al een nieuwe investering van 
nogmaals 40 miljoen plant, dit 
keer in technologie die de IVRO-

verbrandingsoven van eigen 
elektriciteit moet voorzien. 

Met de realisatie werd in de zo
mer van '85 begonnen. In een 
eerste faze werden in totaal 7 km 
buizen in de grond gestopt. Een 
eerste net loopt naar tuinbouwbe
drijven in de omgeving van de 
IVRO-installatie aan de Oost-
nieuwkerkesteenweg, een twee
de net naar het stadscentrum, 
omgeving Meensesteenweg en 
Spilleboutdreef. Na verkennende 
gesprekken sloot IVRO kontrak-
ten af voor de levering van ener
gie aan drie tuinbouwbedrijven 
en aan volgende instellingen: het 
Vormingsinstituut, Licht en Ruim
te, twee RITO-scholen, de klinie
ken en verpleegkundescholen 
Maria's Rustoord en H. Hart, het 
klooster van de zusters van 
Liefde, bejaardenhuis Vincent-
hove, twee afdeling van St.-
Lutgardis, het stedelijk zwembad 
en de nieuwe akademie voor mu
ziek en woord. 

Meer 
mogelijkheden 

Aan de basis van het warmte-
rekuperatieprojekt van de IVRO 
ligt het streven naar een meer 
rendabele manier van vuilverwer
king. De verbrandingsovens lij
den immers het meest door voor-

Î NHET 
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tdurend afkoelen en opwarmen. 
Tegelijk werde de jaarkapaciteit 
van de oven opgetrokken van 
35.000 naar 50.000 ton. Alleen 
wanneer die kontinu-stook er 
was, kon aan warmterekuperatie 
worden gedacht, want afnemers 
wensen ook warmte buiten de ge
wone werkuren en werkdagen. 

Ondanks de spektakulaire in
zinking van de petroleumprijzen 
levert IVRO vandaag energie 
waarvan de eenheidsprijs gega
randeerd 20 % lager ligt dan het 
gemiddelde van de nationale 
energieprijzen. 

Een belangrijke realisatie al
vast waaraan de VU-afgevaar-
digden in het schepenkollege 
met cijfer- en denkwerk hebben 
meegeholpen. Er zijn trouwens 
nog mogelijkheden om meer 
klanten aan te sluiten en het ren
dement van de warmterekupera
tie op te drijven. In een eerste sta
dium denkt het IVRO-bestuur aan 
een evaluatie. Het komt er im
mers in de eerste plaats op aan 
dat het huidige klantenbestand 
permanent op IVRO-warmte kan 
rekenen, ook tijdens de scherp
ste piekmomenten. 

(Cyper) 
De verbrandingsoven en de nieuwe installaties te Roeselare: nog méér 
klanten in tiet verschiet? (foto st. Beei) 

Voor milieujoernalistiek 

Roeland Dirks-prijs 
Het staatssekretariaat voor 

Leefmilieu richt van dit (Leef* 
milteu-)jaar af een jaarlijkse 
persprijs voor mitieujoerna-
iistiek in. 

BedoeJing is publikaties en 
reportages die bijdragen tot 
de milteubewustwording te 
bekronen. 

Roeland Dirks die vanaf de 
vroege jaren 70 voor ons 
weekblad eko-front- bijdragen 
leverde mag in Vlaanderen 
beschouwd worden ais een 
voorloper van de leefmiüeu-
joernalistiek, programma's als 
,,Leven en laten leven" en 

„SOS-Natuur" liggen nog 
vers in het geheugen bij het 
grote publiek. 

Roeland Dirks, die ook ja- ^, 
renlang de VNOS-program- ; | 
ma's verzogrde, kwam vorig 
jaar om het leven bij een ver
keersongeval. 

De Persprijs Roeiand Dirks 
bestaat uit een diploma, een. 
herinneringsplakket en : ^ p 
som van 50.000 fr. 

Het is goed dan de naam en 
het werk van deze man op 
deze wijze in herinnering 
wordt gehouden. 

Q KTOBER is dé oogstmaand bij 
uitstek, met dien verstande dat 

het hier bijna uitsluitend om voor-
raadsprodukten van eigen fruit- en 
groentetuin gaat. 

Vandaag kunnen wij stellen dat het 
meeste fruit reeds geoogst is; enkel 
de zeer late rassen als de IJzerappel, 
het Eisdensklumpke en de Notarisap-
pel mogen nog even, liefst toch maar 
met té lang meer, aan de boom blij
ven hangen 

Dat plukken van fruit is een mooie 
gelegenheid om de bomen meteen 
grondig te bekijken, al wat verkeerd 
is mag nu reeds weggenomen 
worden. 

Wij bedoelen hiermee de ge
scheurde takken, maar ook alles wat 
maar van ver of van bij op ziekten als 
monilia, perevuur en alle andere ziek
ten, maar ook insektenkolonies, lijkt. 

Dit is dus nog met het echte 
snoeien, maar een voorlopige kuis. 
Wat wij wegnemen wordt maar liefst 
buiten de fruittuin verbrand. 

n E meningen over de beste tijd-
stippen voor het oogsten van win 

tergroenten zijn soms nogal verdeeld. 
Algemeen wordt aangenomen dat 

er van nu af geen enkel bezwaar is 
om de (rode) biet te oogsten. 

Het eerste witloof mag er uit, maar 
het zou fout zijn nu alles ineens te 
gaan oogsten; in de eerste helft van 
de maand november mag het nog. 

Wortelen worden liefst niet vroeger 
geoogst dan per einde oktober; iets 
later mag gerust nog. 

Met de groene- en vooral de bieei<-
selder ligt het iets anders. 

Nu er toch genoeg hemelwater ge
vallen IS mogen wij zeer binnenkort 

de selder opkuilen. Dan staat hij 
reeds mooi beschut tegen de eerste 
vorst en de stelen kunnen met ge
kreukt worden door een mogelijk 
voortijdige sneeuwval. 

IJ IjijÖLJLJ 
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Met de knolselder ligt het dan weer 
anders. De groeit nu nog fel door en 
daarom rooien wij zeker met voor Al
lerheiligen Veel later is nog beter, 
maar dan moeten wij de temperatu

ren in het oog houden; vooral de bo
ven de grond groeiende rassen als de 
Zwijndrechtse varianten zijn vrij ge
voelig aan vorst. 

Hoe later wij prei gaan opkuilen, 
hoe beter. In principe doen wij dit en
kel om over de oogstbare voorraad te 
beschikken bij zeer strenge vorst. 

Hetzelfde geldt voor de schorse
neer, de pastinaak en de knolpeterse-
lie die behoren tot de meest winter
harde groenten, zolang ze maar in de 
grond blijven staan. 

Wat met 
het witloof? 
U f ITLOOF IS een bijzonder gewas, 

waarover soms de wildste verha
len verteld worden. Even ontnuch
teren • 

• Vroege rassen zijn niet vroeger 
oogstbaar dan andere. Wel moeten ze 
zeer vroeg ingelegd worden 
• Middelmatig grote wortels zijn beter 
dan de zeer grote. 
• Men zal het witloof dekken met een 
met té droge grond. Slijk hoeft nu pre
cies ook met. 
• Na het rooien moeten de wortels wat 
,,rusten" Men kan hiervoor geen 
vaste termijn opstellen, want verleden 
week moesten wij beschutten tegen 
wind en was twee dagen reeds meer 
dan voldoende. 
• Het deze week gerooide loof moet 
minstens een week blijven liggen en 
liefst vandaag of morgen omgedraaid 
worden 
• Witloofwortels zijn sterk tegen vorst 
zolang ze in de grond zitten Boven 
de grond zijn ze zeer gevoelig! 

Rik Dedapper 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 17 okt. 
D BRT 1 - 1510 
Ronde van Lombardije, wielrennen 
D BRT1 - 16 00 
De smokkelaars van Moonfleet, film 
D BRT 1 • 1810 
Speel op sport, Veldhocky 
D BRT 1 - 19 05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch 
magazine 
D BRT 1 - 20 20 
Liefde op de vlucht, TV-film 
D BRT 1 - 22 00 
Terloops, aparte kijk op de wereld 
C BRT 1 - 22 45 
Sport op zaterdag 
D Ned 1 - 15 00 
De Carsons, serie 
D Ned 1 • 16 05 
De Gummieberen, tekenfilmserie 
n Ned 1 - 16 30 
Ho, wacht es!; tekenfilmserie 
D Ned 1 - 16 40 
Kids, jeugdsene 
n Ned 1 - 17 05 
Comedy Capers, slapstick 
C Ned 1 - 18 20 
Op zoek naar muziek, muziekpro
gramma 

D Ned 1 - 18 35 
Ferdy de mier, tekenfilmserie 
D Ned 1 - 19 00 
The Cosby show, serie 
D Ned 2 - 20 48 
V, SF-sene 
D Ned 2 - 21 35 
De ziekenverzorger, luchtig spel 
D Ned 2 - 23 15 
Steelyard Blues, film 

Zondag 18 okt. 
C BRT 1 - 11 00 
Konfrontatie, politiek debat 
D BRT1 - 15 20 
Het gehuil van de zwarte wolven, 
jeugdfilm 
• BRT1 - 18 20 
Van Pool tot Evenaar, toeristische 
kwis 
D BRT 1 - 20 05 
Sportweekend 
D BRT 1 • 21 25 
Op zoek naar gelach, niet-
konventionele talkshow 
D BRT 1 - 22 10 
Pluterdag, Opera van Louis Mari-
schal 
D BRT2 - 15 00 
Stadion, sport 
C Ned 1 - 9 00 
Kmderprogramma's, tot 10 20 
C Ned 1 - 16 15 
Eastenders, serie 
D Ned 1 - 18 27 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
n Ned 1 - 19 05 
De vliegende dokters, serie 
D Ned 1 - 19 50 
Zeg 'ns aaa, serie 
• Ned 1 • 22 35 
Cagney & Lacey, serie 
• Ned 2 - 12 45 
Don Giovanni, opera van l^ozart 
n Ned 2 - 18 45 
Nisse en de vliegende kluizenaar, 
poppenfilmserie 
D Ned 2 - 20 10 

Ins (Jane Fonda) als hoertje in ..Steelyard Blues een film over een 
utopische tocht naar de vrijheid Zaterdag 17 oktober 

op Ned 2, om 23u 15 

De Garry Shandling Show, comedy
serie 
D Ned 2 - 21 29 
Augurkenteugels, anarcho-absur-
distische gekte 
D Ned 2 - 22 00 
Heimat, serie 

Maandag 19 okt. 
n BRT 1 - 18 10 
Avonturenbaai, jeugdsene 
• BRT 1 - 18 40 
Merlina, sene 
• BRT 1 - 20 10 
De muiter met de monocle, serie 
C BRT 1 - 21 25 
Labyrint: jonge ondernemers, info 
D BRT 1 - 2215 
Terugblik, Will Ferdy 
D BRT2 - 18 55 
Energie, info 
D BRT2 - 19 15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20 15 
Extra-time, sport 
D BRT2 - 20 50 
Parakommando's, dok 
D BRT 2 - 21 30 
Feestkoncert, n a v 750ste verjaar
dag van Berlijn 
D BRT2 - 22 15 
De draad van Ariadne, dok 
D Ned 1 - 17 00 
Dungeons & Dragons, tekenfilm
serie 

D Ned 1 - 17 46 
Foofur, tekenfilmserie 
D Ned 1 - 18 00 
Toppop, muziekprogramma 
n Ned 1 - 19 00 
Wordt vervolgd, tekenfilms 
n Ned 1 - 20 28 
An officer and a gentleman, film 
D Ned 2 - 2017 
Bergerac, serie 

Dinsdag 20 okt. 
D BRT 1 - 18 25 
Europese volksverhalen, serie 
D BRT1 - 18 35 
De kruisboog, sene 
C BRT 1 - 1915 
Mijn stem m de gemeente, info 
D BRT 1 - 20 20 
I.Q., kwis 
G BRT 1 - 20 50 
Sinja Mosa, serie 

D BRT 1 - 21 45 
De Vlaams-Nationale Omroep-
stichting 

C BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, sene 
D BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
D BRT 2 - 2 0 15 
Allemaal beestjes, natuurmagazine 
D BRT 2 - 2 0 50 
Argus, praatprogramma 
C Ned 1 - 15 55 
Het erfgoed Guldenburg, sene 
D Ned 1 - 16 40 
Max Havelaar, serie 
C Ned 1 - 17 46 
Tros popformule 
• Ned 1 - 19 00 
Alf, serie 
n Ned 1 - 20 28 
De bananasplitshow, verborgen 
camera 
C Ned 1 - 22 40 
De veroveraar van Corinthe, film 
D Ned 2 - 19 12 
De groeipijnen van Adriaan Mole, 
serie 
D Ned 2 - 20 20 
Nieuws uit de ruimte, 30 jaar Russi
sche ruimtevaart 

Woensd. 21 okt. 
D BRT 1 - 15 00 
Mik, Mak en Mon, SF-sene 
D BRT 1 - 15 10 
Speel op sport, herhaling 
D BRT 1 - 16 00 
Nils Holgersson, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 16 25 
Sprookjesteater, serie 
D BRT 1 - 1710 
De avonturen van Teddy Ruxpin, 
sene 
D BRT1 - 198 10 
Mareka en haar Yaya, jeugdsene 
D BRT 1 - 18 35 
Kilimanjaro, nieuwsprogramma voor 
tieners 
• BRT 1 - 2010 
Energie en milieu in Europa, info 
D BRT 1 - 21 50 
Eiland, kunstmagazine 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
C BRT2 - 20 15 
Niet schuldig?, film 
D Ned 1 - 15 30 
Seabert, tekenfilmserie 
C Ned 1 - 15 45 
De grote meneer Kaktus show, voor 
de kleintjes 
C Ned 1 - 16 10 
Crossbow, jeugdsene 
D Ned 1 - 16 40 

Dynasty, sene 
C Ned 1 - 18 08 
Family Ties, serie 
D Ned 1 - 19 00 
Pompy de Robodoll, jeugdsene 
n Ned 1 - 19 05 
Countdown, popmuziek 
D Ned 1 - 20 33 
Miami Vice, sene 
D Ned 1 - 21 27 
Bart Peeters show 
D Ned 1 - 22 50 
Gemene verhalen, boosaardige 
anekdotes 
n Ned 2 - 20 20 
De moed van anderen, film 

Donderd. 22 okt. 
D BRT1 - 18 10 
Fame, jeugdsene 
n BRT 1 - 20 20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
n BRT 1 - 21 00 
Panorama, aktualiteiten 
D BRT 1 - 21 50 
Chateauvallon, sene 
D BRT 1 - 23 00 
WK Turnen in Rotterdam 
D BRT2 - 19 15 
Zonen en dochters, sene 
n BRT2 - 2015 
Paleiskoncert, rechtstreekse uit
zending 
D BRT 2 - 21 05 
De kameraden van Koloman Wal-
lisch, TV-spel 
D BRT2 - 22 35 
Als de wereld zo groot, waar uw 
vlag staat geplant; voor Belgisch-
Kongo 
• Ned 1 - 16 50 
D'r kan nog meer bij, kinderpro
gramma 
C Ned 1 - 19 00 
Nathalie, tekenfilmserie 
D Ned 1 - 20 28 
Bloed en vuur, dok 
D Ned 1 - 22 55 
Altijd m beweging, dok 
D Ned 2 - 19 12 
Dit is Disney, tekenfilms 
D Ned 2 - 20 05 
Ja, natuurlijk — extra, vogelleven 
door de seizoenen 

Vrijdag 23 okt. 
D BRT1 - 18 05 
De tovenaar van Oz, tekenfilmsene 
D BRT 1 - 20 20 
Premiere, filmnieuws 
D BRT 1 - 20 50 
Een vluchtige kennismaking, film 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, sene 
D BRT2 - 19 25 
Oshin, sene 
D BRT2 - 20 25 
Extra-time, sport 
D BRT 2 - 21 00 
De wereld in de jaren dertig, dok 
D BRT 2 - 21 50 
Zauber der Musik, Weens koncert 
n BRT2 - 22 40 
WK Turnen in Rotterdam 
D Ned 1 - 15 40 
Het meisje en het renpaard, film 
C Ned 1 - 17 46 
Alvin en z'n boefjes, tekenfilmserie 
D Ned 1 - 1811 
Kro's tekenfilmfestlval 
D Ned 1 - 19 00 
Mini-playbackshow 
D Ned 1 - 2100 
Agatha Christie's Miss Marple, 
serie 
G Ned 1 - 23 00 
In 't holst van de nacht, serie 
G Ned 2 - 23 35 
De mantel, film 

Een tUm 
per dag 

Zaterdag 17 okt. 
steelyard blues 

Amenk avonturenfilm uit 1973 met 
o a Donald Sutherland en Jane 
Fonda Een groepje mislukkelingen 
beraamt een dwaas plan om een oud 
vliegtuig op te kalefateren en ermee 
naar ,,de vrijheid" te vliegen 

(Ned. 2, om 23u.15) 

Zondag 18 okt. 
Der Schrei der Schwarzen Wolfe 

Alaska 1903 Een avontuner die op 
zoek was naar de legendansche 
goudmijnen van de Indianen werd 
vermoord Bill Robin, een jager, 
wordt ten onrechte verdacht Duitse 
film uit 1972 naar het boek van Jack 
London (BRT 1, om 15u.25) 

Maandag 19 okt. 
An Officer and a Gentleman 

Amenk film uit 1982 In een oplei
dingskamp voor piloten worden de 
nieuwe rekruten hard aangepakt De 
fabneksmeisjes uit de omgeving 
trachten met alle middelen zo'n jon
gen in een mooi uniform m te palmen 
Met wisselend sukses (Ned. 1, om 
20U.28) 

Dinsdag 20 okt. 
Another time, another place 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
worden vele Italiaanse krijgsgevan
genen naar het Schotse platteland 
overgebracht Dne ervan belanden 
op de hoeve van Janie en haar 15 
jaar oudere man Britse film uit 1983 
(RTBf1,om22u.25) 

Woensd. 21 okt. 
The wrong man 

Film van Hitchcock uit 1957 met 
o a Henry Fonda en Vera Miles 
Christopher „Manny" Balestrero, 
een muzikant in een nachtklub, wordt 
door de bediende van een verzeke-
nngskantoor herkend als een druk 
gezochte gangster (TV 2, om 
20U.15) 

Donderd. 22 okt. 
Victor, Victoria 

Toddy en Victona, twee berooide 
artiesten, leren mekaar kennen in 
een Parijs restaurant Toddy stelt 
voor dat Victoria zich vermomt als 
Victor Grazinski, een homofiele 
Poolse graaf Brits-Amenk film uit 
1982 met o a Robert Preston en Julie 
Andrews (RTBf 1, om 20u.20) 

Vrijdag 23 okt. 
The Robe 

Amenk film uit 1953 met o a Ri
chard Burton en Jean Simmons Mar
cellus Gallic wordt door Calligula 
naar Jeruzalem gezonden om er de 
volgelingen van Kristus te bestrijden 

(Ned. 2, om 23u.3S) 
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Wij hadden net 
een verse fles Gol-
dener Oktober aan
gebroken en keken 
naar het spranke
lende vocht In de 
roemer, de herfst
zon kleurde de late 

^ ^ ^ < ^ namiddag mild en 
^ ^ S ^ J het gesprek sprong 
^ ^ ^ ^ ^ * als een meesje van 
^ ^ B ^ ^ ^ de hak op de tak. 

r ^ ^ ^ Hoe vlugger de 
^k J bodem van de fles 
^ ^ ^ naderde, hoe wilder 

het meesje sprong. 
Stilaan viel een kille dauw uit de 

avond en maakte van het grasperk 
één reusachtig lichtgevend spinne-
web. We werden door zwijgzaam
heid overmand. 

„Dauw" zei mijn makker plots. 
„Ja, dauw" bevestigde ik. ,,Nu 
weet ik zeker dat die ijskoud is", 
ging hij verder. 

,,Tussen half september en half 
oktober werkt dauw het heil
zaamst" vulde ik aan. 

Dauwtrappen 
Hij begon te lachen. ,,Ben jij ook 

zo'n dauwtrapper?" gooide mijn 
vriend er plots uit. 

„Ik niet", verbeterde ik hem, 
,,maar mijn vader liet geen morgen 
voorbijgaan zonder dauw te trap
pen. Dat had hij van pastoor 
Kneipp. Die hield vol dat je er alle 
kwalen mee kon genezen. Mijn va
der geloofde hem. En hij was niet de 
enige." 

,,Buiten het feit dat dauw een 
merkwaardig natuurverschijnsel is, 
geloof ik van dat genezen al even 
weinig als van de hemelse dauw 
leven" rondde hij het gesprek af. 

Het werd nu helemaal kil en ik 
stelde voor aan de haard ons twist
gesprek verder te zetten. 

,,Goede vriend, als jij bereid bent 
nog een fles van die Goldener bo
ven te halen, wil ik je verhaal over 
dat dauwtrappen wel geloven." Ik 
stak de haard aan en liep een fles 
halen. 

Toen stelde ik hem voor naar het 
verhaal van Karel Jonckheere te 
luisteren. Jonckheere, nooit verle
gen om in een anekdote betrapt te 
worden, doet graag het verhaal van 
Alfred Hegenscheidt. Deze Van-
NuEnStrakser leed van in zijn jeugd 
aan broze longen en stond eigenlijk 
een hele leven lang als ten dode 
opgeschreven. 

„Maar dat zijn wij allemaal", filo
sofeerde mijn vriend. 

Onverstoord ging ik verder. ,,He-
qenscheidt had echter een ouwe 
knar als dokter en deze raadde hem 
aan elke morgen naakt door de be-
dauwde velden te buitelen. Dus 
pakte Hegenscheidt voor dag en 
dauw zijn hoed, wandelstok en 
moed bijeen en tramde uit het Brus
selse centrum weg naar de heuve-
lende weiden van Linkebeek. In een 
bosje kleedde hij zich tot op het vel 
uit en wentelde zich een uur lang in 
de beperelde weiden. Dat deed hem 
op wonderlijke wijze deugd. Toen 
twee van zijn vrienden, Herman 
Teirlinck en August Vermeylen, van 
het verhaal hoorden volgden ze He
genscheidt naar de randgemeente 
en kwamen te voorschijn wanneer 
de VUB-prof., Alfred H., als een 
veulen door de weiden huppelde. 
Toen Hegenscheidt hen in de gaten 
kreeg en zijn schamelheid bedekte 
applaudisseerden zij en riepen: 
,,Bravo Fred!" 

Hegenscheidt raakte echter zijn 
astmatische aanleg nooit helemaal 
kwijt maar werd toch maar lekker 98 
jaar." 

„Dank zij het dauwtrappen?" wil
de mijn gast nog weten. 

Ik ontweek de vraag door nog 
eens de metusalemleeftijd van He
genscheidt te herhalen en er aan 
toe te voegen dat Vermeylen 
slechts 73 werd en Teirlinck maar 
68... 

m 13 

doot'ck'iveek& 
yen Biu xeRfi. 

In dit landje met 2 snelheden kunnen we natuurlijk 
aan geen van beide voorbijgaan. En al zijn ze maar 
al te vaak last- en kostposten, onze Waalse landge
noten hebben, naast hun onmiskenbare gastronomi
sche deskundigheid, van daaruit ook zin voor eigen
tijdse technologie, tot in het merkwaardige samen
gaan van het nukleaire en kulinaire toe. 

EN exponent daarvan is de 
warmwatervis tilapia dte 
gekweekt wordt in de 

viskwekerij Piscimeuse te Ti-
hange bij Hoei dit betekent in 
het warme, naar absolute bewe
ring, niet-radio-aktieve water van 
de kerncentrale aldaar 

De tilapia, in ons Nederlands 
Sint-Pietervis genoemd, is een 
wonderbare vis, die zijn Vlaamse 
naam dankt aan de wonderbare 
visvangst van de Heilige Visser 
Petrus in het meer van Galilea 
Deze zoetwatervis die leeft in de 
meren en nvieren van heel tro
pisch en subtropisch Afrika In 
onze meeste vishandels is de tila-
pia vooralsnog een zeldzaamheid, 
misschien daarom toch wel eens 
een interessante koop 

De Smt-Pietersvis wordt om
wille van de hoogwaardige kwali
teit van zijn vlees, enigszins ver
gelijkbaar met dat van onze Euro
pese baars, naarstig gekweekt in 
de meeste warme landen Ook 
voor dieetvolgers is de tilapia blijk
baar een aanrader, zoutarm, 
maar anderzijds rijk aan onverza
digde vetzuren 

Daniel Goffin, chefkok van het 
restaurant Le Gascon (Slot Ti-
hange), schreef een boek dat hij 
in alle bescheidenheid noemde 
,,Daniel Goffin grootmeester in 

het bereiden van tilapia en andere 
warmwatervissen" Maar er staan 
wel een aantal raadgevingen en 
recepten in, waarvan we er een uit 
ervaren kunnen aanbevelen 

Uiteraard moet de vis eerst 
schoongemaakt worden Eerst de 
buik over zo'n 4 cm opensnijden 
en de ingewanden verwijderen, 
dan met een St -Jakobsschelp het 
grootste deel van de schubben af
krabben, de vinnen afknippen, de 
rug langs de graat opensnijden en 
desgewenst het vel verwijderen 

Voor geroostere tilapia's koopt 
u voor 6 personen evenzoveel 
middelgrote vissen (400 g), 50 g 
bloem, 1 deciliter olijf-of arachide-
olie, enkele citroenen en wat pe
terselie De gekuiste tilapia's in de 
bloem wentelen, met olie be
sprenkelen en zout en peper toe
voegen Ze vervolgens op een he
te rooster aanbraden, even voor
zichtig omkeren en het bakken op 
middelgroot vuur beëindigen 

U dient ze op op een goed ver
warmde schotel, versierd met ge
fruite peterselie en citroenschijf-
jes Daarbij wat hofmeesterboter 
(met zout, peper en gehakte pe
terselie aangemaakte boter) of 
ansjovisboter Bij dit gerecht pas
sen zowel gekookte aardappelen 
als rijst en als wijntje een droge, 
frisse Sylvaner 

cA**y^) 
Wij ontvingen op ons 193ste spelletje twee reek

sen antwoorden. Iedereen wist natuurlijk dat het ging 
om ,,lk zag Cecilia komen", maar over de auteur 
bestond geen eensgezindheid. 

S AMEN met vele lezers 
dachten wij aan Anton 
van Wilderode, maar het 

is inderdaad juist dat ook Flori-
mond van Duyse verzen over 
Cecilia schreef Beide antwoor
den rekenen wij dus goed 

Mevrouw Godderis-Maes uit 
Veurne bezorgde ons zelfs een 
heel omstandige, boeiende uitleg 
en ZIJ wint tevens ons boeken
pakket 

Gezien het aanhoudend suk-
ses, blijven wij doorgaan Aan U 
om uit te pluizen wie de on
derstaande verzen schreef en 
welke titel hij erboven plaatste 

Scheef is de poorte, van 
oudheid, geeken, 
zaêlrugde 't dak van 
de schuur, overal 

stro op de zepingen 
zit er gesteken, 
vodden beveursten het 
huis en de stal 

( ) 
Zalige lieden, al 
te argloze mensen, 
weinig begeerde gij, 
groot was uw hert' 
Kon het maar helpen, met 
wenen en wensen, 
weer at ik roggebrood, 
naast u aan 't berd' 

U hebt tijd tot maandag 26 ok
tober om uw antwoord op de bus 
te doen WIJ, ,,Meespelen 
(195)", Barnkadenplein 12, 1000 
Brussel 

Misschien wint U straks wel 
ons wekelijks boekenkado'^ 

ee KUNi DA-r wu lu oe r^ 
2AAK VOERJU/ VOOAoeeL OOfff, W - \ 

IS en& &AOOT ' 9 - 3 

i£6 Mr öf/V /V/t4r fe/fs 

1 

/lUICHT ZAL BK TOCH 
lEHAHD OPSTAPPen : 
Pf HAffMT. . 
Of HhHT£Ni " x fra 

&»;• 

^nihoudan 
Vlamingen, en zij niet alleen, durven fel diskussië-

rend wel eens ,,zot" of,,onnozelaar" tegen mekaar 
zeggn. Daar wordt dan prompt op geantwoord: ,,AI 
wat ge zegt, zijt ge zelf" of filosofisch juister ,,Aan 
uw eigen kent ge 'n ander". Plastische kunstenaars 
zijn, talent en gevoeligheid ten spijt, ook niet altijd de 
meest delikate gesprekspartners. Maar ze kunnen 
hun taal in beeld brengen. 

IN die optiek gaat in het Mu
seum voor Schone Kunsten 
van Antwerpen, de ten

toonstelling ,,Belcl van de An
dere, Vertoog over het Zelf" met 
als ondertitel ,,Over wilden, nar
ren, boeren en bedelaars" Een 
spiegel, herkenning dus 

In principe komt het erop neer 
we hangen allerhande menselijke 
figuren aan de muur om onszelf 
dagelijks te bewijzen dat wij niet 
zo zijn Immers, wij kunnen schil
derijen over ,,dat soort volk" be
talen, en de uitgebeelde mindere 
kaste kan dat beslist met ,,Wat 
zijn WIJ toch een mooie elite " 
Kortom, de bourgeoiskultujr op 
haar best Jammer genoeg voor 
de gegoede burger, de kunste
naars zagen het met meteen zo 
Want als men de over vier eeu
wen lopende expositie bekijkt, 
ontkomt men met aan de indruk 
dat de tekenaars en schilders uit
eindelijk meer simpatie voor hun 
onderwerp tot uitdrukking brach
ten dan voor hun klanten 

Wie was het zotst'' Als de 
hoofse kringen zo graag een 
,,wildeman" aan de muur had
den, was dito mdat ze zichzelf als 
,.beschaafden" bij uitstek zagen 
De ,,boer", in goedsnaam waar 
kon je daarmee heen als het om 
sociale omgangsvormen ging'' 
Even later, wordt ook in de schil
derkunst de klemtoon op de rede 

gelegd De ,,nar" als onderwerp 
duidt op ,,zotheid" of irrationali
teit als de meest verfoeilijke ei
genschap Waar in de toener-
tijdse C) burgerlijke milieus ook 
zwaar aan getild werd, was het 
arbeidsethos de bedelaar (dop
per'') als paradigma van arbeids-
schuw dus asociaal gedrag 

Uit het verbazende, herhaalde 
samengaan van de laatste drie 
types van de 16de en 17de 
eeuwse burgerlijke maatschappij 
blijkt een samenhang Men expli
ceerde er eigenlijk mee ,,Wij zijn 
beschaafd, redelijk en werk-
lustig" Onze krisismimters die 
van geen opstappen weten, moe
ten zich beslist ook zo voelen De 
katalogus van de tentoonstelling 
IS met goedkoop (450 frank), wel 
behoorlijk verzorgd en geeft een 
intelligente ontluistering van de 
,,negatieve zelfdefimering" van 
het voorbije en aktuele burger
dom, wat WIJ nu vlijtig neo-
liberalisme zouden kunnen noe
men In de spiegel kijken kan 
geen kwaad De expositie loopt 
nog tot 8 november De nage
noeg 90 werken (schilderijen, 
drukgrafiek, wandtapijten en een 
tekening) komen deels uit het ei
gen museumbestand maar 
vooral uit pnve-kollekties en mu-
seau uit binnen- en buitenland 
(Nederland, Duitsland, Frankrijk 
en Engeland) 
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„Monumenten" van alle kanten bedreigd 

Wielersport voor beslissende keuze? 
De wielersport moest in één week tijd tweemaal 

hard op de tanden bijten. Eerst was er de ontgooche
lende belangstelling voor de Antwerpse Gdaagse. 
Nadien was er de televisie die ,,paste" voor de 
rechtstreekse uitzending van de Grote Herfstprijs. 

Beide verschijnselen kunnen natuurlijk gemakke
lijk worden verklaard. Al wordt er daarmee nog niet 
aan verholpen... 

E Antwerpse 6-daagse wa
ren sportief wel een suk-
ses. De renners reden 

voor wat ze waard waren. Ze 
maakten er een spektakelstuk 
van. Het brede publiek waar
deerde hun inspanningen evenwel 
niet. Het bleef doodgewoon afwe
zig en de weinigen die opkwamen 
en die mogelijk het herstel zouden 
kunnen inluiden werden opge
schrikt door de vernieuwde interne 
organisatie. Het middenpiein, 
eens het volkse hart van de 
6daagse, werd ingenomen door 
Vips die naar analogie met het 
ECC wilden zien en wilden gezien 
worden. Hun vreugde werd bedor
ven omdat er zo weinig voetvolk 
was om hen te t)ewonderen. 

Dat de nieuwe heersers van het 
middenplein amper in de wie
lersport geïnteresseerd zijn is een 
vanzelfsprekend gegeven. De ge
wone wielerliefhebber werd venwe
zen naar de uithoeken van het 
sportpaleis en dat schepte proble
men zoals uit Extra Time van 
maandag 5 oktober pijnlijk duide
lijk bleek. 

Bidden en smeken 
Maar er is natuurlijk meer. De 

vraag blijft of de baansport In de 
huidige sportieve kontekst nog 

kampioenen graag op de piste. 
Van Steenbergen en Van Looy, 
Jan Janssen en Merckx, Rudi Ai-
tig en Tom Simpson: ze waren er
bij toen de grote zesdaagsen op 
gang werden geschoten. Zij, en 
niet de zogeheten „pistiers" trok
ken de massa aan. Nu moet men 
bidden en smeken om de groten 
van het zomerseizoen in de win
ter op de houten band te krijgen. 
In Antwerpen reden welgeteld 
twee wegrenners mee met (enige) 
reputatie: Eric Vanderaerden en 
Didi Thurau. De rest? Met alle 
respekt voor hun bekwaamheden 
maar wij wensen in ons stamcafé 
nog nooit een mens over De 
Wilde-Clark horen praten, laat 
staan diskussieren. 

Bijkomend element is dat de 
nieuwsgierigheid van het publiek 
aanzienlijk is afgenomen. Het 
sportaanbod op de televisie deint 
alsmaar weidser uit en de amuse-
mentsmogeiijkheden in het alge
meen blijven maar vergroten. Dat 
zijn faktoren die meetellen. Waar
bij men ook niet mag vergeten dat 
men nu ijvert om een „zelf gedode 
kip (die eens gouden eieren legde) 
tot nieuw leven te wekkenn". De 
baanwielrennerij heeft zichzelf in 
de jaren zeventig systematisch in 
diskrediet gebracht. De geloof-

k^'iS^l^i^^- x.̂  . -.i^^'ü ' '»s"is!>"J«'"«wj»;^'.iWök-!ii. 4«w«i« t " 

Biljartende 
betablokkers 
E EN mens mag dan ouder worden, hij kan nog schrikken. Stef 

je voor: beijarters betrapt op doping. Oat hou je toch niet 
voor mogelijk. Ze staan daar een paar uur rond hun büjart te schui
ven, wegen gemidddd negentig kiio en halen op hun vijftigste nog 
iTK)eitetoos de top. Maar... ze gebruiken betablokkers. Om harfstoor-
nissen te voorkomen, om de zenuwen te beheersen. 

Doping kan inderdaad verschillende vormen aannemen. Hormo-
iwn, «nfetaminen, betablokkers, neuKiruppels, bloedtransfusies 
enz... We hebben alles nog niet gezien. Dat de tiiijartbond niet weet 
hoe ruigeren, kunnen wij ons best voorstelten. Maar dat ze de pro-
Memafiek nu onder ogen mmKen zten, staal buiten twytel. We heb
ben het al raker gesteld: geen sport b l p de d<^ptir̂ |beproeving 
bespaard. Het is gewoon ridicuul altijd de beschuldigende vinger in 
(tetelftte ricftting (witiersport) uit te strekken. 

toekomst heeft. Patrick Sercu, 
Eddy Merckx en Rik Van Steen
bergen mogen dan nog zo'n lo
venswaardige inspanningen leve
ren om het evenement alsnog te 
verkopen, het staat buiten twijfel 
dat de behoeften en de gewoon
ten in de voorbije jaren snel ver
anderen. Vroeger reden de weg-

waardighekJ werd toen totaal afge
broken. Het is niet simpel het ver
trouwen te herstellen. Er blijft dus 
werk op de plank voor de organi
satoren. Zij moeten beslissende 
keuzes maken. Op organisatori
sche (wielersport en teniis zijn ge
lukkig niet hetzelfde) en sportief 
gebied. 

Wereldbeker 
Maar niet enkel op de wieler

baan rijzen de twijfels. Ook op de 
weg stelt men zich vragen. Heb
ben de najaarsklassiekers nog 
zin? Wie komt nog overeind voor 
de Grote Herfstprijs (eens Parijs-
Tours, nadien Blois-Chaville en nu 

het bevoorrecht statuut genieten. 
Wat nogal wat tandengeknars zal 
veroorzaken. 

Nieuwe hiërarchie 
Maar we zijn zover nog niet. 

Verbruggen wil een wielerpeloton 
met enkele grote ploegen met 
meerdere (minstens twee) kop-

len maar men moet oververzadi
ging vermijden. En de grote monu
menten laat men beter onaange
roerd. Verder moet ook rekening 
gehouden worden met de ,,klei
nere" sponsors. Zij schragen nu 
het nationale wielergebeuren. Zij 
dragen de wielrennerij in de 
breedte, aan de basis. Men mag 

Créteil-Chaville) en de Ronde van 
Lombardije? De helden zijn moe, 
de strijd is gestreden en de prijzen 
werden verdeeld. Na het wereld
kampioenschap volgen er meestal 
nog enkel schermutselingen waa
rin troostprijzen worden uitge
deeld. 

Bijkomend probleem is dat de 
Franse televisie „paste" wanneer 
de produktie van Créteil-Chaville 
ter sprake kwam. Omdat ,,de 
koers geen rechtstreekse uitzen
ding meer waard is". Dat is krasse 
taal natuurlijk wanneer men be
denkt welke onzin op de buis alle
maal voor sport moet doorgaan. Er 
zit echter meer achter: in Frank
rijk gaan we naar een regelrechte 
krachtmeting tussen de „Société" 
(die nagenoeg alle belangrijke wie
lerkoersen organiseert) en de te
levisiestations die eikaar genade
loos t)ekonkurreren. Een situatie 
waaruit de erfgenamen van Felix 
Levithan maksimaal voordeel ho
pen te halen. Maar ze moeten er 
wel over waken de sportieve be
langen niet op te offeren aan de fi
nanciële. Want de eersten blijven, 
zeker op half lange termijn, nood
zakelijke voorwaarde voor de 
laatsten... 

Een en ander moet ook Hein 
Verbruggen tot nadenken aanzet
ten. De nieuwe machtige man van 
het profsektor binnen de Interna
tionale Wielerunie speelt al ge
ruime tijd met de gedachte de in
ternationale kalender te rationali
seren. Hij wil de wielersport mun-
dialiseren, het seizoen nog rekken 
(van 1 januari tot 31 december), de 
grote ronden (de Tour incluis...) in
korten en meer grote ééndags-
wedstrijden op de kalender in
schrijven. Die klassiekers of semi-
klassiekers zouden een wereldbe
kerstatuut krijgen. Ze zouden be
schermd en... geografisch 
gespreid worden over de ganse 
wielerwereld. 

In België zouden enkel de 
Ronde van Vlaanderen en Luik-
Bastenaken-Luik (voorlopig) van 

mannen. Die hun inspanningen 
dan over gans het jaar moeten ver
delen. Die overal van de partij die
nen te zijn en die overal de publi
citeit kunnen werven. In Europa, 
in Amerika en morgen ook in Azië. 
De Grand Prix van de formule 1 
geënt op de wielrennerij. De tijden 
veranderen... 

Toch blijft Verbruggen beter 
voorzichtig. De wielersport rea
geert altijd wantrouwend op veran
deringen. Zelfs een simpele naam
verandering (van Parijs-Tours tot 
Créteil-Chaville) kan schade ver
oorzaken. 

Er moet dus zorgvuldig worden 
nagedacht al is de idee op zichzelf 
(onder bepaalde voorwaarden) 
verdedigbaar. Men mag de vele 
leemten in de kalender (tussen de 
voorjaarsklassiekers en de Tour, 
tussen de Tour en het wereldkam
pioenschap, het doodbloedende 
naseizoen) zinvol proberen te vul

de internationale top voor ze niet 
ontoegankelijk maken en dat 
dreigt bij de mundialisering (veel 
hogere kosten, veel ruimere ploe
gen en het onbereikbaar worden 
van renners met enige ambitie...) 
toch te gebeuren. Er zal als het 
ware een hiërarchie groeien onder 
de wielerploegen, de enen zullen 
het rekruteringsgebied worden 
van de anderen. Dat is nu ook al 
(voor een stuk) het geval. Maar het 
kan gevaarlijk zijn praktisctie 
toestanden — die altijd kunnen 
evolueren — financieel te,,institu
tionaliseren". Ook Hein Verbrug
gen denkt best goed na alvorens 
te beslissen. Berouw na de zonde 
is lovenswaardig maar blijft toch 
altijd problematisch. Vraag dat 
maar aan de huidige promotors 
van de baanwielrennerij... 

Flandrien 

iazkov naar 
de burgerlijke 
rechtbank 
E u AZKOV, de Bulgaarse verdediger van Beerschot, zal zich tot 

de burgerlijke rechtbank wenden omdat de voetbalbond hem 
ongemeen zwaar zou hebben gestraft voor een „spuwertje" richting 
scheisdrechter Goris. We willen het niet hebben over de aard van 
de overtreding en de zwaarte van de sanktie. Maar de bond, die zo-
vee) tegelijkertijd wil vernieuwen, moet begrijpen dat het niet opgaat 
een beschuldigde inzage van het dossier te beletten. Een mens, en 
tot die soort worden voetballers nog altijd gerekend, heeft recht te 
weten waarvan en „hoe" hij beschuldigd wordt. Bovendien moet hij 
zich kunnen verdelgen. Of hij nu amateur of prof is, of zijn brood
winning er van afhangt of niet. Woord en wederwoord zijn in de de-
mokratie met elkaar verbonden. En een scheidsrechter is niet nood
zakelijk „heiliger" dan een voetbalprof. Hij kan zich ook vergissen, 
hij kan de ernst van een vergrip over- of onderschatten. De bond moet 
ook daar rekening mee houden. 
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Eerste Nederlandstalige kroniek over 

Zeventig jaar Koude Oorlog 

Stalin en Roosevelt samen te Teheran in december 1943: de Koude 
Oorlog in hoogst eigen persoon... 

Het Oost-West antagonisme, waarbij Europa en de Derde Wereld mee
gesleurd worden in de polarisatie tussen de twee supermogendheden, wordt 
veelal beschouwd als het meest vitale probleem op internationaal vlak van onze 
eeuw. Om, in het licht van de huidige ontwapeningsbesprekingen tussen Was
hington en Moskou, een beter inzicht te krijgen in het koude-oorlog-proces is het 
van belang de historische wortels en achtergronden van dit konflikt te kennen. 
Tot dusver bestond er in het Nederlands geen algemeen overzicht van de ge
schiedenis van de koude oorlog. Met het boek,,Zeventig jaar Koude Oorlog. Een 
kroniek" poogt prof. Y. Vanden Berghe deze lacune op te vullen. 

D E aktuele dimensie van 
het Oost-West konflikt 
doet bij een dergelijl< 

werl< het probleem van de subjek-
tiviteit van de geschiedschrijver 
rijzen. In de historiografie van de 
koude oorlog kan men dan ook 
verschillende uitgangspunten on
derscheiden. 

Scholen 
De orthodoxe school geeft 

vooral de Sovjetunie de schuld 
voor de koude oorlog. Zij ziet de 
Sovjetunie als een agressieve 
macht, die vanuit de beslissende 
invloed van de marxistisch-
leninistische ideologie en als 
middel om de kohesie van het ei
gen systeem te handhaven de 
wereldheerschappij nastreeft, 
terwijl het Westen mets anders 
doet dan reageren op deze Sov-
jetrussische dreiging. 

De revisionistische school 
schrijft de verantwoordelijkheid 
voor het Oost-Westkonflikt daar
entegen vooral toe aan de ideolo
gisch en/of ekonomisch gefun
geerde machtspolitiek van de 
VSA. Volgens deze beide uit
gangspunten ligt de bron van de 
konflikten verankerd in de bin
nenlandse politiek van één van 
de protagonisten, zodat spannin
gen onvermijdelijk zijn. De on-
vermijdelijkheidshypothese ligt 
eveneens vervat in de door Nor-
bert Elias geformuleerde theorie 
van de sociogenese, volgens de
welke uit de fundamentele ver
vlechting en interdependentie 
van afzonderlijke menselijke 
plannen en handelingen een or
dening van heel specifieke aard 
ontstaat, die door geen van die 
afzonderlijke mensen is gepland 
of gekreëerd. Op internationaal 
vlak dwingen de staatsverbanden 
elkaar volgens deze visie, zoals 
in elk evenwichtssysteem met 
groeiende konkürrentiespanning 
en zonder centraal monopolie, in 
een onophoudelike spiraalbewe
ging tot uitbreiding en versterking 
van hun machtspositie. 

De schuldvraag 
De ondertitel Een kroniek duidt 

aan dat Vanden Berghe een sa
menhangend relaas van de voor
naamste feiten en de meest de
terminerende achtergronden van 
de koude oorlog wil brengen zon
der een stelling inzake de schuld
vraag te willen bewijzen. Hij kan 
dan ook ondergebracht worden 
bij de symmetrische denkrichting 
volgens dewelke de beide super
mogendheden er vooral op uit 
zijn om hun nationale goal-values 
als macht, veiligheid en welvaart 
te verzekeren. Beide supermach
ten dragen aldus in vergelijkbaar 
opzicht bij tot de onderlinge ge

schillen en zijn daarvoor ook in 
die mate verantwoordelijk. Dit 
blijkt o.m. uit zijn interpretatie van 
de totstandkoming van de Sovjet-
russische invloedssfeer in Oost-
Europa. Vanden Berghe stelt dat 
Stalin voor de veroverde Oost-
europese gebieden in de eerste 
plaats dacht aan de vorming van 
demokratische mengregimes 
met koalitieregenngen waarin de 
kommunisten beslissende in
vloed maar geen exclusieve 
macht zouden uitoefenen op 
voorwaarde dat de Sovjets ook 
inspraak kregen in het pas be
vrijde Italié. De Amerikanen wei
gerden einde 1943 evenwel de 
Sovjetunie een zetel in de be-
heerskommissie van de bevrijde 
territoria in Italië toe te kennen, 
terwijl de Britten wel op dit Sov-
jetverzoek wilden ingaan juist om 
als tegenprestatie ook toegang 
tot Oost-Europa te krijgen. Dit 
precedent liet de Sovjets een jaar 
later toe om de Amerikanen en 
Britten medezeggenschap over 
de door het Rode Leger verover
de gebieden van Oost-Europa te 
ontzeggen (biz. 39-40) 

Alhoewel het zuiver historische 
standpunt van de auteur ertoe 
leidt dat een polemologische kon-
fliktanalyse van het koude-
oorlog-proces ontbreekt, wijst hij 
er toch op dat spanningen met al
leen het gevolg zijn van belan-
genkonflikten, maar ook aange
wakkerd worden door misver
standen over eikaars veiligheids

belangen en verkeerde percep
ties van de dreiging die van de 
ander uitgaat (bIz 56-57) Dit 
geldt al vanaf de totstandkoming 
van de Sovjetunie in 1917 Van
daar de titel van het boek 

Bedreiging 
Na de geslaagde revolutie in 

Rusland voelden velen m Europa 
zich bedreigd, omdat vanuit de 
Sovjetunie in diverse Europese 
landen kommunistische revolu
ties zouden worden georgani
seerd. Van hun kant vreesden de 
Sovjets, de westerse interventies 
tijdens de burgeroorlog indach
tig, vroeg of laat door een koalitie 
van Europese kapitalistische sta
ten te worden aangevallen. Toch 
evolueerde het buitenlandse be
leid van de jonge Sovjetstaat snel 
van de revolutionaire slogantaai 
van de officiële ideologie van de 
wereldrevolutie naar een prag
matische Realpolitik (bIz. 21). 

In tegenstelling met de eerder
genoemde geschiedkundige 
scholen, houdt het symmetrische 
uitgangspunt in dat de negatieve 
invloed van een met op de reali
teit gesteunde beeldvorming over 
de tegenstander en de kompetitie 
tussen de supermachten door 
overeenkomsten beperkt en ge
reguleerd kunnen worden Deze 
visie klinkt door in de konklusies 
van de auteur over de recente 
Amerikaans-Russische ontwape
ningsonderhandelingen en over 
het formuleren van een eigen Eu
ropees politiek perspektief. 

Frank Ingelaere 

— 70 jaar Koude Oorlog. Een kro
niek. Y. Vanden Berghe. Uitg. 
Acco. 1987. 390 fr. 

Vier jonge Vlaamse dichters 

Twisten met ons 
De jaarlijkse Boekenbeurs (1-11 november) 

die in het nabije verschiet ligt, beloopt dit jaar 
meer dan ooit een vinnige konfrontatie van 
Vlaamse uitgevers (met al dan niet grote Ne
derlandse inbreng) te worden. Manteau her
stelt flink van zijn paleisperikelen, H affirmeert 
zich nadrukkelijk en de jonge Gulden Engel 
stelt zich uiterst dynamisch op. En er zijn nog 
uitgevers die in gunstige zin van zich laten 
horen. 

O NZE auteurs en hun 
lezerspubliek kunnen 
er maar wel bij varen. 

fi/lisschien zelfs de ristkovolle 
instandhouding van ons tltera-
tuurbedrijf zelf, nu de kultuur-
mmister van de Vlaamse Ge
meenschap tot in het belache
lijke inlevert uit de door hem al 
zo miserabel bedeelde begro
tingspost letteren. 

De vraag is nu, komt er uit 
de konkurrentie veel kreatief 
nieuws en waardevols? Aan 
nieuwe titels ontbreekt het al
leszins niet. De kwaliteit ervan 
zai strak beoordeeld worden. 
Laten we hopen in een serene 
sfeer, die liefst niet te zeer 

door een nu al merkbare ant-
mosrteit vertroebeld wordt. En 
dat de aanbiedingsfolders hun 
beloften mogen houden want 
de boekprtjs is er niet milder 
om geworden. 

Uitnodiging... 
Een pas verschenen opmer

kelijke poëzieverzameibundel 
is ,,Twist met ons" (Den Gul
den Engel) met werk van vier 
dichters: Dirk van Bastelaere, 
Bernard Dewulf, Charles Ou-
ca! en Enk Spinoy. Zij zijn 
geen debutanten, want allen 
publteeerden ze reeds in be
langrijke tijdschriften, drie van 
hen ook ai individueel in bun-
detvorm. Wat hun uitnodiging 
tot twist interessant maakt, is 
dat zij zich als een nieuwe ge
neratie aanmelden. Op Char
les Ducal (1952) na werden ze 
in 1960 geboren. Maar hun 
samenhorigheid brust op 
meer dan leeftijd alteen. Aller
eerst is er een mentaliteit die 
misschien nog het duidelijkst 
verwoord wordt. Benno Bar
nard leidt de bundel in met 
een voorwoord dat hij „Kort 
gastcollege" noemt. „Terwijl 
de gemiddelde Vlaamse dich
ter fleemt, hielen likt en zacht 
is voor elkander, willen deze 

dichters antwoord, azijn en 
amok. Zinloosheid, eenzaam
heid, cultuurpessimisme: dit 
zijn de thema's, at kan men de 
bede om twist natuurlijk als 
een verlangen naar communi
catie opvatten." 

Zonder echt vernieuwend te 
zijn hanteren deze dichters 
een taal die evenwel anders is 
dan het door jongeren te vaak 
herhaalde en uds versleten 
gemeengoed van de jongste 
decennia. Zij spreken direkt 
en krachtig, zonder veel frar\je 
en met een vaak verrassend 
realisme dat door een goed 
beheerste literaire kanteltech-
niek wendingen krijgt die 
soms surreële ruimten ope
nen en emotioneel diep-
tastend verbazen. Deze ook 
voor de komende jaren mis
schien belangrijke ,,Twist met 
ons" is beslist een aanrader, 
alteen de prijs (595 frank, 68 
bladzijden) is geen meevaller. 

— TwfSt met ons, Dirk vat» 
Bastelaere, Bernard Oewulf, 
Charfes Ducal en Erik Spinoy. 
ültg. Oen Gulden Engel, Wom-
melgem, 595 fr. 
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Op zondagnamiddag 
13 december 

Met WIJ 
naar het teater 

Veertien dagen na 't Klapgat en daags na het kon-
gres van de VU-gemeentemandatarissen, nodigt de 
redaktie van dit weekblad alle geïnteresseerde le
zers uit op een namiddagje teater in het hart van 
Brussel. 

Ook voorzitter Jaak Gabriels zal van de partij zijn. 

W IJ kozen voor U het leuke 
stuk Kortsluiting uit van 
het KVS-gezelschap op 

zondagnamiddag 13 december. 

Licht en donker 
Kortsluiting werd geschreven 

door de Britse auteur Peter Shaf
fer. Hij ontleende de idee voor dit 
stuk aan een sketch die hij had 
zien opvoeren door de opera van 
Peking. Daarin vechten twee 
mannen een duel uit in het don
ker, tenwijl het licht op het toneel 
aan is. Het viel hem op dat je het
zelfde idee zou kunnen gebrui
ken in een eigentijdse situatie. 

Kortsluiting begint dan ook in 
een volslagen duisternis en pas 
als de kortsluiting is ontstaan, 
gaat het toneellicht aan; dit wordt 
tot op de helft gedempt als ie
mand met een kaars of een luci
fer verschijnt. 

Uiteraard leidt dit tot de meest 
amusante effekten, gekke siuta-
ties en hopeloze toestanden. 
Ideale ontspanning dus voor de 
eindejaarsdagen. In Groot-Brit-
tannië kende dit blijspel een 
enorm sukses. Vermoedelijk zal 
dit ook het geval zijn in Vlaan
deren. 

Regisseur (en KVS-direkteur) 
Nand Buyl gelooft alvast in de 
mogelijken: ,,Het idee om een 
stuk te spelen in het donker voor 
de personages (maar in het volle 
licht voor de toeschouwer!) be
looft uiteraard een plezierige 
avond te worden voor het pu
bliek. (...) Terzeldertijd is dit een 
grote uitdaging voor de regisseur 
en de akteurs. Het is van essen
tieel belang om een bewe
gingspatroon te vinden (dat we 
allemaal kennen daar we het ooit 
allemaal wel eens hebben mee
gemaakt) dat totaal in over
eenstemming IS met de situatie." 

Buyl voorspelt de kijkers een 
zeer grappige voorstelling. Hij 
beschikt daarvoor trouwens over 
een schare van schitterende ak
teurs, zoals Anne Petersen, 
Mieke Bouve, Senne Rouffaer, 
Sien Eggers, Alex Eggers e.a. 

Nu inschrijven 
Wij laten het echter niet bij die 

voorstelling alleen. Vooraf krijgen 
wij de kans om een rondleiding 
achter de schermen te maken. 
Na afloop hopen wij een openhar
tig gesprek te kunnen voeren met 
de akteurs. 

Teneinde een reeks praktische 
schikkingen te kunnen treffen, is 
het wel nodig dat U nu reeds in
schrijft voor deze kulturele WIJ-
ontmoeting in de Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg. 

De deelname in de kosten be
draagt 300 fr. per persoon. Indien 
U positief ingaat op onze uitnodi
ging, aarzel dan niet om ons me
teen onderstaande strook inge
vuld terug te sturen. Wij bezor
gen U dan alle praktika. 

Van harte aanbevolen! 

-X-1 
Ondergetekende, 

(naam) 

(straat) 

(woonplaats) 

neemt met (aantal personen) deel aan het KVS-tea-
terbezoek van WIJ op zondagnamiddag 13 december. 
Na inschrijving ontvang ik alle noodzakelijke praktische inlich
tingen. 
De verschuldigde deelname in de onkosten (300 fr. per persoon) 
betaal ik na ontvangst van de toegangskaart(en). 

(handtekening) 

Opsturen naar: WIJ, KVS-bezoek, Barrikadenplein 12, 
1.000 Brussel. 

w& 
Jos Vandeloo schittert met 

Opa's droom 
De Nederlandse uitgeverij Conserve bracht on

langs een knap kortverhaal uit, geschreven door 
de Vlaamse suksesschrijver Jos Vandeloo, onder 
de titel „Opa's droom". 

Schitterend. 

I EN lange, autoritaire 
man met een indru
kwekkende grijze snor 

IS de hoofdpersoon in deze 
novelle. 

Jos Vandeloo beschrijft 
daarin de ware geschiedenis 
van zijn grootvader, een man 
met het opvliegende karakter 
van een onvervalste driftkik
ker, koppig als een kei en 
vaak onmogelijk in de om
gang. En soms ook weer zeer 
teder. 

Zonder pretentie 
Het (even van opa wordt be

heerst, door één̂ ^̂ grote,,̂  alles ̂  
Jos Vandeloo: in één ruk 

uitgelezen 

dominerende droom: een
maal rijk zijn en dan terugke
ren naar zijn land van her
komst. Naar de arbeiders in 
de fabriek, zijn vrienden van 
vroeger, de vrouwen die hem 
bemind hebben. Aan hen to
nen hoe ver hij het geschopt 
heet. 

Jos Vandeloo schrijft direkt 
en zonder pretentie. Een ver
haal dat weinig fantastisch om 
het tijf heeft, maar precies ook 
daarom zo begrijpetijk-her-
kenbaar is. Het bewijs dat 
eenvoudige verhalen best 
boeiend kunnen zijn. Je leest 
dit boekje in één ruk uit en 
wanneer je het boekje dicht
klapt, heb je spijt dat reeds 
gelezen is. 

(pvdd) 

— Opa's droom van Jos 
Vandeloo Is een uitgave van 
Conserve en kost 395 fr. 

Aforismen van Hugo Olaerts 

De gedachten zijn vrij 
In Vlaanderen zijn er weinig auteurs die zich met 

sukses op de discipline van het aforisme hebben toe
gelegd. Julien De Valckenaere wist als aforismema
ker best wat hij bedoelde toen hij bedacht: „De 
kortste aforismen, die het langst doen nadenken zijn 
de beste." 

En daar raakte de Valckenaere meteen de essen
tie: de korte krachtige en pittige spreuk die tot na
denken stemt. 

R kan een leerrijk boekje sa
mengesteld worden over 
het aforisme maar het zou 

voer voor specialisten zijn, de pret
tigste aforismen zijn die zoals De
sire Nisard hel schreef deze die 
,,een vrucht van de boom des le
vens zijn". Van alle markten thuis 
dus. 

Waarheid of... 
Alvorens U een verzameling 

aforismen aan te kaarten van de 
Genkenaar Hugo Olaerts toch nog 
even een bedenking van Karl 
Kraus: ,,Een aforisme is nooit he
lemaal waar: het is óf halve waar
heid, of anderhalve waarheid." En 
met het begrip waarheid zitten wij 
bij een onderwerp waarrond tal 
van aforismen draaien. 

Wie een artikel wil schrijven of 
een speech houden rijgt gemakke-
lijkheidshalve enkele puntige uit
spraken aan mekaar, wie zich uit 
een benarde situatie wil redden 
kan dat aan de hand van een pit
tige uitspraak, wie een vermaning 
wil verbloemen omkleedt deze met 
een aforisme en ga zo maar door. 

Van Hugo Olaerts verscheen 
eerder de bundel,,Liever dwarslig
ger dan brandhout" die hij later 
aanvulde tot ,,Ongetemde ge
dachten" ; in het voorjaar van '88 
mogen wij van hem een nieuwe 
uitgave ,,Lachrimpels" (Uitg. Den 
Gulden Engel) verwachten. 

De uitspraak van Désiré Nisard 
indachtig is ook Olaerts niets men
selijks vreemd. Achtereenvolgens 
behandelt hij o.a. de man-vrou-
verhouding, jeugd en ouderdom, 
mensen, leven en dood, God... 
Maar Olaerts speelt ook in op de 
vragen van de tijd: werk en wer
kloosheid, inleveren, milieu, ver
keer, de media, politiek... 

...halve waarheid? 
Laten wij hem zelf aan het 

woord. 
Vrouwen: Als een feministe kookt, 
dan is het eerder van woede... 
Liefde: De mantel der liefde moet 

Hugo Olaerts: ongetemde ge
dachten. 

ook af en toe naar de droogkuis... 
Huwelijk: Voor het huwelijk hangt 
men aan elkaar; na het huwelijk 
hangt het er van af... 
Leven: In het leven zijn er geen 
nooduitgangen... 
Geld: Als de nood het hoogst is, 
is de bank niet nabij... 
hAedia: Editionalisten schrijven 
hun mening van één dag... 
l\/lilieu: Chemische giften zijn af
trekbaar van het leven... 
Lachen: Een lach is de kortste en 
beste vertaling... 
Toekomst: Toekomstmuziek kan 
moeilijk maat houden... 
Oorlog: En wat voert België uit 
voor de vrede? Wapens... 

Aforisme-makers hebben een 
cynisch trekje in huis. Wat denkt 
u van deze? ,,Als mensen van ge
dachten wisselen, is het meestal 
om aan kleingeld te geraken". 

Als flamingant en politikus kan 
Hugo Olaerts onmogelijk voorbij 
aan beide onderwerpen. 

,,De Vlamingen geven de Walen 
vaak de schuld, maar de Vlamin
gen betalen ze zelf." 

En: ,.Vroeger stuurden politici 
veel in het honderd, nu is het in de 
miljarden." 

Alfa-bétise 
In het tweede deel van Onge

temde gedachten vergast Olaerts 
de lezer met een wel biezonder al
fabet. Eén voorbeeld over het 
windei: 

,,Wie windeieren legt, kakelt het 
hardst...'" Zo hoort u het ook eens 
van een ander... 

(m.v.l.) 

— Ongetemde gedachten, Hugo 
Olaerts. 165 Fr. Uitg. Soethoudt, 
Antwerpen. 
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6 tentoonstellingen 

De Oostenrijkse kunst en de 
twintigste eeuw 

Europalia is altijd wel een gebeurtenis. 
Dit jaar weer, vooral ter verkenning van een aantal 

meesters, die in de moderne kunstgeschiedenis ei
genlijk slechts kortelings hun gerechtvaardigde 
waardering kregen. 

WIJ bezocht de belangrijkste tentoonstellingea. 

H ET Duits-Hongaarse kei
zerrijk was tot zijn defini
tieve teleurgang m 1919 

eeuwenlang de grootste politieke 
macht op het Europese konti
nent, met Wenen als multi
nationale hoofdstad 

Oog in oog 
Ondanks haar luister en rijk

dom IS het tegelijk typisch en pijn
lijk dat de nochtans bloeiende en 
rijkelijk beschermde kunsten er 
pas vernieuwend tot ontplooiing 
kwamen toen het rijk zijn zwane-
zang aanhief, kort voor en na de 
eeuwwende Dit is enigszins be
grijpelijk, het overjarige esta
blishment was verdord tot een 
bureaukratisch (zie Kafka), re
pressief burgerdom waarin alleen 
een ware artistieke en sociologi
sche revolte de bourgeoiskunst 
kon verdringen Deze gebeurde 
op velerlei vlakken filosofie 
(Mautner), psychologie (Freud), 
muziek (Mahler, Schoenberg, 
Berg, Webern), literatuur (TrakI), 
architektuur (Hoffmann) en zo
vele anderen 

Niet in het minst de schilders 
die overigens al veel eerder de 
sachertortige salonkunst onder
groeven Kranss omschreef de 
zoeterig walsende stad trouwens 
allerminst zoeteng als het ,,labo
ratorium van het begin van het 
einde van de wereld" 

,,Oog in oog", met als onderti
tel ,,Kunst in Oostenrijk van ba
rok tot heden" is o i de interes
santste expositie, nog tot 16 de
cember in het paleis voor Schone 
Kunsten, Koningsstraat 10, Brus
sel De tentoonstelling toont een 
ruimtelijk mooi uitgebouwde kon-
frontatie tussen diverse stijlen die 
inderdaad vanuit de 17de eeuw 
tot heden gaan Volgens een ge
heel nieuwe opvatting wordt de 
Oostenrijkse plastische traditie, 
met ruime aandacht voor de fan-
tastiek (een vooruitlopend surrea
lisme) geanalyseerd door een te-
matische benadering van een 
aantal inderdaad boeiende hoog
tepunten Meeserschmidt, Ma-
kart, Brus, Klimt, Schiele, Rainer, 
Attersee, Pichler, e a Een alles
zins goed en pregnant kenmer
kend idee was de tentoonstelling 
op te splitsen in 8 temas kruis, 
martyrium, ritueel extase, psy
che, erotiek, feest en muziek 

De 5 Meesters 
De Wiener Secession is een 

van de meest ingrjpende kunst-
omwentelingen die ooit plaats ge
vonden hebben Het onmisken
bare talent dat in de keizersstad 
aanwezig was, keerde zich in een 
klap van zijn verleden af De on

betwistbare meester en ook initi
atiefnemer ervan was Gustav 
Klimt (1862-1918) De Secessio-
nisten ontsloten openingen naar 
vernieuwing en plastische univer
saliteit Hun exposities brachten 
de nog m aanloop zijnde interna
tionale avant-garde (ook Vlamin
gen) naar Wenen Klimt was met 
zozeer inhoudelijk dan swel sli-
tistisch een baanbrekend kunste
naar 

Vanuit een enorme ambachte
lijke virtuositeit en historische er
uditie ontgong hij een nieuwe 
technische benadering waarbij 
hij inspiratief volkomen in een
klank was met het verfijnde, wat 
terughoudende en toch ook wufte 
fin-de-siecle van zijn tijd Alles
zins maakte hij een grandioos 
oeuvre dat nu getoond wordt in 
een retrospektieve van tekenin
gen en schilderijen, waarvan 
sommige nog noooit eerder ge
toond werden Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten, Regent
schapstraat 3, Brussel, tot 16 de
cember 

Egon Schiele (1890-1918) 
wordt ten onrechte wel eens als 
een Klimt-leerling bestempeld 
HIJ vertrok weliswaar vanuit een 
jugendstil-erfenis, maar brak in 
1912 voorgoed met elke secessi-
onistische invloed De laatste zes 
jaren van zijn korte leven slaagde 
hij er als geen m een even fasci
nerende, pijnlijke als grensver
leggende doorbraak van het ex
pressionisme te forceren Zijn 
werk behoort tot het meest aan
grijpende dat in zijn tijd getekend 
en geschilderd werd Hij was de 
enige kunstenaar die in het 1000-
jarige Habsburgse rijk ooit voor 
pornografie tot gevangenisstraf 
veroordeeld werd Maar daar 
ging het beslist met om De 
kunstenaar had de censuur-
kommissaris met zijn kreatieve 
durf en beeldende, suggestieve 
kracht het noorden doen verlie
zen en dat mocht natuurlijk met 
Palais des Beaux Arts, Charleroi 
tot 16 december 

Oskar Kokoschka (1886-1980) 
was de schilder, graficus en 
schrijver een van de sleutelfigu
ren van het Weense kunstgebeu-
ren en mag gerust de initiator en 
paus van het universele expressi
onisme genoemd worden Hij 
was ook werkzaam in Berlijn, 
Dresden, Londen, Praag en Zwit
serland ZIJ geemotiveerde, dra
matische levensloop weerspie
gelt zich in een al even indru
kwekkend aantal van een uitdruk
kingskracht Een prachtige selek-
tie daaruit wordt tot 8 november 
nog getoond in het Museum voor 
Schone Kunsten in Gent, daarna 
in Luik 

Klimt, portret-schilderij Adele Bloch-Bauer (1912) 

Alfred Kubin (1877-1959) was 
in zijn lange leven zeer produk-
tief, zowel tekenaar schrijver als 
filosoof HIJ was een visionaire, 
cynische en pijnigend scherpe 
getuige van zijn met altijd zo 
fraaie tijd Zijn werk is tegelijk 
poëzie en aanklacht, eerlijkheid 
en perversie, ontroerend en ont
hutsend Zijn sombere levensvi
sie toont een tot op de spits ge
dreven sensibiliteit voor de kunst 
Europalia brengt de eerste ten
toonstelling van deze tekenaar 
buiten Oostenrijk met 140 werken 
waarvan 70 onuitgegeven, tot 16 
december in het Musee des 
Beaux Arts van Bergen 

In het Oostenrijkse tentoonstel-
lingspakket is Arnulf Rainer de 
enige nog levende schilder Hij 
maakt dan ook gebruik van ei
gentijdse technieken waarin hij 
o a fotografische inbreng met 
schuwt 

In deze wat verwarrende re
trospektieve wordt de bevreem
dende diepgang blootgelegd die 
de artistieke arbeid van Rainer 
beheerst Het zoeken naar de 
meest intense expressie, het ,,in 
beweging brengen" komen op de 
eerste plaats, voor de keuze van 
een vorm die verwondering wekt 

Deze kenmerken zijn eigen 
aan alle werken de overschilde
ringen, de dodenmaskers, de 
zelfportretten, de vinger- en 
handschilderingen Museum voor 
Moderne Kunst, Koningsplein 1, 
Brussel, tot 29 november 

Nic van Bruggen 

Advertentie 

Deze week 
in Knack Magazine 

Martens over Voeren 
Premier Wilfried Martens moet deze week een voorstel over Voeren 
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorleggen. Wordt dat 

door zijn meerderheid aanvaard? Knack sprak met Wilfried Martens 
in de dagen voor de beslissing moest vallen. 

De opmars van Aalst 
Nu de Dienst voor Kijk- en Luister
geld naar Aalst verhuist, dreigt de 
ajumenstad toch nog het centrum van 
de wereld te worden Of hoe in Aalst 
alle wegen naar Paula D'Hondt lei
den Een reportage, deze week in 
Knack 

De geheime oorlogen van de CIA 
In een derde aflevering uittreksels uit 
het boek ,, Dekmantel De geheime 
oorlogen van de CIA" van Bob 
Woodward ontdekt CIA direkteur 
William Casey El Salvador op de 
kaart van Midden-Amenka En al het 
kwaad in dat land komt uit Nicara
gua. Deze week m Knack 

Untouchable De Palma 

Het Gentse Filmgebeuren zag vorige 
week de premiere van ,,The Untou
chables" van Brian De Palma, een 
film die hetzelfde tema behandelt als 
de zo suksesvolle televisieserie van bij
na dertig jaar geleden Knack sprak 
met De Palma, Amenka's meest om
streden regisseur van het moment 

Enquête 

De resultaten van Knack's eigen 
maandelijkse opiniepeihng De be
langrijkheid van onze politici en an
dere vedetten. 
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Het VU-paitilbestuur deelt mee... 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 

12 ol<tober heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgen
de mededelingen verspreid ten behoeve van de pers... 

Voeren 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

wenst nog eens nadrukkelijk te onder
strepen dat de toepassing naar de 
letter en de geest van wet en recht
spraak slechts éen oplossing voor hef 
dossier Voeren aanvaardbaar maakt 
de venwijdering van Happart als 
dienstdoende burgemeester en als 
schepen ledere kompensatie voor 
deze verwijdering, op welke wijze dan 
ook, betekent een ontwaarding van 
wet en rechtspraak en is dus onaan
vaardbaar 

De Volksunie waarschuwt de 
Vlaamse publieke opinie reeds thans 
voor de gevolgen van een eventuele 
wijziging, hoe miniem ze schijnbaar 
ook zou zijn, van de taalwet of het 
statuut van Voeren Deze gevolgen 
dreigen door te wegen, in ruimere 
mate nog dan in Voeren, op heel de 
Vlaams-Brabantse rand van Brussel. 
Nu reeds wordt een toestand gescha
pen waarbij het faciliteitenregime, dat 
gedacht was als voorlopig regime van 

overgang en aanpassing, gehanteerd 
wordt als een feitelijk tweetaligheids-
statuut 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
stelt dan ook de Vlaamse meerder
heidspartijen voor hun verantwoorde
lijkheid, de stnkte toepassing van wet 
en rechtspraak m de zaak Happart te 
eisen zonder kompensatie m enigerlei 
vorm 

SST: onzindelijk 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

acht de beslissing die de regenng 
genomen heeft inzake de Super Snel
le Trein (SST), een voorbeeld van 
onzindelijke besluitvorming 

Alhoewel de regering aarv haar be
slissing een aantal voorwaarden heeft 
verbonden, krijgt minister van Ver
keerswezen De Croo het groene licht 
voor internationale SST-onderhande-
lingen, zonder dat voldaan is aan de 
voorafgaandelijke vereisten van een 
sluitende kosten-baten-analyse en 
van een Milieu Effekten Rapportering 

Ledenwerving 1988 
Het werfaktiejaar is 

dagen oud en toch zijn 
amper enkele 
er reeds afde-

lingen die er deftig de beuk hebben 
ingezet 

Hieronder enkele rezultater 
1 VU-Hofstade 
2 VU-Munsterbilzen 
3 VU-Spermalie 
4 VU-Middelkerke 
5 VU-Deurne 
6 VU-Bilzen 
7 VU-Antwerpen 

vu-Etterbeek 
9 VU-Ternat 

10 VU-Bree 

25 NL 
18 NL 
14 NL 
10 NL 
7 NL 
6 NL 
5 NL 
5 NL 
4 NL 
3 NL 

VU-EekIo 
VU-Erembodegem-
Terjoden 
VU-Kuurne 
VU-Lier 
VU-Meulebeke 
VU-Nieuwerkerken 
VU-Oostende-Manakerke 
VU-Oostende-Stene 

3 NL 

3 NL 
3 NL 
3 NL 
3 NL 
3 NL 
3 NL 
3 NL 

Wij-abonnementenslag 1988 

Vandaag begint de nieuwe abonne
mentenslag Welke WIJ-werver 
als eerste uit de startblokken' 

schiet 
> 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
verzoekt de Vlaamse regenng, die 
een met voorbij te stappen gespreks
partner IS in het SST-dossier, onver
wijld haar inzichten en voornemens 
bekend te maken en daarbij rekening 
te houden met de rechtmatige Vlaam
se belangen o m inzake ruimtelijke 
ordening 

De Volksunie klaagt aan dat het 
SST-dossier behandeld wordt los van 
het algemeen kader en van een totaal-
visie^inzake openbaar vervoer Het 
Partijbestuur wenst te herhalen dat 
het de eventuele aansluiting van 
Vlaanderen op het SST-net strikt inge
bouwd wil zien in het geheel van een 
sluitend beleid inzake openbaar ver
voer en ruimtelijke ordening 

VU op TV 
Het VNOS-programma van dinsdag 

20 oktober aanstaande om 21 30 uur 
op BRT-1 bevat volgende onderwer
pen 

— ,,Omdat water waardevol is": 
een reportage over de VU-boottocht 
door de Kempen, 

— Kanttekeningen bij het nieuws 
door Jan Van Dam, 

— Een gesprek met Chns Vanden-
broeke n a v zijn jongste boek ,,Uit 
de Schemerzone", 

— Voorstelling van de VU-nota over 
universiteit en wetenschappelijk on
derzoek, 

— In ,,Mensen van bij ons" een 
portret van Bob Vanhaverbeke, voor
zitter van de Brugse Breydel- en De 
Coninckkommissie, 

Niet vergeten dinsdag 20 oktober 
om 21u30 op BRT-1 

Voorrang 
voor kwaliteit 
(biz 2) 

Een Sabbatjaar 
voor alle leerkrachten 
(blz 2) 

Algemene vorming 
blijft belangrijk 
(blz 3) 

Een VU-kijk op het onderwijs 

Op eigen poten staan 
Zestien jaar i-eleden werd de kullurele aulonomie in de );rondwct ingeschreven Al die (ijd 

bleef hel onderwijs er praktisch van uitgesloten Toch is Juiiil hel onderwijs hel bclangrijkslc 
dooreeeHijk van onze kulluur naar de Jonge seneralies loe 

De bevoegdheden op gebied van kuliuur 
onderwijs en vorming mogen mei van el 
kaar gescheiden blijven Alle onderwijsbe 
voegdheden moeien overgeheveld worden 
naar onze eigen Vlaamse gemeenschap met 
de daarbij horende rinancielc middelen Wij 
moeten immers een vernieuwd edukaiief 
bestel opbouwen waarvan onderwijs de 
hoeksteen zal vormen 

Het Vlaams en het fransialig onderwijs 
verschillen grondig Beide gemeenschappen 
willen hun eigen weg gaan Zolang de 
rmancienng unitair biijTt zal du blijven 
leiden tot spanningen De pogingen om de 
lat gelijker ie leggen werden door de frans 
taligen afgeslagen terwijl het Vlaams on 
derwijs zichzelf moest verminken 

Daarom moet nu de definitieve federale 
grondweisherziemng voorbereid worden 
WIJ kijken daarenboven uil naar hel lang 
beloofde oniwerp van siaiuul voor de leer 
krachten uit het gesubsidieerd onderwijs en 
naar de neerlegging van een ontwerp voor 
de Auionome Raad voor het Rijksondcr 
WIJS om ie zien of de geesi van verdraag 
zaamheid sterker is dan aftands fanatisme 

Wanneer hei onderwijs loi de bevoegd 
heid van de Vlaamse gemeenschap zal beho 
ren moeten wij ons hoeden voor een heru i 
gave op Vlaams gebied van de Belgische, 
onderwijskwalen De Vlaamse gemeen 
schap moei bereid zijn méér te investeren m 
haar eigen onderwijs indien dat onderwijs 
garant staal voor de kwaliieii De lat ligt nog altijd 

niet gelijk 

Gisteren liep een speciale editie van WIJ van 
bestemd voor de Vlaamse leerkrachten. Liefst 50. 
eerstdaags dit WIJ-dossier in hun bus vinden. 

voorwaarde voor de blijvende motivering 
van de onderwijsmensen Onderwijs ver 
strekken is met alleen een beroep het hoon 
een roeping Ie zijn De gemccnscbdp hcefi 
de plicht ie waken over de status van het 
lerarenkorps omdat ze hei recht heeft van 

de persen, speciaal 
000 onder hen zullen 

Geld, veel geld en een monster-interkommunale 

In de provincieraad van Antwerpen 
Het Sint-Annaplan van Martens VI doet de Vlaamse provmcies de das om. Terwijl Verhofstadt en 

consorten proberen voor te liegen dat met hun belastingstiervormingsplan de zware belastingsdruk 
nu eindelijk omlaag kan, leggen diezelfde belastingshervormers een erg zware hypotheek op de 
provinciale begrotingen. Een hypokriet staaltje van geven en nemen, alhoewel er van geven bitter 
weinig in huis zal komen. 

Men stelt zich terecht de vraag wie dit belastingshervormingsplan zal betalen! We hoeven er geen 
doekjes om te doen: de burger! 

In de provincie Antwerpen zal de 
bevolking dit aan den lijve ondervin
den via een forse verhoging van de 
belasting op onroerende goederen 

De maat is vol! 
In zijn algemene bespreking van de 

begroting 1988 leverde fraktieleider J 
Roets opnieuw scherpe kritiek op de 
werking van het Provinciefonds Zon
der er veel woorden aan vuil te maken 
stelde hij uitdrukkelijk dat naast de 
bevoegdheden nu eindelijk ook maar 
eens de centen op een eerlijke en 
rechtvaardige manier dienen gefede
raliseerd te worden De benadeling 
van Vlaanderen binnen het Fonds der 
Provinciën is niet langer duldbaar De 
Vlaamse regeringspartijen laten zich 
ai jaren lang m luren leggen door hun 
Waalse broeders Bovendien treft de 
Rijksoverheid de provincies zwaar bij 
het invullen van het personeelskader 
Hoewel er een personeelskader van 
160 personeelsleden voorzien is voor 
de provincie Antwerpen, weigert de 
overheid sinds jaren de laatste 40 
betrekkingen in te vullen De Riiks-
overheid brengt hiermee de goede 
werking van de provinciale instellin
gen in het gedrang J Roets wees er 
tenslotte op dat er door de maatrege
len van het St Annaplan nog maar 
eens 40 arbeidsplaatsen in het reeds 

zo bedreigde provinciaal onderwijs 
verloren gingen Voor de VU-fraktie is 
de maat vol 

De burger betaalt het gelag 

C De flanfer behandelde het belas
tingshoofdstuk in detail Met zijn ge
detailleerde tussenkomst toonde hij 
duidelijk aan dat de Deputatie er met 
in slaagt de belastingsdruk op een 
gelijkmatige en eerlijke manier over 
de provincie de spreiden Zo wordt 
bijvoorbeeld de betasting op luxe-
paarden afgeschaft terwijl de belas
ting op honden in stand wordt gehou
den BIJ de afschaffing van de belas
ting op aanplakborden had C De 
Ranter zowat zijn eigen bedenking 
Of heeft de Deputatie deze gelegen

heid misschien aangegrepen om de 
firma s van deze aanplakborden gun
stig te stemmen in het licht van be 
paalde gebeurtenissen die wel eens 
met verkiezingen zouden kunnen te 
maken hebben"^" 

Uiterdaard heeft de verhoging van 
de belasting op de onroerende goede
ren het meeste inpakt op de bevol
king Na een verhoging van 17,6 % in 
1987 komt er voor dit jaar nog maar 
eens 15 % bij Een verhoging van 
32 6 % IS duidelijk van het goede 
teveel 

Peperdure reklame 
Met 2ijn tussenkomst over .Con

tact", het algemeen tijdschrift van de 
provincie Antwerpen brackt K Raels 
wat animo in de erder saaie debatten 
Aan de hand'van een recente studie 
bewees K Raets dat dit provinciaal 
tijdschrift in feite en peperdure en 
prestigieuze reklamekrant is zonder 
enige respons naar de bevolking toe 
Een oplage van 4 000 eksemplaren 
voor een tijdschnft dat omzeggens 
met gelezen wordt en nauwelijks 750 
betalende abonnees telt is gewoon
weg waanzinnig De Deputatie zat 
met deze tussenkomst erg verveeld 
Het antwoord van Bestendig Afge
vaardigde Bogman maakte deze zaak 
zowaar nog erger De gouverneur en 
de oVenge leden van de Bestendige 
Deputatie kropen onder hun bank van 
schaamte Bij gebrek aan voldoende 
dossierkennis moest Bogman tot gro
te ergernis van de oppositie, het ant
woord op de gestelde vragen schuldig 
Ibijven K Raets sprak de hoop uit dat 
dit tijdschrift snel zou omgevormd 
worden tot een waarachtige informa
tiekrant ten behoeve van gans de 
bevolking 

Achtergestelde regio's 
R Goelen, S Driesen en J Roets 

braken een lans voor de regio's van 
de provincie Antwerpen met minder 
ontplooiingskansen de Kempen en 
de Rupelstreek Om het probleem van 
de werkloosheid en vooral van de 
jeugdwerkloosheid, op te lossen is 
een specifieke aanpak van deze re
gio's noodzakelijk verbetering van 
het woonklimaat, aantrekken van ver
vangende industnen, oprichten van 
ambachtelijke zone's uitbreiding en 
verbetering van het openbaar vervoer 
en uitbouw van de scholings- en her-
scholingsmogelijkheden Hierbij aan
sluitend stelde C De Ranter enkele 
vragen rond de heropening van het 
spoorwegtrajekt Antwerpen-Boom 
Door de aangekondigde verhoging 
van de tarieven met 4 % wordt het 
wellicht erg moeilijk om het wegge 
jaagd klienteel voor dit trajekt terug te 
winnen Bovendien houdt de minister 
van Openbare Werken de doortrek
king van deze lijn tot Puurs tegen door 
de afwerking van de spoorwegbrug 
Ruisbroek-Sauvegarde op de lange 
baan te schuiven De heropening van 
deze lijn is met voldoende De over 
heid dient er ook zorg voor te dragen 
dat de leefbaarheid van dit trajekt 
geoptimaliseerd wordt 

Technologisch 
analfabetisme 

Met zijn tussenkomst over de High 
Tech keek K Raets even in de toe
komst Vandaag wordt zowat ieder
een wel eens gekonfronteerd met de 
hoogtechnologische evoluties in onze 
maatschappij Voor jongeren stelt dit 
weinig of geen problemen Zij hebben 

met de High lech leren leven en 
werden er in het onderwijs mee ver
trouwd gemaakt Voor onze werklo
zen vormt deze technologie echter 
een grote drempel of handicap 
Meestal zijn zij afgestudeerd, voor 
zover ZIJ al geschoold zijn, in een 
periode waarin de technologische in
novatie m onze scholen nog met was 
doorgedrongen Door werkloos te 
worden kunnen zij de geleidelijke 
technologische innovatie in de bedrij
ven met opvolgen en worden bij het 
werk zoeken hoe langer hoe meer 
gekonfronteerd met nieuwe en onge
kende machines en werkmethodes 
K Raets vroeg de Deputatie om via de 
GOM en de ESA initiatieven te nemen 
om de problemen van deze strukture-
le werklozen op te vangen 

Een monster 
interkommunale 

Tot slot besteedde de Raad uitvoe
rig aandacht aan CIPAL De inbreng 
van de informatica binnen het Provin 
ciebestuur slorpt bergen geld op Op 
nieuw werd in de begroting een be
drag van 30 miljoen ingeschreven 
zonder dat de Bestendige Deputatie 
kon aanduiden waartoe dit bedrag 
zou dienen 

De rol van CIPAL in heel dit kompu-
tergebeuren is erg duister Vast staat 
alleszins dat deze interkommunale 
met slechter wordt van de komputer 
manie binnen de Bestendige Deputa
tie De vraag is echter een interkom
munale op een ongeoorloogde manier 
mag smossen met gemeenschapsgel 
den J Roets noemde CIPAL een 
monsterinterkommunale en drong 
aan op een onderzoekskommissie 
Uiteindelijk werd bekomen dat de Cl-
PAL-zaak ten gronde zou besproken 
worden op een eerstvolgende kom
missie 

K D.M 
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Enkele woorden met 
Dirk Van Gelder... 

Het laatste jaar van de eerste fusietermijn is in Antwerpen 
gestart: eindpunt wordt 13 oktober 1988 en nog ongeveer 363 
dagen scheiden ons ervan... Tijd om regelmatig een gemeente
raadslid aan het woord te laten met bedenkingen, ervaringen, 
standpunten die niet uitsluitend te maken hebben met brandende 
aktualiteit. 

Dirk Van Gelder (vóór de fusie al 
raadslid m Berchem), hoe verteer jij 
de overstap naar 't veel-te-groot-
Antwerpen? 

Dirk Van Gelder: ,,Er is nog altijd 
disknminatie tussen de kernstad en 
randgemeenten Zelfs het stadsperso
neel klaagt over de te grote afstand 
Klem, maar duidelijk voorbeeld de 
bodendienst die in Berchem te weinig 
mensen heeft, gewoon omdat de 
stadsdiensten volgens de oude en 
met-aangepaste metodes werken De 
distnkten moeten zich dan maar aan
passen' Dat wnngti" 

Of hij nu in de koalitie of m de 
oppositie zit, een raadslid heeft een 
kontroletaak. Hoe ervaar jij dat nu? 
IS er een verschil? 

Dirk Van Gelder ,En ofi Alsje wil 
kontroleren, dan moet je de dossiers 
kunnen inzien En in 't begin kon dat 
zelfs niet in Antwerpen En na lang 
aandringen van de VU ging dat, ech
ter om vast te stellen dat de dossiers 

geen of vrijwel geen informatie 
ten' Men was dat niet gewoon 
anders duidelijk zou zijn dat al 

bevat-
omdat 
te veel 

Vanuit 
de distrikten... 

Antwerpen Koel Pauli had het de 
jongste distriktsraad vooral oger de 
voorgestelde aanpassingen in de Car-
notstraat Dat komt terug volgende 
maand doordat de VU ingrijpende 
wijzigingen voorstelde Hugo Her 
mans kwam ook inzake verkeer" 
tussen vooral om voetgangers te be
veiligen op de hoek De Beuckerstraat 

Berendrecht: Staf Delie had het 
natuurlijk ook over de onteigening van 
landbouwgronden 

Ekeren: De dagdagelijkse werking 
van deze afdeling bleek uit talrijke 
tussenkomsten (wijkwerking, deelkul-
tureel centrum, herwaarderingsge
bied Hagelkruis, enzovoort ) Mauri
ce Van Der Avert had het over veilig-
heidsaspekten aan de spoorwegbrug, 
fietsverkeer op de Prinshoeveweg, 
wegmarkeringen, beter politietoezicht 
op kruispunten 

Wilri|k: Luk Lemmens trok de aan
dacht op de zeer gevaarlijke situatie 
aan de Atomiumlaan/Boomsesteen-
weg voor zwakke weggebruikers En 
het OCMW-dienstencentrum Valaar is 
er nog altijd met na 1 5 jaari 

Hoboken: Deze afdeling trok de 
straat op voor de veiligheid van 
schoolgaande kinderen bij't overste
ken Op een ludieke manier (tekenin
gen van Fonne Crick) en door de inzet 
van Clem De Ranter en de ploeg van 
Marleen Brijssinck werd resultaat be
haald En de afdeling zorgde ook voor 
medewerking aan de ,,veeraktie" 's 
morgens vroeg (5u 30') o I v Fonne 
Cnck 

Alle afdelingen waren echter hard 
aan het werk als er vergeten zijn, 
sorry I 

j T " 

Meer veiligheid voor zachte weggebruikers te Hoboken 

Advertentie 

Het ADVN (Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams natio 
nahsme), Minderbroedersstraat 24 in Antwerpen zoekt GEWETENSBE 
ZWAARDE (24 m) voor hulp archiefwerking 

BIJ voorkeur histonsch gevormde met interesse voor wetenschappelijk 
onderzoek Contact schriftelijk te richten aan het ADVN 

vi^t 19 

dossiers zowel slecht als onvolledig 
gehandeld worden Hameren op kon-
Irolerecht blijft dus nodig'' 

Natuurlijk betekent dit konkreet 
ondankbaar opzoekmgswerk. Maar 
konkreet wat heeft de burger daar
aan ' 

Dirk Van Gelder , Einde verleden 
maand werd de rekening 1986 behan 
deld Dus de verantwoording van de 
gedane uitgaven in 1986 met de be
groting Er was een overschot want 
ook minder uitgegeven dan voorzien 
Zodat de VU gelijk krijgt met haar 
ingediend voorstel de stadsbelastin
gen te verlagen Wat natuurlijk de 
koalitie toen weigerde zogezegd — 
omdat er geen ruimte was' 

Ik spreek dan nog met van de talrij
ke kunstgreepjes waarmee de kontro-
le moeilijk wordt Zo worden werken of 
aankopen regelmatig ,verdeeld" over 
verschillende begrotingsposten Na
tuurlijk met de bedoeling met op te 
vallen'" 

Een gemeenteraadslid moet dus 
bestendig alert zijn om het beleid 
stapvoets te kunnen volgen en kon
troleren m al zijn beloftes, daden... 
en verwezenlijkingen? 

Dirk Van Gelder: ,,Ja, dat is be
langrijk Zo spreekt men regelmatig 
over het schandaal van de Hooghe 
Maey met zijn smeergelden Ik ben er 
echter van overtuigd dat al te veel 

ANT 
WER 
PEN 
vergelijkbare zaken, weliswaar op 
kleinere schaal in deze stad gebeu
ren Alles de administratie, de dien
sten, IS zo groot en ondoorzichtig 
geworden dat er al teveel, tussen de 
plooien valt" Neem nu bijvoorbeeld 
onnodige of te dure bestellingen, dat 
kost de burger ook Wel enkel een 
aandachtige doorlopende kontrole 
kan dat opspeuren Een ondankbaar 
werk, bestendig broodnodig omdat de 
resultaten ervan direkt de burger ten 
goede komen " 

Nog veel punten konden aan bod 
komen Volgende keer komt een an
der raadslid aan het woord 

2000 
II 

«itUE IB30 i»« 

Bovenstaand bankbiljet wordt dezer dagen op 30 000 eksemplaren verspreid 
in doelgerichte bussen in gans Antwerpen 

De achterkant vermeldt ,,Dit is slechts speelgoedgeld Als wij het met de VU 
in t stadhuis voor 't zeggen hadden gehad dan was het echt geld geweest 
Omdat de VU een belastingsverlaging in 1987 voorstelde die door SP/CVP 
weggestemd werd Zij dachten dat 't klem grut toch hun put vult'" 

Wat lazen we zaterdag in de pers'' 
In de politieke Antwerpse koelissen wordt gepraat over een gemeentelijke 

belastingsverlaging van 9 naar 8 % voor de personenbelasting De VU-fraktie 
had dat al dit jaar voorgesteld maar ook daarbij een vermindering met 100 
opcentiemen voor de onroerende voorheffing Totaal 469 miljoen minder te 
betalen door de Antwerpenaar " Wij waren toen met realistisch, zeiden ze op 't 
Stadhuis 

Dit pamflet kost ons bijna 30 000 fr , zonder t werk van t bussen Wij zouden 
meer kunnen En de dwergen op het stadhuis nog meer dwingen rekening te 
houden met de belazerde, betalende burger 

Kortom doe mee help ons bussen of busmatenaal bekostigen (VU-kies-
fonds-Antwerpen 860-0052052-42 

Boodschappoëzie doet het 

Hendrik Boonen bekroond 
Naar aanleiding van de opening van 

het akademisch jaar op 10 oktober 11 
heeft het Hoger Studiegenootschap 
voor Sociaal Recht Verzekerings 
recht Immobilienrecht Fiskaal Recht 
en Kulturele Vorming besloten zijn 
tweejaarlijkse prijs en het eremetaal 
van artistiieke verdienste aan een ta
lentvolle jongere toe te kennen, aan 
Hendrik Boonen (°1953) voor zijn 
dichtbundel De onschuld is uit het 
leven" Ons weekblad besprak in de 
uitgave van 4 juni 11 deze bekroonde 
bundel 

Eenvoudig en diepgaand 

De motivatie tot deze prijs werd als 
volgt verwoord 

,,Hendrik Boonen vindt de weg naar 

het hart van de lezer door het gebruik 
maken van eenvoudige taal en diep
gaande menselijke gevoelens De 
strukturering van de gedichten en de 
belichaming ervan getuigen van een 
groot kunstenaarsharl De auteur mag 
dan ook binnen het domein van deze 
kunsttak als de vader van de bood
schappoëzie aanzien worden De ver 
scheidenheid van onderwerpen en de 
manier van benadering van de the
ma's bewijzen dat Vlaanderen nog 
over een echte woordkunstenaar be
schikt " 

Met de jury menen ook wij terecht 
dat het eremetaal voor Hendrik Boon
en geen eindpunt, maar een begin 
mag worden van een grote artistieke 
loopbaan 

ANTWERPEN 
OKTOBER 
16 TONGERLO-WESTERLO Vic 
Anciaux met als brandend tema Is 
Brussel nog een Vlaamse inzet 
waard''" In Kapellekeshoef om 
20u 30 Org SMF-Ke/Li 

16 KAPELLEN: VUJOJO-Party in 
de Denneburghoeve Geeldhanddreef 
9 Begin 20u Org VUJO-Kapellen 

17 KAPELLEN: Kursus Propagan-
datechmeken" (deel 3 De kampag-
ne). Plaatselijke Openbare Biblio
theek, Hoevensebaan 12 van 9u 30 
tot 12u30 Org VU-arr Antwerpen 
I s m Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel 

17 LINT: Kursus ,Propagandatech-
nieken" (deel 3 de kampagne), Ge
meentelijk Ontmoetingscentrum ,,De 
Witte Merel", Liersesteenweg 25 van 
14u tot17u30 Org'VU-arr Antwer
pen I s m Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel 

20 ANTWERPEN Kursus Propa 
gandatechnieken' (deel 3 De kam
pagne) VU-sekretariaat, Jozef Lies
straat 2 om 20u Org VU-arr Antwer
pen I s m Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel 

21 KAPELLEN: Toneelavond Ta
boe" door het theater Paljas in zaal 
Concordia Dorpsstraat Kaarten te 
bekomen bij J Verbruggen 
(666 57 77) aan 200 fr Vermindering 
jongeren en +3-pas 175 fr Aan de 
kassa 250 fr Org FW-Kalmthout 

21 KAPELLEN: Theater Paljas 
brengt het stuk ,,Taboe in de ge
meentelijke feestzaal Concordia 
Dorpsstraat Kapellen Aanvang 20u 
Kaarten wk 200 fr kassa 250 fr 
Plus 3 pas en jongeren 175 fr Org 
FVV-Antwerpen 

23 OELEGEM. Blijspel van Neil Si
mon ,,Plaza Hotel" m het Stalteater 
te Oeiegem Aanvang 20u 30 Aantal 
plaatsen is beperkt Kaarten bij Man
se Devnendt (383 38 68) Org VU 
Ranst 

23 ZWIJNDRECHT Julien Verhulst 
vertelt over zijn Reiservaringen in de 
DDR Om 20u in de bovenzaal van 
het Vlaams Huis Polderstraat 15 te 
Zwijndrecht Org VOS-Zwijndrecht 

24 STABROEK-HOEVENEN-PUT-
TE: Herfstbal van de Volksunie in zaal 
Schuttershot, Kerkstraat te Hoevenen 
vanaf 20u 30 Muziek DJ Willy Inkom 
100 fr Kaarten te bekomen bij Peter 
Van Ael (664 41 95) 

24 GEEL: Kursus ,,Propaganda-
technieken" (deel 2 Maak er werk 
van ), ,Het Molenhof", Wildersedijk 
3 van 15 tot 18u 30 Org VUJO-arr 
Turnhout^ks m VormmgsGentrum Lo
dewijk Dosfel 

31 BORGERHOUT Bal in zaal Giet-
schotel Lode van Berckenlaan T79Të 
Borgerhout Aanvang 21 u Deuren 
om 20u 30 Kaarten aan 100 fr bij 
bestuursleden van VU-Borgerhout en 
VU-Berchem Pret verzekerd 

Nu zaterdag 
Behouil 
de veren! 

Nü zaterdag wordt nog
maals aktie gevoerd om de 
Schelde-veren te behouden. 

Afspraak om 10 uur aan 
het veer te Kruibeke. 

Allen daarheen! 

zo^wcg? 
C 20j tweetalige A1-informaticus-
systeemanalyst (met onderscheiding), 
met goede kennis van Engels zoekt 
een betrekking in het Brusselse, Hal-
le-Vilvoorde of Ninove-Aalst Voor ml. 
zich wenden tot senator-burgemees
ter dr J Valkeniers, tel 02/569 16 04 
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20 m 
Geslaagde milieu-aktiedag te Mol 

Met de neus op 
de problematiek 

De Volksunie van het arrondissement Turnhout organiseerde op 
zondag 11 oktober een arrondissementele aktiedag onder het 
motto „Natuur en water... zéér waardevol!". Deze aktiedag, die 
een fraaie kombinatie was van een vormende kaderdag, een 
gezinsuitstap en een gezellig treffen van de „oude getrouwen", 
beoogde enerzijds een bekroning van een volgehouden VU-aktie 
rond diverse milieu- en waterverontreinigingsdossiers en moest 
anderzijds de link leggen naar de nationale Volksunie-kampagne 
,,Water is waardevol". 

De aktiedag ging van start m de 
Turnhoutse kanaalkom, waar om om-
streekst 9 30u 's ochtens de „Pallie
ter" — een omgebouwde vooroorlog
se transportschuit, netjes opgetuigd 
met aangepaste VU-slogans en afde-
lingsvlaggen — met zo'n 120 opva
renden afmeerde, nchting Mol-Postel 

Botelingen 

Bij twee tussenhaltes te Arendonk 
en te Retie werden nog zo'n 30 passa
giers aan boord genomen De tocht 
langs de kanaaloevers, bood heel wat 
bezienswaardigheden regelmatig 
werden prachtige natuurzichten afge
wisseld door industrieel-archeologi
sche restanten van een schraal Kem
pens industrieel verleden, groen en 
water voerden echter de boventoon 
Aan boord werden de opvarenden 
stilaan op het open dek gelokt door 
een aanvankelijk waterig, later zelfs 
nadrukkelijk najaarszonnetje en met 
in het minst door de parlementaire 
opvarenden Jo Belmans en Walter 
Luyten, die met zang en luim de 
passagiers wisten te boeien Arr 
Voorzitter Jo Valgaeren van zijn kant 
verstrekte als een volleerd reisgids 
historische toelichting bij het Kempen
se kanaalwezen 

Omstreeks ISu bereikte het gezel
schap het domein ,,de Maat" te Mol-
Postel, waar de talrijke ,,botelingen" 
en de anderszins toegekomen VU-
leden en simpatisanten door de afde
ling Mol verwelkomd werden en een 
uitgebreide Kempense koffietafel aan
geboden kregen 

Algemeen partijsekretaris Paul Van 
Grembergen vergastte de aanwezi
gen op een hartelijke en bezielende 
tafelrede Hij stelde nadrukkelijk dat 
de Volksunie op het vlak van een 
milieubewuste politieke opstelling 
geen lessen hoeft te krijgen van ande
re partijen of drukkingsgroepen ,,De 
VU heeft altijd klare taal gesproken 
over milieu- en natuurbehoud en wijd
de in 1969 zelfs als eerste politieke 
partij een kongres aan deze tematiek 
Verder terug in de tijd, stelde de 19de 
eeuwse Vlaamse Beweging bij monde 
van Hoffman von Fallersleben zelfs al 
dat de Vlaamse heropleving tevens 
een bijzondere aandacht voor de 
Vlaamse natuur en leefwereld in
hield", aldus Van Grembergen 

Natuur en water... 
zéér waardevol 

Intussen werd de aanwezige pers te 

woord gestaan door Rob Geeraerts, 
die namens het arr bestuur toelich
ting verstrekte over doel en opzet van 
deze aktiedag 

Rob schetste de algemene Volks
unie-standpunten inzake de milieu
problematiek en specifieerde deze 
dan verder naar de waterproblematiek 
toe In een goed gedokumenteerd 
overzicht wees hij dan op enkele glo
bale vaststellingen inzake de Kem
pense watervervuiling, waarna ook 
toelichting werd verstrekt bij de talrij
ke VU-akties daaromtrent, met in het 
minst met betrekking tot de Laak, 
wellicht de meest vervuilde rivier in de 
Kempense regio 

Spreker konkludeerde dat Vlaande
ren te weinig armslag krijgt op het 
gebied van wetgeving en financiële 
middelen ter bestrijding van milieu- en 
waterverontreiniging, hij hield dan 
ook een pleidooi om Vlaanderen inte
grale bevoegdheid op het vlak van 
milieubeleid toe te kennen, opdat de 
Vlaamse entiteit rechtstreeks met Eu
ropa zou kunnen onderhandelen over 
de omzetting in wetten van de opge-' 
legde Europese richtlijnen ter zake 

Rob bakende ook duidelijk de posi
tie van de Volksunie t o v de milieu
groeperingen en -partijen af, hij stelde 
dat de Volksunie zich op het vlak van 
milieubeleid met wil bezondigen aan 
demagogische opbodpolitiek, maar 
dat de partij vanuit een realistische 
perspektief streeft naar een aanvaard
baar evenwicht tussen milieu en eko-
nomische bedrijvigheid 

Natuurwandeling 
Na afloop van de Kempense koffie

tafel werd de namiddaganimatie aan
gevat De aanwezigen werden ver
deeld in een drietal groepen, die on
der leiding van een natuurgids ver
trokken voor een uitgebreide wande
ling m de naburige natuurgebieden 
Een van deze groepen werd met de 
neus op de aktualiteit van de Kempen
se milieuproblematiek gedrukt bij het 
doorkruisen van de zone van de 
Rauwse zandputten Dit uniek natuur
gebied, dat door specialisten wordt 
gekwalificeerd als een biotoop en een 
ornitologische koncentratieplaats van 
internationale betekenis, zal door toe
doen van de machtige rekreatielobby 
en enkele baatzuchtige politici weldra 
opgeofferd worden aan een megalo
maan rekreatieprojekt, spijts enorme 
kontestatie door allerlei milieu- en 
drukkingsgroepen en iet m het minst 
vanwege de VU' 

Van op de ,,Pallieter" werden de ,,botelingen" gekonfronteerd met al 
het mooie en het lelijke dat de Kempen te bieden heeft 

Terwijl de meerderheid van de men
sen deelnam aan een van de natuur
wandelingen — een logisch gevolg 
van het prachtige najaarsweer i — gaf 
lic Jan Verboven van de Gentse 
Rijksuniversiteit voor een ruime groep 
geïnteresseerden een boeiende geïl
lustreerde voordracht over het tema 
,,Mens en water" 

Na een intermezzo, dat zich hoofd
zakelijk ,,tussen pot en pint" afspeel
de, rondde Jo Belmans de dag af met 
een korte gelegenheidstoespraak De 
Kempense volksvertegenwoordiger 
noemde de aktiedag over heel de lijn 
geslaagd en lanceerde een oprop om 
dit initiatief te herhalen, bv m septem
ber van volgend jaar, naar aanleiding 
van de gemeenteraadsverkiezingen 
HIJ dankte ook namens het bestuur al 
diegenen die zich hebben ingezet 
voor het welslagen van de aktiedag 
Dat zijn in de eerste plaats arr voorzit
ter Jo Valgaeren en de Turnhoutse 
afdelingsvoorzitter Jan Tollenaere die 
de hele organisatie hebben gekoordi-
neerd en m goede banen geleid Dat 
zijn ook Rob Geeraerts en Patrick 
Vankrunkelsven, die de Kempense 
milieuproblemen op bevattelijke wijze 
hebben gebundeld in een fijn gepre
senteerde brochure Dat zijn tenslotte 
met m het minst de vele anonieme 
medewerkers-achter-de-schermen, 
inzonderheid dan de mensen van de 
afdelingen Mol en Dessel, die oner 
leiding van arr bestuurslid 
Rik Geyzen een ruime bijdrage heb
ben geleverd aan deze geslaagde arr 
aktiedag I 

(hv) I 

Advertentie 

VIC zoekt landbouwkundige 
of landbouwingenieur 

Het Vlaams Internationaal Centrum (VIC) wil voor de onmiddellijke 
toekomst een landbouwingenieur of een angronoom aanwerven voor 
uitvoenngs en begeleidingstaken in haar projekt m Salasaca, Ecuador 

Profiel landbouwkundige / landbouwingenieur, liefst met ervaring, 
kennis Spaans, voelmg hebben voor de Indiaanse problematiek, bereid 
om Quechua te leren. 

Taak in samenwerking met de projektgroep van de Salasaca het 
landbouwprogramma mee opzetten en begeleiden 
- verbetering van de traditionele gewassen door selektie van zaden en 
verbetering van de teeltmethodes, verbeteren irrigatie, 
- invoering van nieuwe teelten, aanleg proefveld met kweekbedden, 
zaadwinning en selektie, 
- begeleiding van boekhoudkundig beheer van het projekt, samenstel
ling van werkingsfonds mogelijk maken, 
- aanplant van fruitbomen (appelen, peren, pruimen, kersen enzJ 
onderhoud, enz 
- boekhoudkundig belgeleiding van tweede deel projekt, de wolbewer 
king en de huiselijke weefindustrie 

Statuut 
De landbouwkundige werkt in het statuut van vrijwilliger Er wordt 

gezorgd voor huisvesting, een loon ter plaatse van 20 000 frank De 
sociale voorzieningen zijn deze voorzien in de KB's voor vrijwilligers 
(officiële regeling sociale voorzieningen en premie per maand overzee) 
Ook gehuwden komen m aanmerking 

Vertrek begin '88 
Kandidaten moeten wel een kursus voor ontwikkelingswerk hebben 

gevolgd of alsnog bereid zijn te volgen (ABOS of Iteco) 
Kandidaturen VI C /Salasaca, Omwentelingsstraat 15, 1000 Brussel 

Met curriculum vitae, studies, diploma en ervaringen 

Om een vleugje gemeenteraad te volgen 

Voerense VU hanteert 
periskoop 

vu-Voeren deelde vlak voor de gemeenteraad op 30 september 
l.l. aan de Voerenaars een mededeling uit. Tegelijkertijd probeer
den zij met de hulp van twee periskopen een glimp op te vangen 
van de gemeenteraad. Ze leggen uit waarom. 

gen die geweigerd worden, de kinde
ren in het bezemhok een leeuwevlag 
die met aan het gemeentehuis mag 
hangen op 11 juli Minder spektaku-
lair, minder persfeit, maar even verne
derend en disknminerend 

Omdat de inhoud van het pamflet 
zo verhelderend is voor mensen bui
ten Voeren laten wij U meegenieten 
van enkele passages uit de medede
ling 

,De kranten staan bol van de zaak 
H , er worden nog maar eens dure 
politieke eden gezworen Het lijkt wel 
of er twee gemeenten Voeren zijn, dat 
waar de nationale politici zo druk over 
doen en dat waar de Vlaamse Voere
naars mee zitten Vaak vergeten de 
kleurpartijen dat Voeren nog steeds 
een gemeente is waar Vlamingen le
ven en met alleen een struikelblok 
voor de regering 

En die Vlamingen hebben het met 
gemakkelijk in Voeren Weliswaar be
staat met langer de fysische terreur 
van de Action Fouronnaise, waarte
gen de rijkswacht nooit terdege op
trad en die slechts door een handjevol 
wandelaars werd aangeklaagd, die 
dan wel de klappen kregen Er blijft 
echter de voortdurende administratie
ve terreur Vlaamse bouwvergunnin-

Kunstenaar 
Jan Latinne 
ludiek voorgesteld 

Het Kultureel Centrum Hasselt no
digt uit tot een tentoonstelling van de 
kunstschilder Jan Latinne, deze loopt 
in galerij Tamara van vrijdag 23 okto
ber tot en met zondag 15 november 
'87 

In een speciale happening op zon
dag 25 oktober om 11u zal Armand 
Schreurs van Theater Boelvaar het 
werk, de avonturen en de passies van 
de kunstenaar aan het publiek voor
stellen Dat wordt wat' 

De tentoonstelling is alle dagen 
open van 10 tot 19u 

Meer inlichtingen Kultureel Cen
trum, Kunstlaan 5 te 3500 Hasselt 
(011/22 99 31) 

Periskoop 
Zo kunnen de Vlaamse Voerenaars 

mets een hun gemeenteraad bijwo
nen, de franstalige pers krijgt van 
Happart een voorkeursbehandeling 
en bezet de helft van de beschikbare 
plaatts in de gemeenteraadszaal Je 
zal hel maar meemaken dat je in je 
eigen gemeente een periskoop moet 
gebruiken om toch een glimp op te 
vangen van wat er in de gemeennte-
raad gebeurt 

H legt het er op aan onze gemeen
te slechts voor Luiksgezinden te be
sturen, en dit kan zo met verder De 
Vlamingen in Voeren hebben echt 
geen boodschap aan de vracht schor
singen en vernietigingen die vanuit de 
provincie overwaaiden, ze hebben 
Happart alleen maar besterkt m zijn 
overtuiging dat hij steeds verder kon 
gaan 

Gewoon raadslid! 

Nu de Vlaamse regeringspartijen 
eensgezind schijnen te zijn, hopen We 
dat er een definitief einde wordt ge
maakt aan deze hele vertoning en dat 
H wordt afgezet De uitspraak van de 
Raad van State is nu al een jaar oud 
en het wordt nu echt de hoogste tijd 
dat ze eindelijk wordt uitgevoerd 
Geen nieuwe wonderformules dus, 
men heeft in Voeren al genoeg uitge
probeerd en, het heeft allemaal tot 
mets geleid De Vlamingen in de rege
ring moeten nu maar eens het been 
stijf houden Pas als H het statuut van 
gewoon gemeenteraadslid knjgt,.als 
hij wordt afgezet dus kan in Voeren 
terug gewerkt worden aan de toe
komst een Limburgs en Vlaams Voe
ren ten bate " 

En, zo besluit de VU-mededeling 
,,Ons protest is ludiek, onze wens is 

echter daarom met minder krachtig 
De Voerense VU wenst de afzetting 
van H Elke andere oplossing, waarbij 
H nog schepen blijft, zullen we als de 
zoveelste kapitulatie ten koste van 
onze Vlaamse gemeenschap in Voe
ren beschouwen " 

Afwachten nu wat het regeringsini
tiatief deze week wordt 

LIMBURG 
OKTOBER 

15 TESSENDERLO: Bezoek aan 
antiquair Derluyn, Hasseltsestraat te 
Diest Afspraak om 19u 30 op de Vis
markt of om 19u 30 Irene Camps of 
om 19ü30 aan de ingang van de 
zaak Org FVV-TessenderIo 
18 HERK-DE-STAD: Speelgoed-
markt van 14 tot 17u Org Vlaamse 
Kring Herk-de-Stad 
20 HEUSDEN: Vredesavond Ont
wapening, wapenwedloop, raketten 
en de visie van België daarop in het 
bovenzaaltje van Kafee De Oude 
Knng om 20u Spreker is Willy Kuij-
oers Org VU-Heusden-Zolder 
25 HEUSDEN-ZOLDER: VU-Heus
den-Zolder neemt deel aan de Vre-
desbetogmg te Brussel Wie wil mee
gaan kan door inschrijving bij Willy en 
Simonne Janssens-Vanoppen, Michel 
Scheperslaan 171 (011/53 68 23) Ti
ckets aan 100 fr 
26 MUNSTERBILZEN: Bestuurs
vergadering in lokaal Bloemenhof om 
20u stipt 
27 AS: Kursus propagandatechme-
ken (deel 2 Maak er werk van ), 
Overeindstraat 10, om 20u Org VU-
arr Tongeren-Maaseik, i s m Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel 
28 TESSENDERLO: Initiatie en 
breitechmeken in het Paenhuis om 
20u door Alda Beckx Gelieve prie
men en wol mee te brengen Org 
FVV-TessenderIo 
30 DILSEN: Grote Showavond in 
het Cultureel Centrum Rijksweg 
Aanvang 20u Orkest Brazil Quintet 
Org Nieuw en VU Dilsen 

NOVEMBER 
5 BREE: Volksvergadering ,,Zie
kenfondsen in opspraak" door sena
tor R Vandekerckhove In het Ont 
moetingscentrum. Kloosterstraat te 
Bree Inkom gratis Org VU-Bree 
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Balinese kunst 
te Roeselare 

Het Vlaams Dienstencentrum t 
Leeuwke organiseert van 17 tot 25 
oktober een tentoonstelling over Bah 
nese kunst m het museum Alfons 
Blomme aan de Ooststraat 84 te 
Roeselare 

Deze tentoonstelling brengt een 
beeld van de houtsnijkunst van de 
batik en schilderijen van een land 
waar het Nederlands ooit de officiële 
voertaal was en waar nog banden met 
de Nederlandse kuituur levendig ble 
ven 

De opbrengst van de tentoonstel 
ling zal door het Vlaams Dienstencen
trum integraal worden aangewend 
voor het organiseren van voordrach 
ten en kulturele manifestaties in Roe
selare 

De tentoonstelling die loop van 17 
tot en met 25 oktober kan bezocht 
worden tijdens de weekdagen van 
16u30 tot 19u en op zaterdag en 
zondag van 14 tot 20u Op zaterdag 
en zondag is er om 16u 30 een dans
en beeldhouwdemonstratie 

VU-Ledegem 
in diepe rouw 

VU-Ledegem werd de jongste we
ken hard getroffen Twee verdienste
lijke leden verlieten ons 

Frans Schoutteten, 70 jaar, over
leed na een slepende ziekte Nooit 
stelde Frans zich kandidaat voor een 
bestuursfunktie, maar als lid van het 
eerste uur van onze afdeling was hij 
zelden afwezig bij een aktiviteit Bo
venal durfde hij uitkomen voor wat hij 
was en dat kan met van iedereen 
gezegd worden 

Odiel Boussen, 75 jaar en reeds 42 
jaar gemeenteraadslid en lid van talrij
ke verenigingen heeft ons plots verla
ten HIJ was ook lid van de VU-arron-
dissementsraad Roeselare-Tielt 
Zoals burgemeester Debusseré zei op 
de uitvaart was Odiel een kleine man 
maar een grote meneer 

In naam van VU-Ledegem bieden 
WIJ aan de nabestaanden van beide 
overledenen onze oprechte deelne
ming aan 

Frans en Odiel zoals u gewild zou 
hebben, zullen wij verder werken aan 
de uitbouw van ons dierbaar Vlaande
ren G D 

iVlodest 
van Assclie 
iierdaciit 

Op zondag 25 oktober gnjpt m de 
Smt-Pietersabdij van Steenbrugge de 
jaarlijkse herdenking plaats van Va
der Abt Modest van Assche 

Deze meer dan zinvolle viering be
gint om 10 uur met een plechtige 
echaristieviering in de abdijkerk 
(langsheen de Baron Ruzettelaan te 
Assebroek) De homilie zal er gehou
den worden door kanunnik Frans 
Temmerman groot-vikans van het 
bisdom Gent en geboren te Erembo-
degem, het geboortedorp van Modest 
van Assche Daarna wordt een gebed 
uitgesproken bii het graf van de be
treurde op het kerkhof van de abdij 

Ook u wordt er verwacht' 

Guldensporen-
viering '87 

Op vrijdag 16 oktober organiseert 
het Trefcentrum West Flandria in sa 
menwerking met een aantal andere 
Vlaamse Verenigingen en met de me
dewerking van de firma Barco een 
tweetal video-reportages over de 

Stoet van Vlaanderen 1987 en dit 
op een reuzenscherm 

Talrijke mensen uit het Kortrijkse 
hebben aan deze stoet aktief deelge
nomen maar hebben eigenlijk de op 
tocht zelf met kunnen beleven Voor 
talrijke andere is dit een unieke gele
genheid om deze prachtige manifes
tatie te herbeleven Het is tevens een 
unieke kans om kennis te maken met 
eén van onze Vlaamse technische 
wereldkreaties 

Om iedereen in de gelegenheid te 
stellen deze vertoning bij te wonen 
Zijn er twee projekties voorzien om 
14u 30 ingericht i s m Bond van Ge
pensioneerden van West-Flandna en 
om 20u ingencht door het Trefcen
trum West-Flandna 

Aan Frans Vromman, die zorgde 
voor de regie en de algemene leiding 
van deze prachtige stoet, is gevraagd 
de inleiding te bezorgen en een aantal 
annekdoten te vertellen in verband 
met deze stoet 

Gelieve tijdig aanwezig te zijn ge
zien voor deze aktiviteit een uitermate 
grote belangstelling wordt verwacht 
en WIJ beperkt zijn in het aantal toe
schouwers De toegang is gratis' 

Nu te Izegem 
Boscli in 
liet Prado 

De Vlaamse Studie- en Vormings
kring (VSVK) en Europalia nodigen U 
uit naar de tentoonstelling ,,Bosch in 
het Prado", in het Izegemse stadhuis 
van 3 tot 27 oktober 

Open Weekdagen van 15u tot 
18u , zaterdag en zondag van 10u tot 
12u en van 14u tot 17u 

Toegangsprijs 30 fr , voor groe
pen 20 fr 

Voor abonnees elke dag gratis De 
Boschtentoonstelling is voor groepen 
en klassen ook toegankelijk buiten de 
openingsuren Er kan ook een beroep 
gedaan worden op een gids Telefo
neren naar Jan Bogaert (tel 051/ 
30 26 59) of naar mevr Odette Van-
dewalle-Zwaenepoel (tel 051/ 
30 26 70) 

Vredesdebat 
Met zicht op de vredesbetoging or

ganiseert de VU-afdeling van Zedel-
gem op 22 oktober een gespreks 
avond over ,,Vrede door ontwape
ning" 

Hieraan verlenen VU-Europarle-
mentslid Willy Kuijpers en dr Mik van 
Opstal (van de Medici tegen Atoom
wapens) hun medewwerking Het ge
sprek zal zich met beperken tot be
schouwingen over raketten, maar 
wordt geplaatst tegen de brede ach
tergrond van ontwapening en ontwik
keling 

Afsrpaak dus op 22 oktober om 
20 30 uur in het kultureel centrum te 
Loppem De toegang is gratis 

m 
WEST-VL. 

OKTOBER 

16 PROVEN: Gerard Debrabandere 
brengt Volkse spreuken en gezeg 
den in Sint-Elooi Obterrestraat 8 
Inkom 70 fr leden 50 fr Org DF 
Ijzerweelde i s m BGJG FVV KAV, 
KVLV en Landelijke Gilde Proven 
18 ROESELARE: Balinese Kunst, 
tentoonstelling in Museum Blomme 
Ooststraat 84 Deze loopt van 17 tot 
25 okt Open weekdagen van 16u 30 
tot 19u , weekeinde van 14 tot 20u 
Org Vlaams Dienstencentrum 't 
Leeuwke Inkom vrij 
19 IZEGEM: Oud Stadhuis Senator 
M Capoen spreekt over politieke en 
sociale problemen Org VVVG-lze-
gem 
21 KORTRIJK: Van kwaal tot erger 
Over misbruik van geneesmiddelen 
Om 14u 30 in Trefcentrum West-Flan
dna, Graaf Gwijde van Namenstraat 
7 Inkom gratis Org vzw Welzijns
zorg 
21 GISTEL: Voordracht over ge
neeskrachtige kruiden en praktische 
toepassingen over het vervaardigen 
van olietinctuur en zalf In de boven
zaal van café Uylenspiegel, Station
straat 85 te Gistel om 20u Inkom 
gratis Iedereen welkom Org VVG 
22 KORTRIJK: Dan houdt mams je 
hand vast, de problemen van en met 
kinderen in ziekenhuizen Om 14u 30 
in het Trefcentrum West-Flandna, 
Graaf Gwijde van Namenstraat 7 In
kom gratis Org vzw Welzijnszorg 
22 LOPPEM: Debat over de vrede 
door ontwapening met VU-Europarle-
mentslid Willy Kuijpers en dr Mik Van 
Opstal In het Kultureel Centrum — 
Sporthal Loppem Om 20u 30 Org 
VU-Zedelgem 
23 BOEZINGE-IEPER: Mosseleten
tje (of koude schotel) met Jaak Ga-
bnels Zaal Cyrano, Diksmuidseweg 
360 Prijs 300 fr Inschrijven bij Her 
man Laurens (057/42 25 90) Org 
VUJO-Boezinge 
24 MARKE: Met de Westhoek naar 
Duinkerke Jaarlijkse uitstap Vertrek 
om 7u 30 op Markeplaats Terug rond 
ong 20u30 Inlichtingen en inschrij
vingen bij bestuursleden VU-Marke 
25 ASSEBROEK: Jaarlijkse Dom 
Modest Van Assche-herdenking in de 
abdij van Steenbrugge Om 10 uur 
25 POPERINGE: Wandeling rond 
het Helleketelbos met als gids dhr 
Sohier Afspraak om 13u 50 op de 
Grote Markt te Poperinge of om 14u 
op de parking van Galerij Katteman 
De wandeling duurt ong 2 uur Org 
FVV-Poperinge 
26 ROESELARE: Kursus ,,Thuis in 
de Volksunie" (deel 4 De basispijlers 
van het VU-ideeengoed), ,,'t Leeuw
ke", Nieuwstraat 25, om 19u 30 Org 
VU-arr Roeselare-Tielt i s m Vor 
mingscentrum Lodewijk Dosfel 
28 KORTRIJK: ,.Voeding" over 
eten en eetgewoonten Om 14u 30 in 
het Trefcentrum West-Flandna Graaf 
Gwijde van Namenstraat 7 Inkom 
gratis Org vzw Welzijnszorg 
28 KORTRIJK: Ouderbegelei
ding' vragen omtrent de revalidatie 
van gehandicapten In Trefcentrum 
West-Flandna, Graaf Gwijde van Na
menstraat 7, om 20u Inkom gratis 
Org vzw Welzijnszorg 
29 KORTRIJK: ,,Het verkeersonge
val", wat kunnen we zelf doen bij een 
verkeersongeval Om 14u 30 in Tref
centrum West-Flandna, Graaf Gwijde 
van Namenstraat 7 Inkom gratis 
Org vzw Welzijnszorg 
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Elektriciteit: 
stabiele prijzen voor jaren 

Elektriciteitsproduktie gebeurt voor 
90% op basis van 

energiegrondstoffen die nergens 
anders voor geschikt zijn, zoals 

laagwaardige steenkool, uranium, 
hoogoven- en réffinaderijgassen. 

EBES 

Dus IS rationeel elektnciteitsgebruik 
een kwestie van gezond verstand 
Over zuinige elektriciteitstoepas-
singen kan U bij ons vrijblijvend 
advies inwinnen via de plaatselijke 
kantoren van de intercommunales 

VU-DeerilJk schenkt „Zerewevers" 
Voor vu-Deerlijk ging ook 125-jaar Deerlijk kermis niet onopgemerkt voorbij 
Op de VU-Info-stand konden de bezoekers terecht voor een gratis Deerlijks 

,,Zerewever"-biertje (door een gratis bon uit te knippen uit het plaatselijk VU-
blad), een uitgave van WIJ, VU-stickers, wimpels, aanstekers en een Volksunie-
ballon voor de kinderen 

De,,Zerewevers" hadden, mede door het goede weer, grote bijval in die mate 
dat kamerlid Franz Van Steenkiste zelf ook de handen uit de mouwen moest 
steken om de biertjes uit te schenken 

Op de foto zien we Franz in aanwezigfteid van de plaatselijke voorzitter Dirk 
Demeurie en andere bestuursleden 

U, als 

Vlaming 
sluit aan bij het V.V.Z.-Ziekenfonds van uw streek! 

Vlaamse Ziekenfondsen aangesloten bij de V.V.Z. 

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

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

tel 014/31 27 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, Groemngenveld 15, 1684 GOOIK, tel 02/532 03 29 
6. V.Z. BRABANTIA, Ninoofsesteenweg 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 02/53^01 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 OOSTVLAANDEREN 
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 EEKLO, 

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 Zandstraat 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 
WZ-Doelstellingeni 
* Uitbouw van een Vlaams , niet 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 

WZ-Sekretarlaat i Graaf Gwi)de van Namenstraat 7 - 8500 KORTRIJK 
Tel (056)22 56 98 
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Geld als sneeuw voor de zon 

104 begrotingswijzigingen 
in Aaist 

Met de begrotingswijzigingen van vorige weel< werden in Aalst al 
104 wijzigingen aangebracht aan de oorspronkelijke begroting. Dat 
is er volgens Jan Caudron met de klak naar gooien, maar elke 
schepen wil nog iets laten zien vóór de verkiezmgen, dat is 
duidelijk. Verontrustend noemde Caudron het tekort van meer dan 
158 miljoen voor het eigen dienstjaar. Momenteel werd nog wel 
een globaal overschot becijferd van 330 miljoen, maar dat loopt 
gevaar als sneeuw voor de zon te smelten. 

Schepen Williams zat trouwens op 
dezelfde golflengte, want hij verklaar
de zich met geneigd om naar belas
tingvermindering te gaan Bij de aan
vang van de zitting had Jan Caudron 
ook al een zekere bescherming ge-

OOST-VL. 
OKTOBER 

16 NEVELE: Mosselsouper in zaal 
Novi te Nevele vanaf 19u30 Deelna
me 300 fr Org VU-Nevele 
17 LAARNE-KALKEN: Herfstbal 
met disco-bar Ambiance m zaal Calci
ne, Koffiestraat 79 te Kalken Aan
vang 21 u Org VU-Laarne-Kalken 
17 SINT-GILLIS-WAAS: Volksunie-
bal m ,,Katholieke Kring", Kerkstraat 
Vanaf 21 u Orkest The Blue Boys 
Org VU-Sint-Gillis-Waas 
16 DESTELBERGEN: Groot 
Vlaams Vis- en Mosselfestijn m zaal 
Berghine, Dorp, vanaf 19u 300 fr pp 
voor schotel naar keuze Inschrijven 
bij Johan Buelen (091/30 04 22a 
Org VU-Destelbergen-Heusden 
23 ZWALM: Inhuldiging afdehngs-
val in ,,De Casino" te Zwalm-Dikkele 
om 20u Tevens een perskonferentie 
I V m milieu, 11 juli en openbaar ver
voer Org VU-Zwalm 
24 WORTEGEM-PETEGEM: Kaas-
en Wijnavond + als aperitief ,,Worte-
gemsen" m zaal De Knng, Kortnjkd-
straat, Petegem a/d Schelde Aan
vang 19u30 Gastspreker is Hugo 
Coveliers Kaarten te bekomen bij 
bestuursleden VU-afdeling 
24 GENT-MUIDE: Breughelavond 
in Kring van H Kerst, St Salvator-
straat Aanvang 20u Feestelijk eten 
aan 250 fr Inschrijven en inlichtingen 
bij Huguette De Bleecker-Ingelaere 
(091/25 64 57) tussen 18 en 19u op 
donderdag 
24 OOSTERZELE: Herfstfeest in 
zaal Hof ten Bosch, Bakkerstraat 2 te 
Landskouter Herfstcoctail, stoverij 
met frieten aan 300 fr (kinderen -12j 
200 fr) Gastspreker is Paul Van 
Grembergen Inschrijven bij Dora De 
Moor 091/62 51 42 voor 18 oktober 
Aanvang 20u Org VU-Oosterzele 
26 AALST: Kursus ,,Uitdagingen 
aan Vlaanderen" (deel 2) in ,,Het 
Gulden Vlies", Esplanadeplein 13, 
om 20u Org VU-arr Aalst i s m 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 

28 GENT: Informatieavond ,,Hoe 
ziek zijn onze ziekenfondsen'" door 
Kris Versyck, voorzitter neutrale zie
kenfondsen Aanvang 20u In Res
taurant Erasmus, Mageleinstraat 
Org FVV en ,,WIJ-Vrouwen" Gent 

30 SINT-AMANDSBERG: Acapul-
co-fuif-ll in zaal De Basiliek (Artevel-
de), St-Pietersnieuwstraat 206 Gent 
Inkom 80 fr , vvk 60 fr Aanvang 
20u 30 Org VUJO-Sint-Amands-
berg 
31 EVERGEM: Wippelrock '87 In 
zaal de Molen, Evergem-Wippelgem 
met LSP-Band, Bart Peeters en Wal 
ter Grootaers Aanvang 20u Inkom 
200 fr VVK 160 fr Org VUJO-Ever-
gem 

NOVEMBER 

6 SINT-AMANDSBERG: Gespreks-
avond , Wapenhandel in België" met 
Willy Kuijpers in cafe Smt-Elooi, Ant
werpse stwg 275 Org VUJO-St A-
mandsberg 
7 DE PINTE-ZEVERGEM: 15de bal 
in feestzaal Sanderling met studio 
Pallieter Deuren om 21 u Org VU-
De Pinte 

vraagd van de 11 11 11 -aktie, door m 
de betrokken periode geen andere 
omhalmgsakties meer toe te laten 
amen met zijn kollega Van Mossevel-
de was hij tenslotte van oordeel dat 
het huren van brandblusapparaten 
voor het Oud Hospitaal een betere 
oplossing was dan ze te kopen, te
meer daar er dan een garantie was 
voor een behoorlijk onderhoud Ze 
werden echter niet gevolgd 

Onfris 

BIJ de bespreking van de leningen 
rekende Willy Van Mossevelde even 
voor dat dit jaar al voor 117 miljoen 
werd geleend of 400 000 frank per 
dag Ook maakte hij er de burgemees
ter attent op dat de meerderheid bij 
herhaling met in aantal was, wat ei
genlijk met verantwoord is Hij bracht 
ook nog even het bezoek van de VU-
provmcieraadsfraktie aan Aalst in her
innering, maar dan om erop te wijzen 
dat de stadsmusea onvoldoende wor
den onderhouden en opgesmukt 
Vooral het bezoek aan het Oud Hospi
taal liet geen frisse indruk na En de 
toekomst van het karnavalmuseum 
kondigt zich ook al met rooskleurig 
aan al was het maar om zijn toegan
kelijkheid 

Schaakmat 
Danny Denayer hield zich dit keer 

aanvankelijk koest, maar eenmaal ge
lanceerd bracht hij schepen De Maght 
meer dan eens m moeilijkheden Zo 
wist ze geen raad met de vraag waar
om alle ruiten m de turnzaal van de 
Nieuwbeekstraat dienden vervangen, 
hoewel een deel ervan amper acht 
jaar geleden werden vervangen door 
onbreekbaar glas 

Ook stond ze schaakmat toen De
nayer op de onwettelijkheid wees bij 
het optrekken van een gebouw aan de 
Parklaan Volgens de bouwvergun
ning mogen er vier bouwlagen boven 
de gelijkvloerse verdieping, maar het 
werden er vijf Ook de opmerking dat 
geen subsidies werden aangevraagd 
voor het biblioteekmeubilair m het 
kultureel centrum, om de openingsda
tum te kunnen forceren, viel met in 
goede aarde Maar de bewering van 
Denayer dat de stad daardoor bijna 
zes miljoen laat verloren gaan, werd 
met weerlegd 

Denayer scoorde opnieuw toen 
schepen Dooms zich bij de voorgeno
men afschaffing van een buurtweg, 
uiteindelijk bereid verklaarde het punt 
af te voeren, maar de schepen verd 
door zijn baas teruggefloten Potsier
lijk werd het toen Denayer gecounterd 
werd met een brief van het handels
centrum Moorselbaan Hij had de 
vraag gesteld of de stad er voor iets 
tussen zat dat sommige winkeliers 
aldaar door de BOB ondervraagd wa
ren in verband met een zwarte vlagge-
naktie Dat bleek met het geval en 
volgens de brief was ook geen enkele 
handelaar lastig gevallen Twee kolle
ga's raadsleden bevestigden echter 
het verhaal van Denayer en die kon 
twee getuigen oproepen die bereid 
waren hun verklaringen onder eed af 
te leggen 

Vreemd 

Er was tenslotte de marktkramers-
histone, waarin schepen De Maght 
eens te meer, zowel door Denayer als 
door de marktkramers op hun pers
konferentie, als schuldige werd aan
gewezen Het gaat hier om een situa
tie op de Aalsterse zaterdagmarkt 
marktkramers die van produkt veran
deren, moeten een aanvraag doen en 
krijgen dan een andere standplaats 

toegewezen, naargelang er plaats is 
Schepen De Maght zou ten voordele 
van een beschermeling van haar de 
geldende reglementering naast zich 
hebben neergelegd, wat bij de Aal
sterse marktkooplieden met in goede 
aarde is gevallen Zij wensen de eer
biediging van de bestaande regle
mentering hoe de burgemeester zich 
door zijn schepen zo onder druk kon 
laten zetten Denayer vertolkte het 
standpunt van de marktkramers en 
besloot ook met de bedeking vat de 
huidige burgemeester er geenszins 
goed aan doet de verkeerde beslissin
gen van een ontspoorde schepen te 
honoreren 

vw 

„Water is Waardevol" in De Pinte 
Naar aanleiding van de jaarlijkse bradene was de Volksunie afdeling De Pinte 

aktief met als thema ,,Water is Waardevol" Naast arrondissementele akties, 
werden ook de Pintse beken in kaart gebracht, wat een waarschuwing inhield 
voor de Pintenaren Op de foto bemerken we v I n r Cecile Van Ooteghem, 
onder-voorzitter, Walter Bossuyt, gemeenteraadslid, Hugo Depaepe, voorzitter 
en Roos Van de Casteele. penningmeester (foto wij) 

In de Gentse gemeenteraad 

Vijfdaagse begrotingssiag 
De vijfdaagse raad van de maand september, met o.a. de 

begrotingswijziging op de dagorde werd ingezet met een ordemo
tie van VU-f raktieleider G. De Roo over het stedelijk architektuurin-
stituut. 

Reeds in de raad van juli werd er 
door alle frakties aangedrongen om 
dit vermaard instituut te redden van 
de besparingswoede van mm Coens 
Naast het kollege hadden namelijk 
een aanti leerkrachten kontakt gehad 
met het kabinet en volgens hun ver
slag zou er nog hoop zijn 

VU-motie 
Er zou nog kans zijn dat de fusie 

met het Antwerpse rijksinstituut uit
eindelijk toch nog kon lukken De 
schepen drukte zijn verwondering uit 
over eventuele verdere toegevingen 
van het kabinet maar beloofde de 
volgende dag nogmaals naar Coens 
te gaan en de gemeenteraad de vol
gende dag verslag uit te brengen 
Helaas waren de berichten 's ande
rendaags met zo gunstig Uit de kon
takten met het kabinet van minister 
Coens bleek dat het Gentse instituut 
met te redden is De SP betreurde dat 
Gent geen eigen bestuursimtiatieven 
nam om toch opnieuw een eerste 
kandidatuur in te nchten Ze noemden 
schepen Van Hove ,,de sluiter van de 
stadsscholen", als zegt hij voortdu-

Gentbrugge-
Ledeberg 
naar 
vredesbetoging 

VU-leden Gentbrugge-Ledeberg en 
sympathisanten die willen deelnemen 
aan de vredesbetoging op zondag 25 
oktober e k nemen kontakt met de 
afdelingsvoorzitter Frank Bombeke — 
tel 31 52 33 

Oud-ADJV-leden 
zeelten mekaar 

De oud-ADJV-stuurgroep heeft het 
initiatief genomen in Gent een her
denkingsmis te laten celebreren ter 
nagedachtenis van Staf Vermeire, 
verbondsleider, en alle andere overle
den leden 

Datum Zaterdag 24 oktober om 15 
uur m de kerk van de paters Domini-
kanen. Holstraat, Gent 

De stuurgroep beschikt (na 40 jaar) 
over weinig adressen Oud-leden van 
het Jeugdverbond Der Lage Landen 
en het ADJV worden daarom verzocht 
dringend te telefoneren naar een van 
de volgende nummers 03/645 46 67 
(Robrecht Hulstaert), 03/663 13 54 
(Els Janssens), 057/20 41 94 (Maurits 
Cailleau), 091/82 52 74 (Wilfned 
Aers) 

Els Janssens is de kontaktpersoon 
voor het verzamelen van de adressen 

rend dat het hem spijt De Roo (VU) 
had een motie klaar die door de voltal
lige gemeenteraad werd goedge
keurd Gent dringt er bij de minister 
op aan een tweede vestiging van het 
HAIR in te richten door fusie of opslor
ping van het Gentse architektuurinsti-
tuut Mevrouw Herman-Michelsen 
(PVV) vergallopeerde zich in haar tus
senkomst door de sluiting op de rug 
van de federalisering te schuiven die 
ons land te veel geld kost Uiteraard 
kon de VU dit met aanvaarden 

Privatisering 

Een studieopdracht om de groot
handelsmarkt te verbouwen tot een 
veemarkt gaf aanleiding tot heel wat 
vragen en dwong de schepen tot heel 
wat bochtenwerk Zo werd er door K 
Van Hoorebeke (VU) gesteld dat er 
nog steeds geen haalbaarheidsstudie 
uitgevoerd werd en dat deze opdracht 
eigenlijk veel te beperkt is ofwel voor
barig Vooral de problemen i v m de 
hygiene op een gekombineerde 
groenten/fruit en veemarkt kunnen 
met zomaar opzij geschoven worden 
Het voorstel van de schepen om toch 
maar goed te keuren en dat het kolle
ge de opdracht verder zou invullen 
deed heel wat wenkbrauwen fronsen 
en de oppositie vroeg een verdaging 
om de tekst aan te passen Maar de 

schepen vond zelfs dat teveel en liet 
de meerderheid tegen alle argumen
tatie in dit punt goedkeuren 

De bespreking van de OCMW-be-
grotmgswijziging was aanleiding om 
de situatie van de kliniek m St 
Amandsberg te bekijken volgens de 
PVV IS de enige mogelijkheid de ma-
termteit op te geven en de C en D-
afdelingen uit te bouwen 

De gemeenteraad besprak ook nog 
begrotingswijzigingen van het par-
keerbedrijf en van de stadsbegroting 

Uit de bespreking van de begro
tingswijziging van het parkeerbednjf 
zijn alleen de pnvatisenngsplannen 
van de schepen te onthouden 

Na wijziging vertoont de begroting 
van Gent nu een licht boni i p v een 
mail maar behalve een aantal externe 
parameters wijzigde er in feite met 
veel 

BIJ de bespreking werd er door H 
Waterioos nog eens op gewezen dat 
na '89 terug een deficitaire begroting 
te verwachten is Tevens keerde de 
spreker zich tegen een gewijzigd sa
neringsplan omdat dit toch zou neer
komen op een verdere spreiding en 
vermeerdenng van de lasten van de 
stad De schuldenlast zal het grootste 
probleem blijven voor Gent m de vol
gende 15 jaar 

C. Brion 

(Volgende week brengen wij het 
vervolg van deze begrotingsvijf-
daagse.) 

Gentse VU-fraktie tot E. Honecker: 

„Laat BerlIJnse muur 
afbreken" 

Ter gelegenheid van het bezoek van Erich Honecker aan de stad Gent 
overhandigde de Gentse VU-fraktie aan de president van de staatsraad van de 
DDR volgende bnef 

In het schrijven dat gisteren woensdag werd overhandigd beklemtoonde de 
Gentse VU dat onderlinge kontakten tussen volkeren, ook van verschillende 
maatschappijvormen, bevorderlijk kunnen zijn voor de internationale vrede 

In de brief staat verder 
,,De Vlamingen zijn traditioneel een vredelievend volk, dat twee wereldoorlo

gen op zijn grondgebied heeft moeten ondergaan en de trieste primeur heeft 
gekend van het gebruik van chemische oorlogswapens 

De Vlamingen hebben ook als eerste volk een Vredesmonument opgericht 
de IJzertoren te Diksmuide, waarop in vier talen, ook in de uwe de leuze ,,Nooit 
meer oorlog" staat gebeiteld 

De Volksume-gemeenteraadsfraktie steunt de ontwapeningsvoorstellen en 
hoopt op een positief resultaat van de Top van Washington 

Anderzijds meent de VU-fraktie dat een der peilers waarop een waarachtige 
vrede moet gegrondvest worden, het universele respekt voor de mensenrechten 
IS 

WIJ verzoeken uw excellentie er voor te zorgen dat ook in de Duitse 
Demokratische Republiek, deze mensenrechten zouden worden gerespek-
teerd, en dat de mogelijkheid voor kontakten over de grenzen heen zou worden 
gerespekteerd 

De VU-fraktie vraagt om één van de hunderpalen voor vrije internationale 
kontakten met de DDR, met name de Berlijnse Muur, te laten afbreken " 

IS OKTOBER 1987 
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„W. Martens" 
te Dilbeek 
Sport 80-
evenement 
niet rimpelloos 

Op 4 oktober 11 met 3400 mensen 
in sportkledij en een stralende herfst 
zon kon de 7 14 of 21 km lange 
loopwedstrijd van start gaan op het 
geplande tijdstip om 15u 

Een paar jonge sportleven van de 
aktiegroep De Leeuw namen er deel 
aan 

De andere aktivisten hadden een 
varkentje te v̂ âssen vi/ant ook eerste-
minister Martens was aanwezig aan 
de start en de aankomst onder de 
vorm van een gigantische foto die 
daar was neergezet onder het mom 
van reklame voor Het Nieuwsblad 

Onder goedkeurend gemompel en 
instemmend geknik van de Dilbeekse 
bewoners gingen de aktieleden van 
De Leeuw die foto bedekken met een 
Vlaamse vlag Het is een schandaal 
dat de Dilbeekse CVP, die anders te 
laks IS om uit hun schelp te komen 
profiteert van een met politieke sport
gebeurtenis om haar eerste minister 
Martens in Dilbeek aan de man te 
brengen Omstreeks 18u werd de 
leeuwevlag zelfs gestolen door een 
Dilbeekse CVP'er 

De Leeuw zal die leeuwevlag terug
krijgen Daar kan Dilbeek op reke
nen 

lo^mm.'ji 
D 23j ongehuwde tweetalige juf
frouw met diploma van geaggregeer
de voor het lager secundair onderwijs, 
afd Huishoudkunde TTO, zoekt een 
gepaste betrekking bij voorkeur m het 
ekonomaat van een school of een 
grootkeuken Voor ml zich wenden 
tot senator-burgemeester dr J Valke
niers, tel 02/569 16 04 

Liedelcerlise Iclaldiertjes 
Het Liedekerkse klavertje-vier opgekikkerd de mouv/ vol aapjes klaar voor 

de start I Met vin r Frans Van den Borre, raadslia, Frans Demaegd penning
meester Albertine Steentiaut, sekretaris, en Johnny De Brabanter, afdelings
voorzitter ('o»° W'J) 

Tweede 
DiibeicentOGlit 

De Dilbeekse VU-jongeren houden 
hun tweede Dilbekentocht aan, dit
maal in de deelgemeente Groot-Bij-
gaarden 

Op zondag 25 oktober starten zij om 
14u aan het gemeenteplein van 
Groot-Bijgaarden 

Tijdens hun eerste tocht (met een 
20-tal jongeren), langs enkele beken 

van Dilbeek zelf, werd inderdaad mi-
lieubeschadiging vastgesteld, en nog 
wel in de ,,Wolfsputten", de geroem
de groene long van Dilbeek Dit en 
andere feiten werden door gemeente
raadslid Piet Ronsijn doorgeseind 
naar het gemeentebestuur, dat even
eens nogmaals zal aandringen op de 
klassering van dit natuurgebied 

De tweede tocht zal de (bijna met 
meer gekende) Maalbeek en Molen
beek in Groot-Bijgaarden aandoen 
Ook zal aandacht besteed worden 
aan de afwatering van de Ring 

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 verhunng lange termijn D'IETEREN LEASE 

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

baron ruzettclaan '8 
8320 brugge 4 

vbaan brugge - Oostkamp̂  
^!^ 050/35 74 04 j/ 

Guide 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 09 en 053-21 27 57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 03-321 08 96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 64 75 

q — \ STUDIO 
X ü / DANN 
02-428 69 84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

Te Kampenhout-
Steenokkerzeei 

Open dialoog 
Op initiatief van VU Kampenhout 

Steenokkerzeel gaat op donderdag 15 
oktober a s om 20u in de Vredezaal 
aan de kerk van Berg een open dia 
loogavond door 

Gastheer is Bart Tommelein natio 
naai VUJO voorzitter De avond 
draagt de uitnodigende titel Tien jon 
ge vuisten in open dialoog 

Hier de onderwerpen waarover van 
gedachten zal worden gewisseld 
Propere politiek Werk in eigen 
streek Inspraak van jongeren Da 

mes ook toegelaten' Verkeersveilig
heid Oud gehandicapt ziek waar 
naartoe' Wat is er van de sport' 
Jeugd en kuituur Weten wij genoeg 
enz 

vu-Brussel 
nodigt uit 

De VU afdeling van Brussel nodigt 
uit op een haantjes en mosselfestijn 
in zaal Familia Fr Vekemansstraal 
131 te Neder over Heembeek 

Zaterdag 17 oktober van 12 tot 22 
uur zondag 18 oktober van 12 tot 15 
uur 

BRABANT 
OKTOBER 

16 ETTERBEEK: Spaghetti-festijn 
in ,,De IVIonaan", Oudergemlaan 90 
te Etterbeek Iedereen welkom vanaf 
19u Org VUJO-Etterbeek 
17 BRUSSEL. Haantjes- en mossel-
eetfestuhb in zaal Familia, Fr Veke-
mansstraat 131 te Neder-Over-Heem-
beek Van 12 tot 22u Ook op 18 
oktober van 12 tot 15u Org VU-
Brussel 
17 LENNIK: Zomer — Nostalgie— 
Fuif in „Ons Huis", Markt te Lennik 
om 20u 30 Inkom wk 80 fr , kassa 
100 fr Inlichtingen Pajottenlands 
Jongerencentrum Markt 15 te Lennik 
(02/532 09 59) 
17 RUISBROEK 5de Boerenkermis 
in de Parochieknng, Kerkstraat 31 
Stoemp, gegarneerd varkensgebraad 
en andere boerenkost Vanaf 17u 
Ook op 18 oktober vanaf 12 uur 
Telkens tot 22u Org VU-Ruisbroek 
17 DILBEEK: Kursus ,,Thuis in de 
Volksunie" (deel 2 Vlaamse Bewe
ging en Vlaams-nationalisme), Cultu
reel Centrum Westrand, Kamerij-
klaan,van9u30tot13u Org VU-arr 
Brussel i s m Vomtiingscentrum Lo-
dewijk Dosfel 
17 JETTE: Voetrally vd Vlaamse 
Wandelklub Vertrek tussen 14 en 15 
uur in het trefcentrum Leopold I straat 
329 Inschrijving ter plaatse aan 20 fr 
per deelnemer (verzekennq) Aan

komst in het St Pieterskollege Talrij
ke prijzen 
18 KEERBERGEN: Wandeling 
langsheen het meer van Keerbergen 
Afspraak aan het Station van Leuven 
Fietsers om 14u , wegens om 14u 30 
Org Dosfelkring-Leuven 
23 VOSSEM-TERVUREN: 10de le-
denfeest in zaal Edelweiss Vossem-
berg, Vossem om 19u 30 Inschrijven 
m lokaal café Congo (02A767 66 86) 
450 fr p p Allen hartelijk welkom 
Org VU-Vossem 
24 WEERDE: Kaartavond ingericht 
door VU afdeling Weerde leder speelt 
voor zich Deelnameprijs 70 fr Aan
vang 20u Inschrijven vanaf 19u 30 

24 VILVOORDE: Kursus „Thuis in 
de Volksunie" (deel 2 Vlaamse Be
weging en Vlaams-nationalisme), ,,Vi-
lok", Slachthuisplein 82, van 9u 30 tot 
13u Org VU-arr Halle-Vilvoorde 
I s m Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel 
25 AARSCHOT: Jaariijks panne-
koeken- en smoutebollenfeest van 14 
tot 20 uur in de parochiezaal van 
Langdorp-Centrum Org VU-Aar-
schot 
31 DILBEEK: Kursus „Thuis in de 
Volksunie" (deel 3 Het politiek spek-
trum in België) Cultureel Centrum 
Westrand, Kamenjklaan, van 9u 30 
tot 13u Org VU-arr Brussel i s m 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 

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 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraal 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-236 45 31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel 054-41 25 89 

Wi) bouwen voor u 
sleutel op de deur 

KLEDING LENDERS 

Sint-Oamiaanstraat 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 Wommelgem 
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 
AFD OKEGEIVI 9471 

Leopoldsiraal 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 
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24 W j -
Historica Johanna Kossmann-Putto: 

„De Nederlandse geschiedenis 
verrast steeds weer!" 

Rekkem — Zopas werd een nieuwe brochure, een 
uitgave van de Vlaams-Nederlandse ,,Stichting Ons 
Erfdeel", aan de pers voorgesteld: „De Lage Lan
den, geschiedenis van de Noordelijke en Zuidelijke 
Nederlanden". Het boekje is geschreven door de 
Nederlandse historici dr. Johanna Kossmann en 
prof. dr. E.H. Kossmann. 

Deze brochure, een helder essay over de eenheid 
en de verscheidenheid in de geschiedenis van wat 
nu Nederland en België is, verschijnt gelijktijdig in 
het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits. 

E R is dus blijkbaar nood 
aan een duidelijk, over
zichtelijk werkje dat de 

meest elementaire gegevens uit 
onze geschiedenis bondig sa
menvat. Niet alleen voor ons ei
gen taalgebied, maar ook voor de 
ons omringende landen. 

WIJ hadden een gesprekje met 
de vrouwelijke helft van het histo
rische echtpaar, dr. Johanna 
Kossmann over de noodzaak van 
de kennis van onze geschie
denis. 

WIJ: Deze brochure is duide
lijk niet uw proefstuk? 

J.A. Kossmann: ,,AI heel lang 
geleden ben ik gepromoveerd ge
weest op een boek over de ge
schiedenis van de stad Kampen 
in Overijsel, ik heb van alles en 
nog wat gedaan, met zoveel ge
publiceerd maar vooral gerecen
seerd op het gebied van steden-
geschiedenis en rechtsgeschie-
denis, voornamelijk van de 14e 
en 15e eeuw. Op het ogenblik 
ben ik met een boek bezig over 
een nogal bizar onderwerp, al
thans op het eerste zicht, n.l. de 
invloed van de Westfaalse veen-
gerechten. " 

WIJ: U heeft deze brochure 
samen met uw man ge
schreven? 

J.A. Kossmann: ,,Mijn man 
werd destijds aangezocht door 
Jozef Deleu, afgevaardigde 
bestuurder van stichting „Ons 
Erfdeel", dit werkje te schrijven. 
Toen hij er een tijdje mee bezig 
was vroeg hij aan Deleu toestem
ming me er bij te betrekken ge
zien, zoals hij zelf zegt, zijn ge
ringe kennis van die stof. Ik heb 
steeds goede kontakten gehad 
met Vlaamse historici, zo'n tien a 
vijftien jaar heb ik alles wat over 
de ,,Belgische" geschiedenis 
verscheen op de voet gevolgd, in 
de eerste plaats wat de Middel
eeuwen betreft." 

WIJ: U heeft dus niet in de 
schaduw van uw man gewerkt? 

J.A. Kossmann: ,,Wij werken 
al sinds ons huwelijk samen, 
meestal elk op z'n eigen terrein 
maar dan wel aanvullend Met 
het werken aan dit boekje merk
ten we echter ook met betrekking 
tot andere perioden dan de mid
deleeuwen tot samenwerking in 
staat te zijn De brochure is inder
daad van begin tot het einde het 
resultaat van onze gezamenlijke 
inspanning." 

WIJ: Hoe hebben jullie deze 
studie opgevat? 

J.A. Kossmann: „Wij hebben 

WIJ: Wat valt u vooral op in 
deze materie? 

J.A. Kossmann: ,,Wat opvalt 
is de verscheidenheid van de ver
schillende gewesten, het min of 
meer toevallige van het samen
komen van de landsdelen, het 
min of meer toevallige van het feit 
dat Vlaanderen en Holland welis
waar af en toe oorlog hebben ge
voerd maar toch ook veel over
eenkomsten hebben gehad." 

Niet nationalistisch 
WIJ: In dit boekje staan geen 

heldenverhalen, geen roman

aantal groeperingen die preten
deren Heel-Nederlands te zijn? 
Wat denkt u daarvan? 

J.A. Kossmann: „Als historici 
bekijken we dit als een historisch 
verschijnsel dat wortels heeft in 
het verleden en dat als zodanig 
interessant is, maar waar we in 
het geheel geen affiniteit mee 
hebben. Waar we ook niet zo veel 
mee aan kunnen zijn regionale 
groepen die bv. vinden dat de ge
schiedenis van Friesland alles is 
waar het om draait." 

WIJ: De Friezen hebben toch 
recht op een eigen identiteit? 

vL^hervefle^d7n7'^""' ^ ° ^ ^ ^ ° ^ ' ^ " ^" P'°^- "'• f<ossmann: „Geen kennis van onze kuituur zonder kennis 
(Foto Sonja Toye) 

getracht geschiedschrijving te 
doen, niet vanuit een bepaald 
standpunt, maar vanuit datgene 
wat je ziet wanneer je van begin 
af aan naar het heden toekijkt. 
Dat is natuurlijk iets anders dan 
vanuit het heden terugblikken op 
het verleden, hoe vinden we de 
oorsprong van hetgene wat we 
nu zien terug in de geschiedenis. 
WIJ gaan net van de andere kant 
uit: WIJ volgen de evolutie der ge
beurtenissen vanuit de geschie
denis, en gaan na welke invloed 
hebben deze gebeurtenissen op 
het heden gehad " 

De 
Lage Landen 

Les Pays-Bas, 
Die Niederlande, 

The Low Countries 

Auteurs: Dr J.A.Kossmann-
Putto, histonca en Prof. dr. 
E.H.Kossmann (Groningen) 

Uitgever- Vlaams-Nederlandse 
,.Stichting Ons Erfdeel vzw ', Mu-
nssonstraat 260, 8530 Rekkem 
Nederlandse editie ,,De Lage 
Landen". Geschiedenis van de 
Noordelijke en Zuidelijke Ne
derlanden" 64 biz., geïllustreerd. 
Genaaid- 300 fr, gebonden. 
650 fr 

tiek, geen nationale trots? 
J.A. Kossmann: ,,Wij zijn 

geen nationalisten van karakter, 
de meeste historici van dit ogen
blik, vooral in Nederland, zijn dit 
niet. Met dat romantische ver
schijnsel kunnen we niet zoveel 
beginnen, je moet tegenover het 
verleden wat afstandelijk staan, 
deze afstandelijkheid hebben we 
bewust willen doordrijven in dit 
werkje. Je kijkt van buitenaf naar 
de feiten en komt zo telkens weer 
tot interessante konstataties. De 
geschiedenis is een bijzonder 
boeiend vak, de Nederlandse ge
schiedenis verrast steeds weer! 
Je staat iedere keer weer tegeno
ver iets onverwachts, het had net 
zo goed de andere kant kunnen 
opgaan. Waarom is dit of dat ge
beurd'^ Je moet dat dan trachten 
te achtehalen; soms lukt dat, 
soms vind je het helemaal niet. 

De geschiedenis is zo dikwijls 
bepaald geweest door kleine toe
valligheden, soms door onbenul
lige details " 

Groot-Nederland 
WIJ: De geschiedenis is 

geen autosnelweg van verle
den naar heden, maar een 
kronkelpad met heel wat zij
wegjes? 

J.A. Kossmann: ,,Zo kan je 't 
bekijken." 

WIJ: In Vlaanderen, maar 
ook in Nederland ageren een 

J.A. Kossmann: ,,Niet dat we 
daar zo'n negatief oordeel over 
vellen, als de Friezen denken dat 
dat de juiste manier is van ge
schiedenis bedrijven moeten ze 
dat dan maar doen. Toch komen 
er vanuit die hoek wel eens heel 
leuke dingen te voorschijn maar 
aan de andere kant dreigt een ze
ker provincialisme." 

Onderwijs 
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WIJ: In Vlaanderen is men 
het geschiedenisonderwijs aan 
het afbouwen. Hoe zit dat in 
Nederland? 

J.A. Kossmann: ,,Eris een tijd 
geleden een poging gedaan, van 
boven af, om het geschiedeni
sonderwijs gewoonweg af te 
schaffen en op te laten gaan in 
wat men dan ,,maatschappijleer, 
maatschappijkunde of wereldo
riëntatie" gaat noemen. Ik denk 
dat die neiging nu wel aan het af
zwakken is, samen met heel veel 
van die onderwijshervormingen 
die in de zeventiger jaren zo in de 
mode kwamen De exakte kennis 
werd mijn inziens met meer zo 
goed overgedragen. Het is zo dat 
de belangstelling voor geschie
denis nu weer groter wordt, ge
schiedenis verkoopt terug goed, 
vooral regionale geschiedenis. 
Maar er moet vanuit het onder
wijs ingespeeld worden op deze 
behoefte. Wat ik wel jammer vind 
is dat men in het onderwijs zoge

naamde ,,vaderlandse" geschie
denis minder belangrijk schijnt te 
vinden." 

WIJ: Hoe bedoelt U? 
J.A. Kossmann: ,,Wel, zo van 

,,Ach, Nederland, dan moeten we 
het weer hebben over de Gouden 
Eeuw, toen waren we zo imperia
listisch, dat kunnen we niet heb
ben, we onderdrukten volke
ren. .."Zo kom je dan bij het kolo
nialisme, dat gaat helemaal met 
meer. Laten we het maar liever 
hebben over Columbus." 

WIJ: De feiten verdoezelen? 
Dat is toch geschiedenisver
valsing? 

J.A. Kossmann: ,,Nee, ik 
denk dat dit een afwezigheid van 
nationaal bewustzijn is. Alhoe
wel, als het over Rembrandt gaat 
is men tevreden, gaat het over 
het Indische Rijk dan is men ge
geneerd. Toch denk ik dat het 
niet de geschiedenisleraren zijn 
die hier zo moeilijk over doen 
maar vooral de pedagogen en di-
daktici. Die redeneren van ,,ge-
schiedenis daar leer je toch niet 
zo erg veel van. Wat je ermee 
kan doen is ,,wereldoriëntatie" 
geven, vertel eens iets over Ame
rika, hoe is het in Afrika gegaan 
want tenslotte zijn wij maar zo 
klein, wat moeten we met onze 
eigen geschiedenis?"." 

Samenwerking 
WIJ: Terug data en vorsten

huizen vanbuiten leren? 
J.A. Kossmann:,,Dat kan wel 

nuttig zijn, maar men moet daar 
niet in overdrijven. Je kan van ge
schiedenis een boeiend verhaal 
maken. Onthou een aantal data 
die je enig houvast geven. Het is 
nuttig te weten hoe iets is ont
staan, hoe iets gegroeid is, als je 
dat met weet kan je zulke domme 
dingen doen! Je gaat dan dingen 
gaan afsnijden die een lange ge
schiedenis hebben en die eigen
lijk nog in een ontwikkelingsfase 
zitten." 

WIJ: Hoe ziet u de kulturele 
samenwerking tussen Vlaande
ren en Nederland evolueren? 

J.A. Kossmann: ,,De banden 
zouden veel nauwer aangehaald 
moeten worden dan dat dit op het 
ogenblik het geval is. Ik zie ook 
wel dat men in Den Haag weinig 
entoesiast reageert als men over 
gezamenlijke initiatieven tussen 
Noord en Zuid praat. Vanuit de 
stichting Ons Erfdeel is een 
krachtige poging gedaan om een 
engelstalig blad te maken dat de 
uitstraling van de Nederlandse 
Kuituur in het buitenland een 
handje zou toesteken. Voorlopig 
komt van dit opzet niet veel in 
huis omwille van de onverschillig
heid bij ons in Nederland. 

Iedereen is van de noodzaak 
van de taalunie overtuigd maar 
ook die werkt nog veel te moei
zaam, veel te aarzelend. 

De inspanningen van een man 
als Jozef Deleu, heel het initiatief 
van de stichting Ons Erfdeel zijn 
van onschatbare waarde voor de 
Nederlandse kuituur 

Er wordt wel veel via persoon
lijke initiatieven gewerkt, wat niet 
slecht IS, maar op officieel niveau 
zou men toch ook eens een in
spanning moeten doen." 

(ts) 


