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VOLKSUNIE
Afgehandeld
Amper enkele uren iladat de belangrijkste politici hun vakantievaliezen uitgepakt hadden, achtte de voorzitter van de grootste
franstalige partij het nodig om het politiek behoorlijk serene
klimaat te verknallen. Voor de kamera's van de RTBf-televisie
verklaarde PS-president Guy Spitaels zondagochtend dat de
afgezette Happart na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw
tot burgemeester van Voeren kan benoemd worden, indien hij op
dat ogenblik niet langer beweert geen Nederlands te kennen.
Deze uitlating veroorzaakte meteen de te verwachten politieke
storm. Luisterend naar de reakties hierop van Jan Publiek — die
zich afvraagt of de gekheid weer begint — wordt dit bepaald niet
als de meest schitterende terugkeer van de politieke klasse
ervaren. Men vraagt zich af of het echt nodig was om, net nu de
vijfpartijen-regering haar slagkracht aan het bewijzen is, de
gemoederen op te hitsen met stoere uitspraken. Natuurlijk zal
dit gestook van Spitaels verband houden met de toenemende
verkiezingskoorts en de voortdurend slechte peilingsresultaten
van zijn partij. Na zijn nogal dwaze kommunautaire uitval
tegen een mogeUjke samenwerking tussen de luchtvaartmaatschappijen Sabena en KLM, is dit een tweede flater van de
nochtans niet onbegaafde hoogleraar-voorzitter sinds begin mei.
Spitaels weet immers dat een herbenoeming van Happart tot
burgemeester politiek uitgesloten is. Vooreerst is er vanzelfsprekend het arrest van de Raad van State dat niet de minste twijfel
laat bestaan. (Nota bene, voor Happart geldt geenszins de
,,amnestiemaatregel" die voor anderen bedongen is tijdens het
formatieberaad). Indien Happart straks zegt dat hij de taal van
de streek beheerst, dan zal hij dit met feiten en daden moeten
bewijzen. Hetgeen voor hem inderdaad een politieke bocht van
180 graden zou betekenen en het definitief einde van zijn
politiek „nut" impliceert. Dit is niet alles.
Zelf burgemeester zijnde, weet Spitaels goed dat er heel wat
meer nodig is dan de kennis van de taa.1 om tot eerste burger van
een gemeente te worden aangesteld. Een kandidaat-burgemeester moet vooral ook garanties bieden dat hij een rechtvaardig en
betrouwbaar burgervader zal zijn voor alle inwoners van de
betrokken gemeente, zonder onderscheid. Bovendien wordt van
een burgemeester verwacht dat hij of zij de orde en rust
waarborgt in de gemeente of stad en dat hij de eventuele
tegenstellingen tussen de gemeentenaren overstijgt; de gemeentewet stipuleert daarom zelfs uitdrukkelijk dat een burgemeester hoofd is van de politie en bijgevolg ter verantwoording kan
geroepen worden voor het uitblijven van interne vrede.
Indien er nu in het hele land ergens een (gewezen) burgemeester
rondloopt die aan deze dwingende voorwaarden geenszins voldoet, dan is het toch wel Happart?) In de periode voor 1982 maar
ook na zijn benoeming tot burgemeester, heeft dit frankofone
heethoofd juist niks anders gedaan dan de vetes tussen zijn
inwoners aangewakkerd, de ruzies versterkt en de noodzakelijke rust verbroken. Zijn politiek handelen is trouwens volledig
gebouwd op een kultus van haat en agrressie tegen de Vlamingen. Als een levensgroot teken van onnoemelijk veel tegenspraak, kan Happart zich inderdaad nooit meer omgorden met
de trikolore sjerp.
Hoopvol is alvast dat de drie Vlaamse partijvoorzitters zich
unaniem in dezelfde zin uitspraken tegen de stelling van
Spitaels. Vooral de CVP- en VU-voorzitters benadrukten maandagmiddag ook de morele gronden waarom dit belangrijk ambt
voor altijd dient geweigerd aan Happart. En in een gesprek met
„Het Laatste Nieuws" laat de SP-minister van Binnenlandse
Zaken terzake ook geen illusies overeind. Tobback verwijst naar
de waslijst klachten tegen deze kerel en de eindeloze rij overtredingen waaraan hij zich schuldig maakte: „Dat en nog van die
zaken zou ons, zijnde dus de gouverneur, de procureur en ikzelf
als minister, wel eens op de idee kunnen brengen om hem voor
de toekomst ongeschikt te verklaren voor het burgemeesterschap". Ook Tobbacks belofte om op post te blijven tot het
dossier Voeren van de baan is, dient als een duidelijke waarschuwing aan het juiste adres te worden genoteerd.
Hel valt te betreuren dat men uitgerekend nu met dit in wezen
reeds afgesloten dossier andermaal op de proppen komt. Precies
op een ogenblik dat alle aandacht moet besteed worden aan de
voorbereiding en de uitvoering van het tweede luik van de
staatshervorming, die de meest ingrijpende is sinds 1830. Rekening houdend met de zichtbare en onderhuidse pogingen van
nogal wat invloedrijke unitaire kringen om de federale dynamiek zoniet te breken dan toch af te remmen, zal het echt niet zo
makkelijk zijn om deze belangrijke tweede etappe (waarin het
financieringsmechanisme vervat zit) af te werken.
Kalmte, doorzettingsvermogen en vastberadenheid blijven ook
nu en straks de niet te missen eigenschappen voor de Vlaamse
politici die deze opdracht moeten afwerken. Voor hen kleeft op
het uitpuilend dikke bundel „H.uit V." het etiket „afgehandeld".
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André Geens in Paramaribo

zoals door de Wereldbank en het
Internationaal Monetair Fonds
uitgebracht.

Opnieuw hulp
aan Suriname

Minister Geens kwam met de
regering van Suriname o.m. overeen de overblijvende middelen
(+ 150 miljoen Bfr.) versneld te
besteden en een programma uit
te werken met projekten, opleiding en training en het ter beschikking stellen van deskundigen. Er wordt naar gestreefd dit
pakket tegen eind van volgend
jaar te hebben gerealiseerd.

Paramaribo — Donderdag 1 september j.l. tekende minister André Geens een protol<ol dat moet
leiden tot de normalisering van onze ontwikkelingssamenwerking met Suriname.
De Belgische bijstand aan dit Zuidamerikaanse
land, begonnen in 1979, werd eind '82 beperkt tot
het afwerken van de lopende projekten. Met het
Protokol van Paramaribo komt daar nu verandering
in; de hulp aan Suriname wordt weer normaal.

Minister Geens maakte van zijn
bezoek gebruik om uitgebreid te
spreken met de ABOS-koöperanten, allen Vlamingen. Ook met
andere landgenoten, al dan niet
werkzaam in de ontwikkelingssamenwerking. En alhoewel het
niet tot zijn (nationale) bevoegdheid behoort werd minister
Geens door de regering van Suriname gevraagd de kulturele betrekkingen tussen Suriname en
ons land te reaktiveren. Geens
beloofde dit verzoek de Vlaamse
eksekutieve aan te kaarten.

NZE samenwerking met
Suriname werd op een
lager pitje gedraaid na de
gebeurtenissen van 8 dec.'82.
Toen werden door de militairen
van kommandant Desi Bouterse
15 tegenstanders van het regime
terechtgesteld. De gewapende
strijd tegen ,.opstandeling" Ronnie Brunswijk en zijn junglekommando is nog niet opgehouden.
Ook niet na 25 nov. '87, dag
waarop de Surinamers voor het
eerst in 7 jaar naar de stembus
werden geroepen. Ondertussen
kreeg de Nederlandse ex- kolonie
In De West opnieuw een demokratisch verkozen parlement en
regering.

O

Deze gunstige evolutie zorgde
ervoor dat zowel Nederland als
België hun ontwikkelingshulp

aan Suriname willen opkrikken
en zelfs vermeerderen. Het bezoek van minister Geens komt
enkele weken na dat van zijn
Nederlandse kollega Piet Bukman.
Regeringskringen in Panamaribo verwachtten veel van de vernieuwde kontakten, de beide bezoeken zorgden echter ook voor
de nodige ontnuchtering. Zo stelde minister Geens terecht dat
Suriname dringend dient te sleutelen aan twee punten;
I.Een snelle en duurzame oplossing van het binnenlands kontlikt.
( Bedoeld wordt de gewapende
strijd tussen leger en opstandelingen.)
2.Het volgen van de adviezen
met het oog op het wegwerken
van de monetaire problemen

Deze verre reis van minister
Geens mag een vruchtbare ontmoeting genoemd worden, dat de
minister het met zijn opdracht
meent spreekt uit zijn kordate
aanpak en de bereidheid te luisteren naar de werkers ter plekke.
Deze openheid trekt Geens door
in vijf hoorzittingen die hij de
komende weken in vijf Vlaamse
steden organiseert. (Lees daarover blz.14)
In volgende uitgaven van ons
weekblad komen wij terug op het
ministeriële bezoek aan het land
waarvan de dichter schreef dat
het door de hele wereld bewoond
wordt...
(m.v.l.)
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JAMMER

aan een konferenlietafel kan verdedigen en resultaten boeken

In de Vlaamse Raad werd een voor
stel van dekreet ingediend om in het
gefederaliseerd Vlaams onderwijs het
vak ,,Geschiedenis van de Nederlanden"
in te voeren

Dat uit bepaalde hoek zijn politieke
flair tot onderhandelen met een bord
linzensoep' wordt afgedaan bewijst
dat op deze negatief ingestelde kritici
enkel het gezegde toepasselijk is
,wat baten kaars en bril "

Ik vind het een biezonder goed
initiatief
Het voorstel werd ingediend en toegelicht door de senatoren Suykerbuyk en Dillen
Aangezien Suykerbuyk m de CVP
een man met aanzien en gezag is
lijkt de kans groot dat het zal worden
aangenomen

Wij ontvangen graag bneven van
onze lezers als ze ondertekend zip
Naamloze bneven gaan de scheurmand in. evenals scheld- en smaadbneven De andere publiceren wij, naargelang er plaats beschikbaar is Wij
behouden ons dan ook het recht voor
bneven in te korten en persklaar te maken zonder de essentie van de inhoud
te veranderen
De opinie, vertolkt m een lezersbrief.
IS met noodzakelijk deze van
Het redaktiekomitee

Jammer dat geen enkele van onze
VU-senaloren op het idee is gekomen
Wordt er bij zulke aangelegenheden geen overleg gepleegd tussen de
partijen van de meerderheid''
L. Kalhofer, K a l m t h o u t

SCOUTS EN DIKSMUIDE
UNIEKE KANS
De VU zou 15 % van de politieke
bevorderingen hebben binnengerijfd
Proficiat!
Waartoe hebben al die palabers
over „ n i e u w e politieke kuituur" dan
wel g e d i e n d ' 1
Mciar te laat is het nog niet de VU
moet telkens weigeren, de naam van
haar kandidaat op te geven
Een unieke kans o m te bewijzen
dat de VU een eigen gelaat heeft, nl
een met politieke moraal
Zo ZIJ doelloos blijft rondzwalpen,
zal ZIJ de C V P weldra volgen in haar
vnje val
P. Mortier, Merelbeke

DE TWEE UITERSTEN
In een Agalev-maandblad werd een
ongehoord scherpe uitval gedaan tegen het Vlaams Blok De aanval was
een duidelijk voorbeeld van twee uitersten, die elkaar willen opvreten
Geen van beide kan in staat zijn tot
het bereiken van de juiste oplossing
van problemen, waarmee Vlaanderen
te maken heeft de verloedering van

onze omgeving en de gevolgen van
1830
Toevallig is het weer de V U , die
voor deze problemen de juiste haalbare oplossing kan brengen
Reeds tijdens ons Mechels kongres
van het begin der zestiger jaren was
de strijd tegen de gevolgen van de
kapitalistische onbezorgdheid over
onze gezondheid het belangrijkste
punt
Anderen, die als wereldvreemden
willen terugkeren naar de petroleumlamp, hebben het VU-standpunt in
hun groen vaandel opgenomen Maar
ze zijn thans zo erg afgeweken, dat ze
met het Vlaamse belang geen rekening houden
Wat de massale aangroei van metEuropese vreemdelingen m Brusselse wijken betreft, zijn zowel de kapitalisten als de vakbonden schuldig De
eersten zochten goedkope arbeidskrachten voor een te laag loon De
vakbonden hadden met liever dan
duizenden leden om de strijd voor de
macht onder elkaar te kunnen uit
vechten

J.E.

Het IS voor mij onbegrijpelijk dat het
IJzerbedevaartkomitee zo negatief
doet over de Volksunie
Dat het Vlaams zelfbestuur nog met
volledig is, mag zeker de Volksunie
met verweten worden Wel de andere
partijen Als de Volksunie met deelgenomen had aan de regering, dan
hadden wij nu mets bekomen
Moest de Volksunie met bestaan
dan stond het IJzerbedevaartkomitee
en de hele Vlaamse Beweging nog
steeds tegen de muur te schreeuwen
Wanneer vormen
eens een blok''

Vlamingen

nu

M. Tielens, B e r i n g e n
(ingekort)

U schrijft in uw blad van vorige
week ,.Opvallend was de zichtbare
aanwezigheid van drie jeugdbewegingen KSA, VNJ en Chiro Hier en
daar merkten we een scoutsdelegatie
op"
Anderzijds las ik onder ,,Arendskop"
,,Dit weekeinde kwamen 4200
scouts- en gidsenleiders bijeen op de
traditionele herfstontmoeting
Ik meen te mogen laten opmerken
dat dit naar alle waarschijnlijkheid de
reden is van de afwezigheid van een
zichtbare vertegenwoordiging van de
scoutsbeweging Te meer daar de
jaarlijkse herfstontmoeting een vast
gegeven is eind augustus en de IJzerbedevaart sinds jaren op een vroeger
tijdstip gepland werd
H.J. O m b e l e t s , Herk-de-Stad

DOORDRUKKEN
De geschiedenis zal vaststellen dat
ook H Schiltz steeds het testament
der Ijzersoldaten is trouw gebleven
konsekwent streven naar zelfbestuur
pluralisme ( godsvrede'} en pacifisme (, nooit meer oorlog )
Bovendien is hij een der weinige
nationalisten die deze ingesteldheid

Laten bewuste Vlamingen zich
eens afvragen wie best gediend is
met de hetze tegen nationalistische
mensen op machtsposities De aktieve neo-umtaire krachten zouden
maar al te graag zien dat deze federalistische staatshervorming mislukt
Het IS zo eenvoudig wie machtsposities bezet, kan een visie beter doordrukken Laten wij tijdig bedenken
waar de echte vijanden van Vlaanderen zitten alle Vlamingen in welke
partij ook, moeten eisen dat thans de
tweede en de derde faze van de
staatshervorming worden gekoppeld
om aldus het neo-umtaire offensief
van o a de groep Coudenberg en
sommige figuren uit het bedrijfsleven
een halt toe te roepen
dr. P. Van I m p e , S c h o t e n

De Koordinatie Nederlands voor
Migranten zoekt vrijwilligers-lesgevers die zich willen inzetten voor het
geven van taallessen Nederlands aan
volwassen migranden in de Brusselse
agglomeratie Een gedegen opleiding
en een onkostenvergoeding zijn voorzien Kontakteer Wim Geirnaerdt
Koordinatie Nederlands voor Migranten Samceteletteplein 25 te 1080
Brussel (02/426 91 73)
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Torfs, Oostende
(ingekort)

IJZERBEDEVAART

Kunnen de twee uitersten (grotenen of superrechtsen) dit immigrantenprobleem oplossen''
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Het antwoord IS neen De aanzet tot
de goede oplossing begon op het
Mechels VU-kongres, waar beroep
werd gedaan op het eerlijk zoeken
naar zin voor moderne verantwoordelijkheid

Feit IS dat in de eerste faze van
deze staatshervorming een nieuwe
grote stap naar de federalisering van
België is gezet Feit is eveneens dat
voor de twee verdere fazen de Vla
mingen zoveel mogelijk front moeten
vormen om Vlaanderen financiële
middelen en macht te bezorgen Feit
IS tenslotte dat de doorbraak naar
ecnt federalisme slechts zal verwe
zenlijkt zijn als de derde faze rond is
een eigen rechtstreeks verkozen
Vlaams parlement en toekenning van
de residuaire bevoegdheden aan de
deelstaten

Jaarabonnement
Halfjaarlijks
Driemaandelijks
Losse nummers
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Wi\
Herman
Van Rompuy

Voorzitter
Het Cl/P-sanhednn heeft aldus
beslist en besloten er zal slechts
een kandidaat zijn wanneer het
CVP-kongres zich op 17 september moet uitspreken over wie de
nieuwe voorzitter wordt Maandagavond immers schaarde het
CVP-bestuur zich unaniem achter de figuur van staatssekretaris
Herman Van Rompuy, de zeven
andere kandidaten moesten zich
terugtrekken (Naar verluidt is
men m een aantal arrondissementen trouwens behoorlijk mistevreden over deze weinig demokratische manier van werken )
Met Herman Van Rompuy kiest
de CVP voor een veelzijdig man
intelligent, Vlaamsvoelend en politiek meer dan onderlegd Hij is
de bezadigder en verstandiger
versie van zijn broer Ene, bepaald geen verdediger van de
arbeidersbelangen, sterk anti-socialist en op religieus vlak eerder
te katalogeren bij wat men de
,,fundamentalistische"
vleugel
kan noemen Van Rompuy speelde tijdens het voorbije en erg
lange formatieberaad een zeer
belangrijke rol aan de zijde van
scheidend CVP-voorzitter Swaelen, hij ontpopte zich toen ook als
een begaafd informant van de
bevriende pers, bij wie hij overigens groot gezag geniet
Politiek belangrijk is alvast dat
de regerende koalitie met Van
Rompuy aan het hoofd van de
grootste regeringspartij waarschijnlijk geen te grote opstootjes
hoeft te vrezen Alhoewel deze
nieuwe voorzitter zich waarschijnlijk geroepen zal voelen
om, in het licht van de steeds
slechtere CVP-opmieresultaten
en met zicht op de gemeenteraadsverkiezingen, enkele elektorale nummertjes op te voeren
Of de CVP met deze nieuwe
president ook bevrijd zal worden
van haar wazig en nogal onbetrouwbaar imago, blijft vooralsnog af te wachten.

Kwarteeuw
Tijdens het weekeinde werd in
Moelingen ,,Voeren 25 jaar m
Vlaanderen" gevierd Het werd

een hoogstaand en toch gezellig
feest, bijgewoond door bijna 500
Vlaamse Voerenaars Gelukkig
verliep alles zonder incidenten
Erg opmerkelijk was de nadrukkelijke aanwezigheid van
\/o//csun/e-prominenten,
o Iv
voorzitter Jaak Gabriels en
staatssekretaris Jef Valkeniers
De VU-voorzitter oogstte groot
sukses met zijn uitspraak dat
Vlaanderen nu daadwerkelijk kan
en zal bewijzen dat het Voeren
nooit loslaat Ook op sociaal-ekonomisch vlak wil de VU als regeringspartij werk maken van de
gedane beloften De VU-staatssekretans
beklemtoonde
de
Vlaamse troeven m het straks
evenredig samengestelde schepenkollege Raadslid Jean Duijssens en zangeres-presentatrice
Connie Neefs evokeerden de
voorbje en erg turbulente kwarteeuw.
Eveneens opvallend en hoogst
teleurstellend was de totale afwezigheid op dit feest van alle andere Vlaamse partijen Sommigen
hadden zich wel schriftelijk verontschuldigd, maar de meesten
stuurden hun gekende kat

Gabriels:
Voeren
niet loslaten
Gelukkig kon men zich in Voeren verheugen in de eendrachtige Vlaamse kartellijst, die de Vlamingen op 9 oktober in dit bedreigde stukje Vlaanderen naar
een overwinning moet leiden Wij
duimen daar alvast voor, in het
biezonder voor de VU-kandidaten

PVV-nota
Zaterdag pakte De Morgen uit
met een inderdaad merkwaardig
Pl/V-dokument, geschreven door
de kabinetschef van gemeen-

NUF^g^
Hugo Schiltz, vice-eerste minister
• Ook voor de ministers zit de korte
vakantie erop en het najaar belooft
alvast op regeringsvlak erg druk te
worden.

vastleggingen speciaal gemotiveerd en ik kan gelukkig rekenen op een
worden om met zorg de goede gang enthousiaste ploeg
van zaken in de behandeling van de
gemeenschapsgelden te behartiLangzaam maar zeker verwerkt
gen "
men in Antwerpen de gevolgen van
Wat moet nu prioritaire aandacht
de fusie en de lijstvorming is in goede
krijgen?
• Straks verkiest de belangrijkste
verstandhouding verlopen Hoe de
verkiezingen zullen verlopen valt
,,Wal moet nu prioritaire aandacht koalitiepartner een nieuwe voorzitmoeilijk te voorspellen Het politiek
krijgen ' Op strikt regenngsvlak denkter. Vreest U niet dat deze aanduiklimaat in de stad Antwerpen is seik dat in de eerste plaats de verdere ding, met zicht op de gemeentedert de samenvoeging nogal warrig
uitvoering van de staatshervorming raadsverkiezingen en in het licht
voorrang moet krijgen en daarnaastvan de slechte CVP-opinieresulta- geworden De bevolking ervaart de
het omzetten van de principiële be- ten, voor stormwind zal zorgen afstand tot het gemeentebestuur van
een fusiegemeente als te groot en
grotingsbeslissingen in een heuse t.a.v. de regering?
voelt zich dus ook minder betrokken
begroting met opvolging ervan in de
,,Het aantreden van een nieuwe bij wat er zich in de gemeenteraad
diverse departementen De recente
voorzitter in een van de belangrijksteafspeelt "
evolutie van de rentevoet bewijst de
regenngspartijen is natuurlijk een podrinende noodzaak om inderdaad zo
litiek feit van eerste orde
snel mogelijk van de schuldenberg af
• Op 18 oktober krijgt de Vlaamse
te geraken
Gelet op de evolutie van onze poli-regering opnieuw een proportionetiek die meer en meer een media- enle samenstelling, iets waar U al
Daarnaast zal de regenng lang- spektakel-politiek dreigt te worden isjaren op hamert. Sommigen vrezen
zaam maar zeker werk moeten gaanhet met ondenkbaar dat de nieuwe dat deze regering, precies door
maken van de andere onderdelen van
voorzitter in het begin nogal fors van haar
vierpartijen-samenstelling,
het regeerakkoord Ik denk onder stapel zal willen lopen
onwerkzaam zal worden. Wat is uw
meer aan die onderdelen die betrekmening hierover?
king hebben op het verbeteren van de Veel zal afhangen van de keuze
Het
komt
mij
evenwel
voor
dat
iedere
politieke kuituur in ons land "
intelligente voorzitter van een meer- ,,lk heb inderdaad steeds verde• De uitvoering van de beslissingen derheidspartij op dit ogenblik zal in- digd dat in de aanloopfase alle grote
m.b.t. de begroting '89 — zoals zien dat het verkieslijk is deze rege- Vlaamse partijen de verantwoordelijkheid voor de opbouw van de Vlaamse
door de regering midden augustus nng haar werk te laten voltooien voorgoedgekeurd — zal ongetwijfeld aleer het bestaan van deze regenngstaat mede op zich moesten nemen
Dit Vlams unionisme is werkzaam
uw biezondere aandacht opeisen? in het gedrang te brengen "
gebleken m de eerste exekutieve.
,,Wat de uitvoenng van de begro- ' Ook U bent andermaal lijstaan- waarom zou het thans na de overting betreft heb ik mijn medewerkersvoerder in de grootste stad van dracht van aanzienlijke bevoegdhereeds in<^trukties gegeven samen met
Vlaanderen. Hoe ziet U dit te klaren den en middelen met meer kunnen
de administraties nauwkeurig de op- naast het vele andere werk? Wat
funktioneren Alles zal afhangen van
stelling van de begrotingen van de zijn de verwachtingen?
de vraag of de PVV een konstruktieve
verschillende departementen na te
houding zal aannemen of met Van 82
gaan ten einde zekerheid te hebben ,,lk ben inderdaad andermaal lijst- tot 85 heeft de VU, alhoewel zij door
aanvoerder
van
de
VU
in
de
stad
dat de begrotingsbeslissingen ook
Antwerpen, daar waar mijn politieke de CVP vrij schandelijk werd behanworden uitgevoerd
deld bij de aanvang van de Vlaamse
loopbaan begon
regering konstruktief meegewerkt
Bovendien zullen er een serie speciale wettelijke schikkingen bij de be- Dit IS vanzelfsprekend een aanzien-waar zij kon en een kritische rol
groting moeten worden gevoegd omlijke bijkomende belasting op mm gespeeld waar het moest Dit heeft
een aantal bezuinigingen in werkelijk-reeds drukke werkzaamheden en ikongetwijfeld de vitaliteit van de toenzal van mijzelf en mijn medewerkers malige Vlaamse regenng gebaat
heid om te zetten
dan ook een zeer hoge inzet moeten
Ik veronderstel en hoop dat dit
Bovendien zullen de inspektie van vragen In het verleden heb ik dit
Financien en de kontroleurs van de evenwel nog voor mekaar gekregenthans weer het geval zal zijn "

Tweede druk?

/MENSENiN

"" NIEUliS
schapsminister Louis Waltniel,
Leo Guns
Deze man, tevens burgemeester van Affligem, maakte een geheime en interne nota op, waarin
hij de strategie van de PVV in de
straks verruimde Vlaamse regering uit de doeken doet Samengevat komt deze hier op neer
ervoor zorgen dat de PVV de job
van Vlaams begrotingsminister
behoudt teneinde elk dossier
desgewenst te blokkeren, verder
gretig meedelen van de mogelijks
politieke benoemingen in ruil
voor enige welwillendheid en tot
slot de stijfkop spelen Of een
merkwaardig staaltje van trieste
PVV-politiek genieten van de
voordelen zonder iets opbouwends te presteren, zelfs indien
de Vlaamse belangen op het spel
staan

ANN-voorzitter Evrard Raskin viel de eer te beurt de VisserNeerlandiaprijs te overhandigen aan de hoogleraar Neerlandistiek aan
de universiteit van Leipzig prof K R G Worgt
De uitreiking greep plaats in het Gentse stadhuis en in het kader van
het tiende ,,Colloquium Neerlandicum"
(toto ROI)

Het bekendraken van deze
tekst moet voor de drie overige
Vlaamse partijen als een ekstra
waarschuwing klinken CVP, SP
en VU zullen zich er wel voor
hoeden blind in deze PVV-val te
trappen Wij kunnen ons ook le-

Nota van
Waltniels
kabinetschef

vendig voorstellen dat er nu op
het kabinet van Waltniel een heksenjacht losgebarsten is om de
verklikker te ontmaskeren
Iets afstandelijker bekeken is
het eigenlijk heel erg jammer dat
een met onbelangrijke partij op
zo'n manier de werking van de
uitgebreide Vlaamse regenng,
die straks over een zeer ruim
pakket aan nieuwe middelen en
bevoegdheden zal beschikken,
hypotekeert Het illustreert daarenboven nogmaals het verschrikkelijk gebrek aan enige politieke
kuituur

Het boek ,,Volk, word staat
Zestig keer op bedevaart naar de
IJzer", geschreven door onze
kollega Pol Van Den Driessche
en l/K/J-medewerker Rik Verlinde, wordt een kaskraker Amper
veertien dagen na de verschijning blijven slechts een paar honderd eksemplaren over en overweegt het IJzerbedevaartkomitee
nu zelfs een tweede druk
De vele lovende besprekingen
(ook in de franstalige pers) en de
terechte aandacht van radio en
televisie, zijn natuurlijk met
vreemd aan dit sukses
Nogal wat lezers menen echter
dat men deze publikatie ook via
de l^/J-redaktie of het VU-sekretariaat kan kopen Ter hunner
attentie vermelden wij nog eens
de praktika om dit boek vlug te
verkrijgen Schrijf of bel naar het
IJzerbedevaartsekretariaat.
IJzerdijk 49, 8160 Diksmuide, telefoon 051/50 02 86 en betaal 680
fr plus 40 fr verzendingskosten
via
rekeningnummer
4743100521-50

^ Diksmuide,
'''t bestseller
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Mfj
De kolonelspion
België heeft zich eindelijk gehesen tot op de rang van de grote
beschaafde naties We hebben
nu ook al een spion die vanuit de
cenakels van Landsverdediging
het Oosten bevoorraadde
Kolonel Binet stond nochtans
hoog aangeschreven met alleen
in de PS maar ook bij de legertop
en bij de Waalse luchtvaartindustrie Zijn aktiviteit als lobbyist en
toedrager van bestellingen aan
deze Waalse industrie speelde
zich in alle openbaarheid af was
blijkbaar met strafbaar maar
heeft Vlaanderen ettelijke miljar
den en kontrakten gekost
Het bericht van de ontmaskering van kolonel Binet werd door
minister van Defensie Coeme
persoonlijk op een perskonferentie bekend gemaakt Waaruit ten
eerste moet blijken hoe belangrijk de zaak is Én vervolgens dat
Coeme deze man nooit heeft gekend

De vijandige
broeders
De verhouding Spitaels-Happart wordt hoe langer hoe meer
die van vijandige broeders, met
nu eens de nadruk op vijandigheid en dan weer op broederschap
Spitaels heeft aanvankelijk
Happart helpen opblazen tot het
monster dat de vorige regering
deed vallen Na de verkiezingen
van 13 december het de PS-voorzitter Happart vallen Die viel overigens als een baksteen daar-

mee het bewijs leverend dat hij
inderdaad slechts een opgepepte
draak was die — als puntje bij
paaltje komt — meer denkt aan
het Europees mandaat van zich
zelf en het Belgisch van zijn ech
te broeder dan aan zijn zoge
naamde Waalse revolutie
Nu ze allebei een eind omlaag
zijn gevallen pogen ze zich aan
mekaar terug op te trekken En
houdt Spitaels er zich mee bezig
Happart er van te overtuigen toch
maar Nederlands te willen kennen en praten
Als men het ons vraagt een
afgang

Geen sant...
Er IS een geheime PVV-nota
uitgelekt over de wijze, waarop
de liberalen denken het hoofd te
bieden aan de aanstaande uitbreiding van de Vlaamse regering tot de VU en de SP
Het top secret-werkstuk beschrijft, hoe de liberalen de bevoegdheid over de Vlaamse begroting naar zich moeten trekken
om vanuit deze positie een kontrolefunktie op alle Vlaamse departementen uit te kunnen oefenen Het dokument stipt verder
aan dat, vanuit de Begrotingsmachtspositie, de PVV haar
,,welwillendheid a la carte" moet
vermunten door het afdwingen
van een reeks PVV-benoemingen
Aan dit plannetje is alvast de
eerste grote fout, dat het voortijdig uitlekt
En vervolgens, dat het opgesteld IS door de kabinetschef van
Waltmel, Leo Guns In zijn vrije
tijd IS deze man tevens burgemeester van Affligem

Vorige week donderdag greep een eerste overleg plaats tussen de vakbonden en de werkgeversorganizaties, om na te gaan of er voor de hele private sektor afspraken kunnen gemaakt worden over de
ontwikkeling van de loon- en arbeidsvoorwaarden
Dit eerste gesprek verliep in een eerder afwachtende sfeer, waarbij niemand echt in zijn kaarten liet
kijken Het volgende rondje is voorzien op 12 september
(foto Peustiens)
Wie deze Brabantse gemeente
doorkruist botst om de haverklap
op zwarte vlaggen, honende opschriften en de op de grond gekalkte mededeling dat ,,Guns
een kluns" is
De man maakte zich in eigen
land met tot sant door de bewoners van zijn gemeente te teisteren met een astronomische verhaalbelasting op een der slechts
aangelegde wegen van het Koninkrijk
Guns aan begroting"? Zakken
toe dan i

Spitaels
opgeschrikt
Waarschijnlijk
opgeschrikt
door de jongste opiniepeilingen
die voor zijn partij ongunstig zijn
en in de nek geblazen door politieke ,.vrienden" zoals de PSburgemeester van Charleroi,
heeft PS-voorzitter Spitaels nog
maar eens aan de noodrem getrokken Tijdens de RTBf-uitzending ,,Face a la presse ' verleden
zondag zegde hij, dat Happart na

MENSBEELD
Foto Y De Saedeleer

de gemeenteraadsverkiezingen
terug burgemeester van Voeren
kan worden, als die maar verklaart dat hij Nederlands kent
De voorzitters van de Vlaamse
regeringspartijen hebben hem
onmiddellijk van antwoord gediend Het ,njet" dat Gabriels
reeds vroeger had uitgesproken,
IS even krachtig gebleven Ook
CVP-voorzitter Swaelen was kategonek een Happart die nu
plots de komedie zou spelen dat
hij Nederlands kent en het ook wil
spreken, blijft onaanvaardbaar
Swaelen zegde uitdrukkelijk met
alleen m eigen naam te spreken
maar ook in die van zijn partij en
dus van zijn opvolger Van Miert
alhoewel iets minder kategoriek
achtte een herbenoeming van
Happart eveneens uitgesloten
Is het Spitaels alleen om een
elektoraal maneuver te doen in
het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen'' Of denkt
hij werkelijk z'n slag thuis te
zullen halen''
HIJ Stookt een vuurtje waaraan
alleen hijzelf zich kan verbranden'

Erfenis Gol

Het Ultieme te*;ert van soks«s de ejgénrtaarrt is reeds
wertüwoöTïl geworden Wilt
Tura of Conniö Neefe mörteri
ons zlngemJ óö« dat we «10$tefj gsofdiBleo. En öordeleft 40den we» liefst maar mei z<&sggduizend
een kynetize mengeimg
van vn|e ti|dst>est«djng, «pon*
soring. vföÊunse refteks,
trendsetung en txiereoEewie
ftebben op enkele lareft tt|d de
Qordeï gemaakt tot een topevenement op de kalender
13e Vlaamse refteks, ootSf^'öfikefiik het eerste (ingrediënt van de öordèlrage, is
thans naast of wMm de andere mgrediërttenw^iswaar nog
altyd aanwezig Hm is. met
meer rtummer een iemand
zegde ons* wat ooit vertrok-
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ken IS ate een Vlaams nationale (weliswaar mn^^^t streepje,
maar tocti.,) oodemsmmg, is
nu een nafeonate Vlaamse
aöngetegenlieid geworden
De vaststelling, ttoe lapdalr
ook, IS met onfutst. En ZQ hoeft
helemaal nietwenkbrauwfronsenö te worden gemaakt
De öofdel ts een verheugentfe nationale Vlaamse aangelegenheid gevrorden, dio
een aantal aspekten en verworvenheden van het Vlaanderen anno 1$8§ op een zichtbaar rijtje zet
Wf} ztjn, waarschijnlijk en
geMktocf, de eerste Vlaamse
generatie met voldoende vnje
tijd en voldoende ftnano^le
middelen om dte voje ti|d te
stofferen We fietsen en wan*
delen alleen en familiaal of in

groepsverband, met ds uitrusting en de witdrukktng dtó
daati)ij ftoren. We worden
daartoe opgeroepen door
onze radfo, onze kranten en
weetóJladen de media die
zich rtctitsn tot wat écht een
hechte gsmeenöci^p is ge*
worden, een groep met gemeensohappelijke belangstelling en refleksen Dat wij derwijze en met alle eigentijdse
hetifaelijkhetdjes vandien samen onderweg zi|n om te gordelen, bewijst «evens dat we
samen onderweg zijn om een
volk te worden
Een kompleksloze taalgrensmamfestatte, ook als ze
die naam niet draagt, door
gebieden waar de Vlamingen
Ihuss z*jn, ook al hoeven ze
daarover nog te waken* het
zou pakweg dertig jaar gele-

den met mogeitjk geweest
zi|n
Als er dertig jaar geleden
zestigduizend Vlamingen bijeenkwamen, was het gegarandeerd Diksmuide gebla70», Dat er vörtdaag een Gordel IS, en nog aitij<S Oön IJzerbedevaart {alleije! met hoofdletter), (s een teken des tijds
Wie van deze ti|d !s, xal hef
niet alleen begrijpen S/laar het
ook waarderen
Een volk m vrede en eigenheid te laten fietsen- in alle
t)anal(te(t een doel dat de inzet
waard fS
De anderen, die nageitjes
strooien en verkeersborden
omdraaien, hebben het begrepen hier gebeurt méér dan
alleen maar fietsen of wandelen

De Stad Luik zit weer maar
eens tot over haar oren in de
financiële penane De stadskas,
sinds jaren berooid, is onder de
vorige regering definitief m de
richting van het bankroet gegaan
Oorzaak daarvan was onder
meer het feit dat Gol, met medeplichtigheid van Verhofstadt overigens zijn elektoraal wingewest
verder bleef , verzorgen' met
miljardenlenmgen Met de terugbetaling daarvan loopt het nu
spaak Gol verbond aan z'n verkiezingscadeautjes
namelijk
geen enkele saneringseis of geen
enkele voorwaarde tot zuiniger
beheer
De stad Luik zou haar financiële put nu willen laten dempen
door de nationale kas En naar
verluidt heeft SP-mimster Tob
back daar wel oren naar Om de
Vlamingen lekker te maken of
althans toch minder afkerig zou
Antwerpen wellicht ook een
schep uit de nationale pot toegestoken krijgen
VU-voorzitter Gabriels heeft de
puntjes dadelijk op de i gezet de
sanering van de Luikse kas moet
gebeuren met de middelen van
de stad zelve en binnen de be
voegdheid van het Waalse Gewest
Inmiddels blijkt eens te meer,
hoe ,zuinig het blauw beleid
onder Gol is geweest En hoe
stevig de Verhofstadtse kontrole

M^j
Nog vier maanden uitgroei tot de nationale materie

Het eerste schooljaar voor het
gefederalizeerd onderwijs
De eerste nieuwe schooldag, een klassiek gegeven na het afsluiten van een onnoemelijk lang lijkend
en finaal spel opgebruikte zomervakantie, heeft dit
jaar toch wel een heel specifieke betekenis.
AREN lang reeds werd er in
een veelheid van diskussies en debatten naar de
wenselijkheid van een volwaardige onderwijsfederalisering verwezen. Een volwaardige autonomie, met onplooiingskansen die
op maat van de gemeenschappen gesneden zijn, veronderstelt
nu eenmaal een konsekwent
doorgedreven opsplitsing van de
onderwijsmateries, dit alles met
de middelen en de mogelijkheden die nodig zijn om er een
waardevol geheel van te maken.

J

Nieuwe dimensie
Met de ingang van het schooljaar 1988-89 kan deze lang gekoesterde optie eindelijk in vervulling gaan. Het geeft een heel
bijzonder kachet en een totaal
nieuwe dimensie aan dit nieuwe
schooljaar, een schooljaar dat
nog vier maanden lang aan een
uitgroei uit de nationale materie
zal toe zijn om dan met ingang
van 1989 zijn eigen federale weg
op te gaan.
Meteen zal dan moeten blijken
of we inderdaad ook beter presteren door de mees kruciale dossiers in eigen beheer te nemen.
Aan de middelen en mogelijkheiden ontbreekt het trouwens allerminst. Overeenkomstig het regeerakkoord werd er voor gezorgd dat bij de financiering van
een zo konkreet mogelijke kostenraming werd uitgegaan, terwijl
tevens voor een passende verdeelsleutel tussen de gemeenschappen onderling werd gezorgd. Het is een verheugende
vaststelling vermits op die manier
alle hypoteken naar de toekomst
toe wel degelijk worden ondervangen terwijl van een optimale
uitgangspositie wordt vertrokken.

Kwaliteitszorg
De VU weet en beseft evenwel
dat het onderwijs en het opvoedingswerk oneindig veel meer om
het lijf hebben dan het goochelen
met miljarden of het herleiden
van een diepmenselijke materie
tot een banale centenkwestie. Zij
is van oordeel dat de grote ambitie naar morgen moet uitaan van
een permanente kwaliteitszorg,
zodat onderwijzen en opvoeden
zich in een geest van pluralisme
laten integreren. Alleen op die
manier zal het overbekende
,,Meer is in U" tot een gerechtvaardigde doelstelling kunnen
vooropgesteld worden, hetgeen
o.m. betekent dat de zorg om het
verstrekken van kwaliteitsonderwijs met daarnaast de zorg om de
persoonlijkheidsvorming
veruit
de boventoon vormen.
Volgens de VU bleef de behandeling van de onderwijsmateries
in het verleden beperkt tot het
aksentueren van uitzichtloze en
verstarrende diskussies omtrent
verzuilde strukturen of omtrent
randfenomenen terwijl men aan
de essentie van de opvoedingsproblematiek voorbij ging. Het
jaar 1989 moet hieromtrent voor
de nodige ,,Verlichting" helpen
zorgen, zodat de gebruikelijke
kleinzieligheid voortaan voor een

gewenste grootmoedigheid kan
ingeruild worden. Daarmee in het
bijzonder kan voor een toekomstvorm van ondenwijsverstrekking
gezorgd worden die meteen van
aard is om Vlaamse kinderen en
jongeren de vorming en opleiding
mee te geven die hen tegenover
de uitdagingen van morgen wapent in plaats van ze ongewapend aan de vervlakking van de
schaalvergroting over te leveren
of ze kritiekloos en ,,wezenloos"
aan de vervlakking van de kommercialisering te onderwerpen.
Een talentrijke Vlaamse gemeenschap tot stand helpen
brengen, wars van iedere vorm
van pleinvrees maar bewust van
de rijkdom die hier te lande in het
recente en verder afgelegen verleden gerealiseerd werd, houdt
m.a.w. in dat men zich niet langer
verliest in steriele diskussies.

Maksimale
verkeersveiligheid
De federalisering van het onderwijs heeft volgens de VU niet
langer nood aan een bevraging
rond het gelijk leggen van latten
en meetinstrumenten. Zelf bepalen we voortaan hoeveel in de
toekomst in jongeren kan en mag

geïnvesteerd worden en hoe hierbij het best wordt tewerk gegaan
om ze te gunnen wat hen toekomt, een volwaardige opleiding
in een bont geschakeerd Vlaams

Over bedrijfsetiek

De moraal van
dit verhaal
De tijd dat bedrijven en ondernemers alle zonden
van de wereld opgezadeld kregen is definitief voorbij. Elke Westerse regering, van welke signatuur dan
ook, voert een bedrijfsvriendelijk beleid. Vakbonden
schilderen „de patroon" nog zelden af als de natuurlijke vijand. Ondernemers schrijven veelgelezen
boeken.

D

E meest voor de hand liggende reden hien/oor is uiteraard
het steeds verder vervagen
van de Marxistische klassentegenstelling tussen arbeiders en patronaat. Werknemers en werkgevers zitten vaak in dezelfde boot. Wanneer
bedrijven nu een slechte beurt maken
liggen de oorzaken meestal niet in
konflikten over arbeidsvoonwaarden.
Het gaat dan over een plotse bedrijfssluiting, frauduleuze praktijken, illegale afvalstortingen...

Politieke
wetenschap
Deze feiten springen uit de band,
wellicht omdat de meeste bedrijven in
regel steeds duidelijker hun plaats en
verantwoordelijkheid in de samenleving bepalen en er ook naar handelen. Het etisch gedrag — wat hoort en
wat niet — wint aan belang in het
bedrijfsleven, vooral dan in de Angelsaksische landen. Ook bij ons neemt
het aantal seminaries en publikaties
over dit ondenwerp toe. Zo wordt in
het Economisch en Sociaal Tijdschrift
van augstus j.l. een bijzondere katern

aan dit ondenwerp gewijd. Het onderwerp is wellicht wat specialistisch,
maar dan ook de moeite waard, te
meer daar ook in het politieke bedrijf
meer en meer sprake is van het eigen
etisch gedrag.
In vier bijdragen wordt de inhoud
en de evolutie van bedrijfsetiek geschetst. Blijkt bijvoorbeeld dat het
kapitalistisch
bedrijfsekonomische
denken, altijd voora/erp uitmaakte
van etische diskussies. Onderwerpen
als kontrakten, rechtvaardige prijs,
beloning... kregen aandacht. Voor beroepen werden gedragskodes opgesteld. Bedrijfsetiek nu handelt over
bedrijven die een eigen bestaan hebben maar steeds een resultante zijn
van beslissingen van individuen. De
inhoud ervan wordt ruimer en omvangrijker opgevat dan vroeger. Bedrijven hebben ingezien dat ze geen
eilandjes zijn. Ze werken in een samenleving die ook andere eisen stelt
dan het louter produceren van goederen en diensten.
Vooral de evolutie in de Amerikaanse zakenetiek is opmerkelijk. Meer en
meer wordt ze beschouwd als een
politieke wetenschap. Politiek slaat

landschap en waarin de diverse
strekkingen volwaardig en zonder enig voort)ehoud aan bod
komen.
Een betere afstemming van de
dan op de „polis", de gemeenschap
van morele waarden en doeleinden,
die weerspiegeld wordt in een meer
beperkte polis van de onderneming,
de bedrijfskultuur.

Politiek en etiek

onderwijsnetten op elkaar en van
de onderwijsopleiding op het latere beroepsleven moet hiertoe
worden nagestreefd.
Tot slot verzoekt de VU om een
permanente zorg voor de maksimale naleving van de veiligheid
en dit in de allerruimste betekenis
van het woord. De gemeenteraadsverkiezingen die zich straks
aankondigen, moeten een ideale
gelegenheid vormen om nu ook
eens de daad bij het woord te
voegen en om er zorg voor te
dragen dat de weg van en naar
school niet langer meer als een
nachtmerrie moet ervaren worden. Een maksimale beveiliging
betrachten is voor de VU een
,,must" waarvoor zowat iedereen
binnen de lokale leefgemeenschap zich terdege moet inspannen. Een verkeersveiligheidsplan, in overleg met alle betrokkenen, ook uit het onderwijs,
moet in alle Vlaamse gemeenten
een verworvenheid worden. De
veiligheid van de jeugd vooropstellen, houdt evenwel nog veel
meer in dan een evidente verwijzing naar de dagelijkse verkeersperikelen. Wellicht zoe het passend zijn dat hierbij een eerlijk
betrachte opleiding en vorming
van jongeren ook alle andere
maatschappelijke uitdagingen op
een even serene maar daarom
niet minder indringende wijze onder de aandacht weet te brengen.
Het zijn ondertonen van een volwaardige opvoeding en opleiding
waaraan men niet langer voorbij
kan.
mandatarissen en bestuursleden,
een soort gedragskode voor hun optreden binnen en buiten de partij.
Ondertussen volgde ook de CVP.
Als eerste ook henwaardeerde zij
de politieke kuituur tot politiek gegeven. Agaiev volgt haar hierin.

Deze visie is zeer fundamenteel.
De vroegere ,,polis", de (nationale)
maatschappij, wordt steeds meer ontmanteld onder druk van een internationale ekonomische orde. De Staat
was steeds de voornaamste strukturele verdrukking van die maatschappij. Veel van haar politieke funkties
werden evenwel overgenomen door
wetenschap en ekonomie. De onderneming krijgt een steeds belangrijker
plaats.

De mandatarissenkodeks kan gezien worden als een bedrijfsetisch
gegeven in de klassieke zin: het is
een poging om het optreden van de
individuele leden van het politieke
VU-bedrijf binnen en buiten de partij
in etische aanvaardbare banen te
leiden. Samenwerking, korrekt gedrag, groepsverbondenheid, groepsbelang en publiek optreden staan
hierin centraal.

De bedrijfsetiek, de waarden en
normen waarmee de onderneming
werkt, wordt hierdoor essentieel.

In goede banen

De verminderde impakt van politieke beslissingen op het maatschappelijk leven onder druk van ekonomie en
wetenschap stelt ook bijzondere problemen voor de politieke wereld, in
het bijzonder voor politieke partijen.
De machtspositie van de Staat neemt
af. Haar funktie wordt herleid tot
scheidsrechter Het zal haar wel toekomen het maatschappelijk optreden
van ondernemingen verder wetgevend te omkaderen. Hier kan zich wel
een probleem stellen. Politiek en politieke partijen zijn door de band nu
niet bepaald schoolvoorbeelden van
hoogstaand etisch gedrag. Politizering, smeergeld-affaires, persoonlijke
belangen... spelen mee in de politieke wereld. Dit tast het moreel gezag
van de politieke besluitvorming aan
en geeft andere maatschappelijke akteren een (goedkoop) voonwendsel
om de vastgelegde normen te negeren.
Het mag merkwaardig genoemd
worden dat het de VU is die terzake
oplossingen aanreikt. Als eerste partij
ontwierp zij een kodeks voor haar

Het recente kongres over de nieuwe politieke kuituur legt dan weer de
(etische) kontouren vast waarbinnen
de VU het politieke spel wil spelen.
De volgende logische stap zal ongetwijfeld betrekking hebben op de VUvisie op de samenleving, de „polis",
en de rol van politiek en van de partij
in deze samenleving. Ondertussen
lijkt het aangewezen om de aangekaarte tema's verder uit te diepen. Zo
IS nog met elke mandataris doordrongen van de VU-kodeks. Een vormingskursus kan hiertoe bijdragen.
De partij kan haar regeringsdeelname benutten om haar ideeën rond
politieke kuituur meer praktijkgerichtheid en geloofwaardigheid te geven.
Zo lijkt het ogenblik rijp om — vooraleer in benoemingstreinen geduwd te
worden — op regeringsniveau werk te
maken van de objektivering van de
magistratuur. Vooral deze laatste zal
over voldoende gezag moeten beschikken om de „polis van morgen,
waarin de Staat haar overheersende
plaats verloren heeft, in goede banen
te sturen.
Stefan Ector
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Politieke partijen en hun leden

Eén kiezer op tien iieeft
partijlidicaart op zaic
Het totale ledenaantal van de politieke partijen in
België is sterk gestegen: van ongeveer 350.000 in
de jaren '50 groeide het ledenaantal aan tot 650.000
in de jaren '80. In verhouding tot het aantal geldige
stemmen steeg het ledenaantal van 7,5 % in 1946 tot
11 % sinds 1981.
Deze cijfers zijn afkomstig uit ,,De ledenaantallen
van de politieke partijen in België", een enige tijd
terug gepubliceerde studie van Mare Maes, assistent
aan het departement Politieke Wetenschappen van
de KU-Leuven.
AES bracht her en der
verspreid en uit talrijke
diverse bronnen afkomstig cijfermateriaal bij elkaar en
bestudeerde via de aldus bekomen cijferreeksen de evolutie van
de ledenaantallen van de voornaamste politieke partijen in België na de tweede wereldoorlog

Engagement
Maes vertrekt in zijn studie van
een sterk operationeel gerichte
definitie van het partijlidmaatschap ,,De ledencijfers hebben
betrekking op diegenen die m
een gegeven jaar houder zijn van
een lidkaart en lidgeld betaald
hebben ( ) Lidkaart en ledenbijdrage zijn de uitdrukking van een
direkt formeel engagement ten
aanzien van de partij"
In de rand merkt Maes terecht
op dat het lidmaatschap van een
partij in de meeste gevallen zowel
rechten als plichten impliceert
Zo is het lidmaatschap van, bijvoorbeeld Ecolo, aan stringente
bepalingen onderworpen Een
aktiev inzet is een conditio sine
qua non men wordt slechts lid na
een stage en een stemming
Wat de funktionaliteit van het
partijlidmaatschap betreft, verwijst Maes naar de stelling van
prof W Dewachter die zes uiteenlopende
funkties
onderscheidt Vooreerst is het individuele partijlidmaatschap een
middel tot onafhankelijkheid van
de partij, en met name een alternatief op de (vooral voor de tweede wereldoorlog in voege zijnde)
indirekte partijstruktuur (waarbij
enkel massaorganisaties zoals
vakbonden en mutualiteiten als
leden worden genoteerd) Het lidmaatschap vormt tevens een rekruteringsbasis voor militanten en
kaders en is een basis voor mobilisatie Het leidt tevens tot een
affirmatie van de leiderspositie
en de daaraan verbonden macht
en laat kontrole toe op een welbepaald bevolkingssegment Tenslotte, en met m het minst, vormt
het een financiële bevoorradingsbasis voor de partij

Wij-gevoel
Maes besluit dat het individueel partijlidmaatschap een
konstruktie is die van bovenaf m
de partij is ingebracht ,,Partijen
trachten leden aan te trekken
door beroep te doen op hun ideologie of overtuiging, door een
gemeenschapsgevoel,
een
,,wij"-gevoel op te roepen en
met in het minst door matenele
voordelen aan te bieden, voornamelijk door dienstbetoon "
In een eerste hoofdstuk schetst
Maes kort de evolutie van het
partijlidmaatschap voor de tweede wereldoorlog Hierbij zijn
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slechts weinig ledencijfers voorhanden Bovendien waren toen
enkel de kleinere, tijdens het interbellum ontstane, partijen op
een direkt, individueel lidmaatschap gebaseerd (VNV, REX,
KPB-PCB) Socialisten en knsten-demokraten kenden een indirekte partijstruktuur, liberalen en
konservatieven selekte kaderpartijen

CVP/PSC
Tot het eind van de jaren vijftig
onderging het ledenaantal van
CVP/PSC sterke schommelingen
onder invloed van de mobilisatie
voor en de afwikkeling van de
Koningskwestie en de Schoolstrijd In 1950 telde de partij
99 160 leden, in 1958 was dit

Druk bijgewoonde kongressen een gekend beeld voor VU-kaderleden, de noodzakelijke band tussen partij
en militanten
aantal gestegen tot 250 151
Sindsdien ging het ledenaantal
van CVP/PSC gestadig naar omlaag, om uiteindelijk te gaan
schommelen op ongeveer dezelf-

de wijze als haar elektorale evolutie Vorig jaar telde de CVP
139 398 leden, de PSC stagneerde, na een jarenlange konstante
afkalving, op 42 838 leden

SP/PS
De socialistische partij kende
sinds haar ontstaan een gestadige groei die slechts hier en daar

Meer dan 50.000
Volksunie-leden
"Iedereen kan lid worden van de Volksunie,
mits hij/ztj de art. 1.1 en 1.2 (éoelsteHing en
grondslag van de partij, N.M.) aanvaardt en het
lidmaatschapsgeld betaalt
Kiesgerechtigd en ten volle leden van de partij
zijn alleen diegenen die 16 jaar oud zijn en Hd
sedert ten mmste één jaar, behalve In afdelingen
die nog geen jaar bestaan. Deze termijn wordt
bewezen door het bezit van een lidmaatschapskaart van het vorige jaar.
Alleen de Partijraad kan beslissen over uitsluiting uit de partij Hij kan ook besluiten tot wederopneming van een lid".
Bovenstaand
arltke!
(art 2 1) van de nationale VUstatuten geeft een formele begripsomschrifvmg van het VUfidmaatschap. Hef al dan niet
f)d worden van de VU heeft in
vele gevallen echter maar weinig te maken met het formeel
tngaan op
bovenstaande
stroeve statutaire bepalingen
De VU-ledenfamilie is bovenal
het werk van de onbaatzuchtige, engagerende tnzet van talloze ,,straatlopers" die jaar in
jaar uit op weg ajn om leden
te werven lid kaarten te hernieuwen adrssseibestanden
aan te passen en op te volgen.
Ledenwerving is rvooste arbeid

Doorbraak
De VU werd eind 1964 opgericht en nam m juni 1958
voor het eerst deel aan wetgevende verkiezingen De eerste
verkiezingsdeelname
werd
geen sukses Met t04 823
stemmen (Kamer) behaalde
de partij een minder resultaat
dan haar direkte voorloper de
Christelijke Vlaamse Volksunie, die bij de wetgevende
verkiezingen van april 1954
113 632 stemmen (Kamer) be*
haalde Bij de wetgevende
verkiezingen van maart 1961
kwam de VU voorgoed uit de
startblokken De stemmenwinst resulteerde meteen in
een forse ietelwinst de Vükamerfraktie telde voortaan

vijf, de VU-senaatstaltöetwee
vertegenwoordigers,
Ook het ïetJenastnt^l zou
p&$. m 1961 echt be0nnen
groeten. Telde de iedenadministratfê lo 1961 zo'o 2.511
leden, tegen de vdgetïdö weigeventle vedciezlngen van
mei 1 ^ 5 wfae het ledenaantal
vervijjvoiudtgd M 12,630 leden, Ock het slemnienaantal
verdttbbelde
Hel ledenaaltsl bleef de
efeklórale groef volgen. De organisatiegraad <« het ledenaarïtal als percentage van hei
aantal stemmen van een partij) nam jaar op jaar toe; 9,64
% In 1965, 4,93 % In 1968,
7,96 % in 1971. mt de ^0»Ch
rate sl^natie van <Je jaren 70
stabiliseerde het ledenaantal
op ± SO.OOO, de orgaoisaÉie^
graad op ongeveer 10 %*

Egmont
Nadat de VU mee het Egmontpact had ondertekend,
werd de oartij begin Jurti 1977
mee m de regering genomen
Het ledenaantal bereikte een
noott geziene hoogte: 53.067
(1978) Bij de vervroegde verkiezingen van december 1978
leed de VU een zware nederlaag 30 % van stemmers van
het jaar voordien gingen voor
de partij verloren Marc Maes
merkt op dat de leden, de
direkte arhterbar» var» de partij, minder scherp reageer-

den, „slechts 1&% haakte af.
De helft van dal aantal kon hei
jaar nadien al \wwden gereküpereerd". In 1$eo zou het Ie*
dencijfer, op enkele tientaüen
na, itïderdaad weer de 50 OöO
kaap bereilcen.
Vanaf 19$3 ging het Iedersaantal weer tn stijgende lijn;
50 322 f83), S2 26$ ('84) Opmerkelijk Ie wel dat hm ledetïasOTtal de elektorale op- en
neergang die de VU na Egmont ketKie op afstand bleef
volgen.
£fnd 1987 sloot hel ledenbestand af met 49 134 leden,

Arrondfssementele
spreiding
Hoe is het ledenbestand geispf eld over de diverse arrondlsementen'? Bekijken we de
meest recente cijfers van het
voorbije werkjaar '87 Absolute koploper IS het arrondissement Antwerpen (6 198 leden
of ia,6 % vna het totale VUledenbestand). Daarna volgen
vooraan in de rangorde Brussel-H alle-Vilvoorde (10 36 %)
Gent-Êekio (10,3 %), Mechefen (6,8 %), Oostende (6,5 %),
Turnhout (6,2 %) en Tongerent-Maaseik (6 %) Met een
skore van 1,7 % is het arrondissement leper het zwakte
VU-|pden-arrondissement

W[\
enige vertraging kende of een
kleine terugval kende: 96.500 leden in 1945, 259.205 leden in
1978. Sinds de splitsing van de
unitaire socialistische partij is de
groei blijven aanhouden tot in
1981. De SP telde toen 116.730
leden, de PS 167.087. Sindsdien
gaat het evenwel achteruit:
150.671 leden voor de PS m 1984
en 105.777 voor de SP in 1987.
Maes merkt op dat de elektorale skore van de socialisten een
zeer verschillende evolutie heeft
gekend. Sinds 1965 verloren de
socialisten immers verkiezing op
verkiezing. Pas de laatste jaren is
daar een kentering in gekomen.
Maes formuleert hierbij een Interessante hypothese: ,,de socialistische partij heeft op haar elektoraal verlies gereageerd door
zich sterk op de eigen zuil te
werpen op zich met dienstbetoon
en kliëntelisme te versterken. Het
effekt hiervan is zichtbaar in de
ledenbeweging: snelle groei en
regeringsdeelname, stagnatie en
oppositie gaan hand in hand." De
recente regeringswissel laat dan
ook een stijging van het ledenaantal verwachten.

negatieve band bestaat tussen
proteststemmen en ledenaantal.
Voorbeelden hiervoor vindt hij bij
FDF, RW, RAD-URT en tendele
ook de KP.

Patronen
In een laatste hoofdstuk formuleert Maes voorzichtig enkele hypotheses voor verder onderzoek.
Zo meent hij dat er tussen ledenen kiezersaantallen een zekere
wisselwerking is: vanuit een sterke ledenbasis worden stemmen
gewonnen en verkiezingsuitslagen remmen of aktiveren de ledenwerving. Maes wijst erop dat
naast dit grondpatroon van wisselwerking er ook een zgn.
,,kliëntelepatroon" geldig is.
Vanaf de jaren zestig zijn socialisten en liberalen zich meer en
meer op dit laatste patroon gaan
enten. Beiden winnen leden in
regeringsperiodes (door dienstbetoon), en verliezen dan weer
leden wanneer de partij in de
oppositie terechtkomt.
In een derde hypothese formuleert Maes de stelling dat er een

Tenslotte stelt Maes vast dat
een zekere ledenbasis (meestal
ongeveer 10 % van het aantal
kiezers) lijkt nodig te zijn om zich
als partij te kunnen bestendigen.
Deze laatste hypothese doet meteen de vraag rijzen of Agaiev,
Ecolo en Vlaams Blok zich ook in
de toekomst zullen kunnen handhaven.

Sociografie
De meeste partijleden zijn ,,slapende" leden, kader-leden daarentegen maken van de strukturen
gebruik om hun on- en genoegen
duidelijk te maken.

De studie van Maes heeft de
prachtige verdienste de her en
der verspreide cijfergegevens
omtrent de ledenaantallen van de
Belgische politieke partijen op
sterk dokumentaire basis bijeen

te hebben gebracht en te hebben
verwerkt.
Ze biedt allicht voldoende materiaal voor een verdere wetenschappelijke analyse van het partijlidmaatschap. Vele vragen blijven immers nog steeds onvoldoende beantwoord. Zo onder
meer de vraag naar de konkrete
sociografie van de leden van de
diverse partijen die het Belgische
politieke landschap rijk is. Stof
voor een volgend onderzoek?
N.M.
— De ledenaantallen van de politieke partijen in België. Mare Maes.
Uitg. KU-Leuven, afdeling Politologie, 1988, 171 biz. De studie is te
verkrijgen op deze afdeling, Van
Evenstraat 28,3000 Leuven. 850 fr.
(+ 25 fr. verzendingskosten).

PVV/PRL
Vanuit dezelfde hypothese van
het dienstbetoon-patroon kan, na
de jongste regeringswissel, bij de
liberale partijen een daling van
het ledenaantal worden verwacht. Tot 1961 bleef het ledenaantal van de liberale partij vrij
gelijk rond de 48.000. Na een
felle wervingskampanje klom het
in 1968 tot 98.000. Na de kommunautaire splitsing van de partij
groeide de PVV van 29.000 leden
in 1971 tot 75.393 in 1987. Bij de
franstaligen kwam de groei pas
als PRLW en vooral als PRL.
Deze laatste sprong tijdens de
regeringen Martens V tot VII van
47.233 in 1981 op 76.298 in 1987.

„Kleinere" partijen
De kommunistische KPB had
in de jaren dertig ruim tienduizend leden verworven. Na de
tweede wereldoorlog steeg dit ledenaantal tot 101.562 in 1945. Na
de Koude Oorlog hield de partij
echter nog slechts 14.000 leden
over. Momenteel mag het ledenaantal van KPB-PCB nog op
hoogstens 3.500 worden geschat.
In tegenstelling tot de evolutie
bij de VU, hield de ledenbeweging van FDF en RW geen gelijke
tred met hun elektorale groei van
de jaren '60-'70. In verhouding tot
hun stemmenaantal hadden beide partijen maar half zoveel leden, elk een tienduizendtal.
Sinds 1976 viel het RW ten prooi
aan opeenvolgende scheuringen
en in 1986 werd de partij ontbonden. Het FDF viel m de jaren 80
tot op minder dan één derde van
haar vroegere elektorale sterkte
terug. Toch wist ze haar ledenaantal te behouden en zelfs nog
uit te breiden Volgens Maes telde het FDF m 1987 nog 13.488
leden (wat een organisatiegraad
van 18,91 % opleverde).
Het in 1979 opgerichte Vlaams
Blok telde m haar eerste jaar 824
leden. Sindsdien kent de partij
een ononderbroken groei. In
1987 was haar ledenaantal verviervoudigd tot 4.213 leden. In
verhouding tot haar elektorale
skore (116.534 stemmen — Kamer 1987) blijft dit echter weinig.
Het Vlaams Blok kent een organisatiegraad van nauwelijks 3,62

%.
Agaiev en Ecolo hebben in de
jaren 80 een aanzienlijk aantal
stemmen weten te vergaren (bij
de jongste wetgevende verkiezingen haalden Agaiev en Ecolo respektievelijk 275.437 en 157.988
stemmen (Kamer)). Hun ledenaantal blijft echter zeer miniem.
In 1987 telde Agaiev 1.375 en
Ecolo 1.317 leden (wat een organisatiegraad van respektievelijk
0.50 % en 0.83 % betekent!.

Achter deze gevel langs de E19 Antwerpen-Brussel te
Mechelen-Noord liggen de grootste toonzalen in de Benelux op het
vlak van kantoorinrichting.
Het betere meubel en het betere zitkonnfort staat er zelfs tentoon
aan een betere prijs.
U bent altijd welkom - ook op zaterdag - van 8u.30 tot 17u.30 om
U te overtuigen van 25 jaar vakmanschap en van onze visie op het
kantoor van de 21ste eeuw.

BUL^
kantoormeubelen n.v.
INDUSTRIEZONE NOORD II
2800 MECHELEN
Tel.: (015)2110 0 0 ( 3 0 1.)
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De Elzasser
René Schickelekreis 1968-1988
In de gloed van het fameuze jaar 1968, ,,toen de
student luider sprak dan de leraar, de proletariër
beter redeneerde dan de burger, het heden sterker
leefde dan het verleden en de provinciemens meer in
zichzelf geloofde dan in Parijs", ontstond rond
priester Bernhardt deze naoorlogse duitstalig-bewuste aktie- en kultuurgroep.
OBERT LAFONT, de federalistische denker van die
tijd in de Franse staat,
kon het niet beter samenvatten,
dan wat we hierboven van hem
vrij vertaalden ui ,,DécolGniser la
France" (1971).
René Schickele was in leven
een weinig bekende Elzasser leraar-schrijver. In dit toenmalige
land van de angst, verbrand door
drie Europese burenoorlogen,
was het moeilijk onbesmette simbolen te vinden, vandaar die keuze! Net zoals in Vlaanderen bood
een afgelegen en moeilijk-kontroleerbare pastorij nl. die van priester Bernhardt in Mondolsheim,
onderdak en beschutten een professor
en
Nobelprijswinnaar
(denken wij aan prof. Korneel
Heyman I), Alfred Kastler en prof.
Pierre Gabriel uit Lotharingen, dit
initiatief.

Herr Gockler...
De eerste aktie, een uitgave
,,Notre avenir est bilingue —
Zweisprochigheit, unsere Zukumft" werd op 25.000 eksemplaren verspreid. Zij vond ook
haar weg naar het toenmalige
Dosfelinstituut, als besprekingseksemplaar. Ook de Franse
staatsveiligheid deed haar werk
bij de drukkerij Woerth en de
verantwoordelijke
uitgevers...
Maar de kring bleef bestaan met
het blad ,,Land un Sproch", 'n
ietwat voorzichtige titel in het Elsasserdeutsch, ook aanvaardbaar voor een aantal Frans-patriotische minimalisten die voorhielden: ,,lch redd elsassisch —
oder lothringer Platt — war niet
ditsch!" Precies of men ooit de
omgangstaal van de algemene
taal scheiden kan! Vergeten we
niet dat Goethe thuis ,,Hessisch"
sprak en Schiller ,,Schwabisch",
andere duitstalige omgangstalen
zonder geschreven vorm. Hetzelfde feit doet zich voor in Zuid
(Frans)-Vlaanderen
waar de
Franse ,,officiëlen" maar al te
graag
een
onderscheid
,,Vlemsch/Flamand" willen opdringen tegen het Nederlandsvan-20-Miljoen!
Is zo'n typisch voorbeeld voor
de Elzasser naoorlogse ,,stemming". Hij stelde zich kandidaat
voor de Franse presidentsverkiezing, maar zijn ,,fan club" vond
zijn naam te Duits. En op een
mum van tijd liet deze Elzasser
zich ,,herdopen" tot Monsieur
Goclaire! Die schaamteperiode
schijnt nu wel voorbij te zijn.
Openlijk naoorlogse bemerkingen zoals: ,,Vous avez fini de
parier boche? On est en France
ici!" zijn verdwenen. Maar nog
steeds leeft: ,,C'est chic de parIer Frangais" alhoewel ,,ll est
utile de savoir l'Allemand" sedert
enkele tijd voorzichtig zijn intrede
deed! De Europa-gedachte en de
rijke Oostbuur zitten daar voor
heel wat tussen.'Anderzijds kan
de Elzasser oed rekenen. (De
verbruikersprijzen liegen er trouwens niet om in Straatsburg!)
En, in een kring van 250 kmstraal rond Straatsburg leven,
niet te vergeten 5 miljoen franstaligen tegenover + 27 miljoen
koopkrachtige duitstaligen. Weliswaar zijn deze laatsten ver8 SEPTEMBER 1988

deeld over 5 staten (Zwitserland,
Duitsland, Oostenrijk, Luksemburg, Frankrijk = Elzas -i- het
Duitstalig Moezelgebied (Lotharingen). Bovendien gebruiken 90
miljoen Europeanen Duits als
moedertaal tegenover 62 miljoen
franstaligen. Zowat de helft van
de Frans-Europese uitvoer gaan
naar die duitstalige landen. Daimler Benz vergrootte zijn bedrijf in
Rastatt tot ± 12.000 werknemers; + 4.000 ervan komen uit
de Elzas. Straatsburg bekleedt
door die rijkere Duitse, Zwitserse
en Luksemburgse buren de benijdenswaardige 2e-hoogste,,financiële plaats" binnen de Franse
staat. Het handjesschudden —
over de resten van de Siegfrieden Maginotlijn heen — tussen
Kohl en Mitterand deed de rest.
De Elzas — net als Luksemburg, Zwiterland en Baden-Baden aan de overkant van de Rijn
— telt gemiddeld een heel wat
lagere werkloosheid dan Frankrijk of de EG. Anderzijds vertoont
de Elzas toch ook nog de kwalen
van een vervreemd grensgebied,
bv. een zwakkere schoolse, hogere vorming. Beroepsgeschoolden halen in de Elzas 74 % van
de werknemersbevolking t.a.v.
68 % m de Franse staat. Hierin
haalt de Elzasser leeropleiding
39 % tegenover 27 % enz. En
natuurlijk het Duitse 2e-taalonderricht (de moedertaal dus)
krijgt maar maksimum 2 uren per
week in het lager onderwijs vanaf
9 jaar; in het middelbaar worden
er dat 3! Moeten duitstalige TVstations de rest van het onderwijswerk doen ? Men zou het zeggen. De Franse staat als instelling blijft Jakobijns en dus tegen
het onderricht van de ,,regionale" talen, die — volgens de Jakobijnse traditie — staatsontbindend zouden werken!

gen gebeuren t.a.v. de plaatsnaamkunde in Zuid-Vlaanderen,
de Elzas, enz... De René Schickelekreis hield daaromtrent gepaste akties en publiceert hierover geregeld een hele rij wetenswaardigheden.

,,Je ne comprends
pas...
Dit hooghartige staatsnationalistisch — ook voor ons bekende
— zinnetje hoort men nog zelden
als men Duits praat in de Elzas.
Maar anderzijds spreken de jongeren — ook te lande — je eerder
in het Frans dan in het Duits aan.
De generatie die voor 1918 duitstalig was onder 't Keizerrijk, dan
Frans onder de Republiek en
weer Duits onder 't Hitlerregime,
om vanaf 1947 weer Frans staatsburger te worden loopt naar de
achtergrond. Een eeuwenlange
erfenis werd door 3 staatsnationalistische oorlogen en een op-

gefokt imperialisme tot in de wortels getroffen.
Alhoewel! Mare Reymann,
volksvertegenwoordiger en schepen te Straatsburg, interpelleerde de Franse minister van Onderwijs over de bevordering van het
Duits. Jean-Marie Bockel ,zijn
kollega en oud-minister, schreef
een behartenswaardig artikel
over ,,La conscience régionale"
in het feentnummer van ,,Land
un Sproch".
Senator Marcel Rudloff, tevens
burgemeester van Straatsburg,
beweert in hetzelfde tijdschrift:
,,Nous continuerons a nous battre". Ik weet het wel: woorden
zijn geen oorden, zeker niet in
Frankrijk, waar Parijs heerst door
zijn departementale prefekten,
maar toch... Alhoewel dan weer
het laatste ,,Contact-Bulletin"
van ,,The European Bureau for
Lesser Used Languages" bol
staat met klachten van de Association des Professeurs de Langue Bretonne... Zullen de volke-

ren-zonder-staat een betere kans
krijgen in het eenwordend Europa na 1992? Of zal de druk-derkrachtigen met hun beter verpakt
imperialisme het halen? Alleen
een evenwichtige solidariteit tussen de 40 miljoen Europeeërszonder-staat en de doorbraak van
het regionalisme op basis van het
zelfbestuur kunnen daartegen
een juist antwoord bieden.
Willy Kuijpers,
EP-lld
— Contact Bulletin, vol. 4 — nr.
3 — gratis te bestellen bij: The
European Bureau for Lesser
Used Languages, Caernog
Mluirfeau 7, Baile Atha Cliath/
Dublin 2, Eire/lerland. Tel. 353/
1-763222
— Land un Sproch. 45 FF per
jaargang van 4 nrs. via postrek.
958-81 D van de René Schickelekreis,
Oberlinstrasze 31,
67000 Straszburg, tel. 88/
36.48.30.

Advertentie

Place Gutenberg
Zoals zovele namen in Vlaanderen weerspiegelen idioot-vertaalde straat- en plaatsnamen de
oude frankofonie in Straatsburg
en in de Elzas. De Kalbstrasze
bv. (van de eigennaam Kalb)
werd Rue des Veaux! De officiële
toeristische gids van St'aatsburg
begint Gutenberg's levensverhaal als volgt: ,,Je m'apelle Jean
Genfleisch de Gutenberg. Je suis
né a Mayence entre 1394 et
1399". En dat voor de vroege
mdustrieel-uitvinder-drukker die,
om beter zijn brood te verdienen,
het duitstalige Mainz verliet,
langs diezelfde Rijn, wat zuidelijker, naar Straatsburg. Deze stad
was immers een der grootste vijf
steden in het Heilig Roomse Rijk
der Duitse Natie! Gutenbergds
typografische vindingen vertrokken vanuit Straatsburg naar de
Zuidelijke Nederlanden (Aalst:
1473; Leuven -i- Brugge: 1475),
naar Londen: 1476, naar Stockholm 1483 enz. Straatsburg eert
hem nu viva een patetisch standbeeld met Latijnse en franstalige
opschriften. Wanneer wij m het
EP dikwijls stemmen horen — en
terecht — om de ex-koloniën hun
geroofde archief- en kunststukken terug over te maken in een
gezonde internationale verstandhouding, dan zou hetzelfde mo-

Deze week
in Knack Magazine
Onze atoomdorpen
Geen enkele gemeente wil kernafval op haar grondgebied.
Lo en Kruibeke zijn geen uitzonderingen. Maar elke dag
blijft de berg kernafval wel groeien. Een stand van zaken,
deze week in Knack.
Reportage in Boeroendi
Een Knack-verslaggever trok tegen de vluchtelingenstroom in
naar het noorden van Boeroendi en sprak met Hutu's en Tutsi's. Een ooggetuigenverslag en
de achtergronden van een volkerenmoord. Deze week in Knack.
Oktober in Brugge
De socialist Frank Van Acker is
nu twaalf jaar burgemeester van
Brugge en geen mens twijfelt eraan dat hij ook een derde legislatuur zal volmaken. Hoewel,

Brugge kent bij elke verkiezing
wel zijn verrassing. Deze week in
Knack.
Gevecht met de fles

Algemeen wordt aangenomen
dat overmatig alkoholgebruik
tot agressief gedrag leidt. Fout.
De resultaten van nieuw onderzoek en de ervaringen van Belgische betrokkenen, deze week in
Knack.
WEEKEND KNACK
Speciaal MODE: de grote lijnen
voor deze herfst en winter, meer
dan 200 blz. mode.
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DIOLOGISCH geteelde wortelen
zijn deze zomer moeilijk te bekomen. Ingevolge de wet van vraag en
aanbod zijn ze dan ook zeer duur.

Marcos Van Rijckegem in Bolivië

In de Altiplano
tuiniert een Vlaming
biologisch
Te vaak wordt gedacht dat biologisch tuinieren
eerder beperkt is tot de welvaartslanden en dat men
gerust de hier verboden pesticiden naar de ontwikkelingslanden moet sturen, die ze daar schijnbaar nog
harder nodig hebben dan wij...
Heel wat van onze lezers weten dat onze medewerker Rik Dedapper sterk begaan is met hen die in
die Derde Wereldlanden, ook daar tegen de stroom
in, proberen zuiver en gezond te telen. Zijn grenzeloos werk werpt gezonde vruchten af.

Bio-telers, die voorgaande jaren
weinig moeite hadden om niet ,,doorde-vlieg-aangetaste-wortelen" te telen, stellen met afgrijzen vast dat dit
kleine, luie vliegje deze zomer wel
bijzonder aktief is geweest.
Hetzelfde geldt ook voor de bioberoepstelers, althans daar waar niet
beschut werd met tuingaas.
Hoe komt dat toch?

Serres zijn de jongste jaren erg
in de mode op de Boliviaanse
hoogvlakten. Veel ervaring is er
nog niet en literatuur hierover
bestond tot op heden nog niet.
Dit is dan het resultaat, proberen, zoeken en kijken bij anderen...
Deze werkjes zijn dan ook een
bescheiden bijdrage voor het geheel van de welvaart van de destijds op deze hoogvlakten weggedrumde Indianen.
Intussen zijn er heel wat officiële projekten op punt gesteld. In
het geheel van de betreffende

UITEN Europa dan en de
States heeft Rik her en
der vrienden en vriendinnen die echt moeite doen om er
het beste van te mal<en. Deze
wonen zowel in Marol<ko als in
Zaïre, maar ook in Zuid-Amerika,
met name in Bolivië.

Negen jaar geleden, toen Mark
Van Rijckegem daar aankwam,
kenden die mensen enkel aardappelen, wortelen, sla en uien.
Thans kweken ze haast alle
groenten die bij ons kunnen geteeld worden.
Mark ontving jaarlijks de biotuinkalender van Rik Dedapper
en uiteraard ook zijn vele boeken
over de problematiek. Mark vertaalt die kalender dan in het
Spaans en past die aan naargelang de daar (extreme) heersende temperaturen en... mits die
zes maand te verschuiven.
De boeken werden aandachtig
gelezen, aangepast aan de teeltomstandigheden en tenslotte
zeer kort en bevattelijk samengeperst in een klein, maar zeer
duidelijk boekje, getiteld: Apuntas para la horticultura en el Altiplano de Bolvia (Aantekeningen
betreffende de tuinbouw op de
Boliviaanse Hoogvlakte).

Onder glas
Dit bescheiden werkje is intussen reeds aan zijn vijfde uitgave
toe, wat bewijst dat dit werkelijk
voldeed aan een behoefte. Intussen verscheen dit jaar de verbeterde en bijgewerkte uitgave van
een brochure over druiventeelt,
dat uiteraard meer bestemd is
voor de lager gelegen, warmere,
zonnige hellingen.
De jongste tijd wordt daar, onder impuls van Mark, zeer veel
aan groenteteelt onder glas gedaan. Dit is wel nodig, gezien de
zeer extreme temperaturen met

Daarom even het doopceel en de
rest lichten van dit voor de bio-teelt
uitzonderlijk onberekenbaar vliegje.

Zwart en geel!

's nachts sterke vorst en overdag
temperaturen tot 20 en meer °
Celsius.
Apuntas para el uso de carpas
solares en el Altiplano (Aantekeningen betreffende het gebruik
van serres op de Hoogvlakten) is
een bescheiden werkje van 46
biz. dik en is zopas verschenen.
Zoals Mark zelf schrijft is dit
boekje ,,een mengeling van theorie, samen met eigen ervaringen
en die van verschillende mensen
uit de streek".

betoelagingspaketten is een ruim
bedrag voorzien voor pesticiden
allerhande! En zeggen dat daar
hoogstens een verdwaalde bladluis te vinden is, maar voor de
rest ziekten noch plagen...
Of hoe Vlamingen hier, Vlamingen in de wereld bijstaan om de
zgn. Derde Wereld leefbaarder
en gezonder te maken.
Deze werkjes kunnen besteld
worden bij het Centre Diocesane,
Av. De 6de Oct. 6540 Casilla 434,
Oruro, Bolivia.

Naast deze ,,gemeenschapskleuren", of misschien, juist daarom, zit
dat vliegje ook nog met gedeeltelijk
Lamme-Goedzak kompleksen. Het is
werkelijk de meest luie van alle vliegen. Het IS dan ook aan te raden om
te wieden en te schoffelen bij winderig weer, want dan vertikt mevrouw
het om buiten te komen, laat staan
eitjes te gaan deponeren.
leder dametje legt zo'n 150 eitjes
per seizoen, die ze lichtjes in de
grond boort met haar speciale legboor, of lui als ze is, gewoon in
spleetjes dichtbij de wortel deponeert.
Vrij vlug ontluiken de maden, voeden zich aanvankelijk met de haarwortels en dringen later in de spilwortel, waar ze zich beperken tot het

De eerste generatie, In normale
omstandigheden de minst schadelijke, gaat van mei tot juli; overlappend
is er dan weer de tweede generatie
die aktief is van juli tot ver in de
maand oktober.

Bestrijden
gaat niet:
voorkomen wél
U E T is duidelijk dat de meeste
• • wortelen die nu te velde staan,
reeds zover uitgegroeid zijn dat het té
laat is geworden om ze nog met
sukses te beschermen tegen de vlieg.
Indien u vaststelt dat er tot op
heden nog geen aantasting te bemerken is, kan u de wortelen best beschutten met tuingaas. Intussen hebben wij onze les geleerd voor de
volgende jaren.
Na het eerste wieden en dunnen
zullen wij de wortelen beschermen
met tuingaas om de vlieg te beletten
haar eitjes te leggen. Dit gaas mag
gerust los op de wortelen liggen,

ff©ffl(M©SoMIl^
zolang wij de regels van het teeltwisselen in acht nemen.
Spannen wij het tuingaas té hoog,
dus in koepel of tunnelvorm, dan
kunnen de ontluikende vliegjes (van
de poppen die eventueel in de grond
zouden zitten) paren. Dan begint het
cirkus weer. Dit dan omdat wij niet
geteeldwisseld hebben.
In het tuingaas is er intussen een
voor de verbruiker gunstige kentering
gekomen. Hierover dan volgende
week.
Kk Dedapper

Ook als u geen
klant bentyhebt u
in 20 minuten tiw
lening op zak.
Geef toe dat het snel gaat. Zeer snel. Dat
komt omdat het Gemeentekrediet alle poespas
achterwege laat. Er worden u maar enkele gegevens gevraagd, in een ontspannen gesprek,
ver van hinderlijke ogen en oren. Minder dan
20 minuten later ligt uw geld op tafel. Klant of
geen klant, dat maakt geen verschil.
En zo verrast als u bent door het gezellige
onthaal, zo verrast zult u opkijken van het

tarief. Wie leent bij het Gemeentekrediet komt

•^*'^'*^'1'ARIEF AUTOFINANCIERING

•

Maandelijkse aibetahngen
U
leent

Termijn
m
maanden

100.000

42

300.000

42

500.000

48

tegen de wettelijk
toegelaten rentevoet

3.220
9.512
14.266

tegen
onie
rentevoet*

2.760
8.282
12.J16

Uw
totale
winst

19.320
51.660
93.600

'Voorkeur tarief van toepassing op ^ febru

If^NHET
iRONr

Later verpoppen ze zich om dat in
een tweede generatie of na de winter
terug te komen.

|U|1J houden van alle schepsels,
' ' ' • groot en klein, maar het kost
ons toch heel wat moeite om het
minste greintje sympathie op te brengen voor dit vliegje van amper 5 mm
groot. Voor de rest is het een mooi
diertje: blinkend zwart met helgele
pootjes.

Altipiano
Daar troont de Vlaamse landbouwkundig ingenieur Mark Van
Rijckegem, ongeveer 4.000 meter hoog m Oruro en kweekt daar
alle soorten groenten. Meer nog,
hij leerde dit ook aan zijn Indiaanse vrienden, die maar al te gretig
inpikten op die nieuwe bron van
inkomsten.

Het heeft bijna alles te maken met
een milde winter, maar vooral met
een veel te nat voorjaar met vrijwel
onmiddellijk daarop een vrij droo, tot
soms zeer droog en heet weer. Nu
weten wij wel dat er nog natte lente
geweest zijn met minder schadelijke
gevolgen op dit vlak, maar dit jaar
was er toch wel een uitzonderlijk
ongunstige kombinatie van heel wat
faktoren.

maken van bochtige gangen in de
buitenkant van de wortel.

! er goedkoop van af. Kijk op de tabel, in een oogopslag ziet u hoe voordelig onze rentevoet is
Kom eens langs in een agentschap van het
Gemeentekrediet en ontdek hoe simpel het is
om veel geld te besparen.

O

De adresaen van de agentschappen van het Gemeentekrediet
vindt u in de Gouden G i d ' onder de ruhnelt " B a n k e n '

\M\ Gemeentekrediet
debankop z'n best
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Rock and Roll: the early days, dok.
C Ned. 2 - 20.29
Flashdance, film
C Ned 3 - 19.10
Het klokhuis, voor jongeren
G Ned. 3 - 19.25
Cinemakkie, lachend over het maken
van films
D Ned. 3 - 20.29
Zondag weet je alles, drama

Van dag
tot dag

Zjoek

Donderd. 15 sept.

Zaterdag 10 sept.
C BRT 1 - 15.00
Liefde zogenaamd, film
n BRT 1 - 18.10
Bassie en Adriaan, kinderserie
C BRT 1 - 18.20
Rondomons, jeugdmagazine
D BRT 1 - 18.45
Europese volksverhalen, serie
D BRT 1 - 19,05
Boeketje Vlaanderen, toeristisch magazine
D BRT 1 - 20.20
Bloed en orchideeën, TV-film
D BRT 1 - 21.55
Sport op zaterdag
n BRT 1 - 22.10
Bloed en orchideeën, tweede deel
G BRT 1 - 23.55
Poolshoogte, astronomische rubriek
D Ned. 1 - 15.30
Jacht op de verdwenen honden,
TV-film
D Ned. 1 - 18.11
Dit is Disney, tekenfilmmagazine
D Ned. 1 - 20.41
News at eleven, TV-film
D Ned. 1 - 23.06
St. Elsewhere, ziekenhuisserie
D Ned. 2 - 16.40
New Wilderness, natuurserie
D Ned. 2 - 17.05
Crossbow, jeugdsene
D Ned. 2 - 17.30
Magnum, avonturenserie
G Ned. 2 - 18.15
Top 40, Ned. top 40
G Ned. 2 - 20.29
Family Ties, komische reeks
G Ned. 2 - 21.00
Lady Blue, detektiveserie
G Ned. 2 - 22.30
Grease, musical
G Ned. 2 - 0.25
Zjoek, film

Zondag 11 sept.
G BRT 1 - 11.00
De zevende dag, praatcafé
D BRT 1 - 12.45
Sunday Proms
G BRT 1 - 15.00
Jorinde en Joringel, jeugdfilm
G BRT 1 - 16.15
Blikvanger, modemagazine
G BRT 1 - 17.00
High Chaparral, westernserie
D BRT 1 - 18.10
Er was een keer, kinderverhalen
G BRT 1 - 18.20
Leven... en laten leven, milieuprogramma
G BRT 1 - 20.05
Sportweekend
Q BRT 1 - 20.40
Susan wanhopig gezocht, film
G BRT 1 - 22.20
De
steek-er-wat-van-op-show,
praatshow
G BRT 1 - 23.20
Het verhaal van Hollywood, dok.
serie
O BRT 2 - 15.00
Stadion, sport
G Ned. 1 - 17.00
Vijftig jaar Britse film, dok. serie
G Ned. 1 - 17.35
Zomerro(c)k
G Ned. 1 - 18.36
Pipo en de lachplaneet, jeugdserie
G Ned. 1 - 19.05
Patrik Pacard, spionageserie voor de
jeugd
G Ned. 1 - 20.00
De prijs van de hartstocht, TV-film
O Ned. 1 - 22.02
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Zaterdag 10 sept.

Marlon Brando in dienst van de val<bond om oproerl<raaiers liet zwijgen op te leggen in ,,0n the Waterfront". Dinsdag 13 sept. op TV 2
om 20U.50.

Frank's place, komische reeks
G Ned. 2 - 9.00
Towser, jeugdserie
D Ned. 2 - 9.05
De muis en de motorfiets, kinderfilm
G Ned. 2 - 10.00
Saps at sea, kluchtfilm
G Ned. 2 - 20.10
French & Saunders, komische reeks
G Ned. 2 - 20.40
Heimwee naar Zuid-Afrika, een persoonlijk reisverslag
G Ned. 2 - 21.28
The singing detective, dramaserie
• Ned. 2 - 22.38
De wording, het ontstaan van vijf
kunstwerken door C. Duyns

Maandag 12 sept.
G BRT 1 - 18.10
Eru-koncerten, Mendelssohn, R.
Strauss en K. Ditters von Dittersdorf
G BRT 1 - 18.35
Willem Teil, jeugdserie
D BRT 1 - 19.00
lemandsland, informatief magazine
G BRT 1 - 20.10
Fanklub, nieuw talent
Q BRT 1 - 20.15
Vreemdeling in eigen land, serie
G BRT 1 - 21.00
Alfabetizering, info
G BRT 1 - 21.55
Zomerrock, hoogtepunten
G BRT 2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
G BRT2 - 19.25
Oshin, serie
G BRT2 - 20.15
Extra-time, sporlmagazine
G BRT2 - 20.50
Fierrabras, opera van Schubert
O Ned. 1 - 15.30
Holiday Island, TV-serie
G Ned. 1 - 17.46
Lekker weg,, toeristische serie
G Ned. 1 - 22.40
Yes, minister, komische reeks
G Ned. 2 - 16.00
Pride of the Yankees, film
G Ned. 2 - 19.00
Planeet aarde, dok.
G Ned. 2 - 20.30
Force Ten from Navarone, oorlogsfilm
G Ned. 2 - 23.15
Night Court, komische reeks
D Ned. 3 - 20.29
Monty, dok.

Dinsdag 13 sept.
G BRT 1 - 18.20
Kinderen in Europa, zeven portretten
van Europese kinderen
G BRT 1 - 18.35
De kleinste zwerver, jeugdserie
G BRT 1 - 19.15
Akkordeonfestival Dilsen, fragmenten
G BRT 1 - 20.20
I.Q., kwis

G BRT 1 - 20.50
Rond Daniël, showprogramma
G BRT 1 - 21.55
Brussel, dok.
G BRT 2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
O BRT 2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT 2 - 20.50
Op de kaaien, film
G BRT 2 - 22.40
Operagala: Afrika in nood, koncert
D Ned. 1 - 15.30
James Herriot, serie
C Ned. 1 - 16.28
Rasmus en de landloper, jeugdserie
G Ned. 1 - 17.17
Een ongeluk zit in een klein hoekje,
tekenfilm
C Ned. 1 - 19.18
Cosby show, komische reeks
G Ned. 1 - 19.45
La historla oficial, film
G Ned. 2 - 16.35
Dakota Lil, triller
a Ned. 2 - 20.29
De fabriek, serie
G Ned. 2 - 23.35
Derrick, serie
G Ned. 3 - 19.10
Het klokhuis, jeugdserie
G Ned. 3 - 19.25
Cinemakkie, lachend alles over de film
D Ned. 3 - 21.06
Festival oude muziek 1988, 16deeeuwse muziek

Woensd. 14 sept.
G BRT 1 - 16.00
Superoma, jeugdserie
• BRT 1 - 16.50
Frankensteins tante, komische horrorserie
G BRT 1 - 18.10
Merlina, kinderserie
G BRT 1 - 18.30
Kilimanjaro, nieuws voor kinderen
G BRT 1 - 19.10
Het beste en het mooiste van Mieke,
showprogramma
G BRT 1 - 20.10
Fanklub, nieuw talent
G BRT 1 - 20.15
Eeen zaak voor twee, detektiveserie
D BRT 1 - 21.15
Krokant, kulinaire serie
G BRT 1 - 22.15
Moviola, fimmagazine
G BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
G BRT2 - 20.20
De jacht, film
G Ned. 1 - 16.20
Lassie, jeugdserie
G Ned. 1 - 19.18
Avonturenbaai, jeugdserie
G Ned. 2 - 15.30
Veronica muziekdag, vanuit de
Countdown studio
G Ned. 2 - 17,55

G BRT 1 - 18.10
Fame, jeugdserie
G BRT 1 - 18.55
Paul Daniels magie show, goochelshow
D BRT 1 - 20.20
Hoger-Lager, spelprogramma
D BRT 1 - 21.05
Panorama, aktualiteiten
G BRT 1 - 22.00
Lorentz en zonen, kroniek In 11 delen
G BRT 2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
G BRT2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT2 - 20,15
Het Zuiden, film
G BRT2 - 21,45
Ten stadhuize van Jan Baptist Verlooy, dok,
G Ned. 1 - 15.30
De Onedinlijn, serie
G Ned. 1 - 17.10
Dodo, jeugdserie
G Ned. 1 - 19.20
Howard's Way, serie
G Ned. 1 - 21.59
Frank's place, serie
G Ned. 1 - 22.40
Een kind voor een ander?!, drama
D Ned. 2 - 16.00
Die Schwarzwaldklinik, serie
G Ned. 2 - 19.00
Airwolf, avonturenserie
G Ned. 2 - 20.30
Max Havelaar, musical

Vrijdag 16 sept.
G BRT 1 - 18.20
Schoolslag, spelprogramma
G BRT 1 - 19.15
De Muppets, poppenserie
G BRT 1 - 20.20
Fanklub, nieuw talent
G BRT 1 - 20.25
Première, nieuwe films
G BRT 1 - 21.00
De grote verzoening, film
G BRT 1 - 23.05
Filmspot, filmnieuws
G BRT2 - 19.02
Zonen en dochters, serie
G BRT2 - 19.25
Oshin, serie
G BRT2 - 20.55
Wereldoorlog II: het verzet, dok.
D BRT2 - 22.15
Koncert, Concerto nr. 3 in d voor piano en orkest op. 30. S. Rachmaninov
G Ned. 1 - 15.30
Holiday Island, jeugdserie
D Ned. 1 - 16.20
Matlock, serie
O Ned. 1 - 17.46
Tekenfilmfestival
D Ned. 1 - 18.25
De kleur van goud, serie
G Ned. 1 - 19.45
De mysterieuze vreemdeling, serie
G Ned. 1 - 23.30
Mijn kind doet dat niet, TV-film
G Ned. 2 - 16.15
Kempenland, film
G Ned. 2 - 17.00
Derrick, serie
G Ned. 2 - 18.00
Dusty, jeugdserie
G Ned. 2 - 21.50
Dempsey and Makepeace, politieserie
G Ned. 2 - 23.10
Onze ouwe, krimi-serie
G Ned. 3 - 19.10
Het klokhuis, voor jongeren
G Ned. 3 - 19.22
Kerwin, teken van de tijd, film

Ned. film uit 1987 met Hans Dagelet, Felix-Jan Kuypers en Guusje van
Tilborgh. In de Oeral heeft neuroloog
Luria een kliniek waar soldaten met
hersenletsels worden behandeld. De
komst van een groep variété-artiesten
zorgt voor de nodige verwarring. (Ned.
2, om Ou.30)

Zondag 11 sept.
Desperately Seeking Susan
Amerik. Film uit 1985 met Rosanna
Arquette en H/ladonna. Roberta Glass
is haar eentonig leven beu en daat
daarom in op een advertentie waarmee
een zekere Jim wanhopig een afspraakje wil maken met Susan. (BRT
1, om 20U.40)

IVIaandag 12 sept.
Force Ten to Navarone
Na de geslaagde opdracht in Navarone wordt de Amerikaanse eenheid
Force 10 naar Joegoslavië gestuurd.
Explosieven-deskundige Miller heeft
de leiding van een groep die een voor
de Duitsers strategische brug moet opblazen. Britse oorlogsfilm uit 1978 met
o.a. Robert Shaw, Harrison Ford en
Barbara Bach. (Ned. 2, om 20u.30)

Dinsdag 13 sept.
On The Waterfront
Amerik. film van Ella Kazan uit 1954
met o.a. Marlon Brando, Eva Mane
Saint en Karl Maiden. In de Newyorkse
haven worden de dokwerkers op
schandalige manier uitgebuit door hun
vakbond. Zelfs het onderzoek van een
speciale kommissie stelt geen einde
aan de harde akties van de ,,bende"
van Johnny Friendly... (TV 2, om
20U.50)

Woensd. 14 sept.
Flashdance
De 18-jarige Alex wil kost wat kost
carrière maken als danseres. Na een
mislukte eerste auditie en de dood van
haar beste vriendin stort zij zich vol
overgave op haar trainingen. Amerik.
film uit 1983 met o.a. Jennifer Beals,
Michael Nouri en Belinda Bauer. (Ned.
2, om 20U.29)

Donderd. 15 sept.
Police
Franse politiefilm uit 1985 met o.a.
Gérard Depardieu, Sophie Marceau en
Sandrine Bonnaire. Inspekteur Mangin
heeft al van alles geprobeerd om Simon, die wordt verdacht van
drugsmokkel, achter de tralies te krijgen. (RTL-TVi, om 20u.05)

Vrijdag 16 sept.
Le Grand Pardon
Franse misdaadfilm uit 1981 met
o.a. Roger Hanin en Jean-Louis Trintignant. Het hoofd van een Joodse
maffiafamilie schakelt een konkurrent
in de aankoop van een casino uit. (BRT
1, om 21u.)
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Torarica langs
de Kleine Waterstraat is het mooiste hotel van Paramaribo en verbergt de grillige
boorden van de
Surinamerivier.
^ ^ ^ « ^
Geen al te fraaie
^ ^ V ^ ^ J buurt maar wel
^ ^ ^ ^ ^ ^ gunstig gelegen.
^ ^ ^ ^ ^
Van hier uit ben
• ^ ^ ^ je zo m het hart
^
M van de stad: het
^ ^ ^ r paleis met de Palmentuin waar tot 1975 de Hollanders regeerden en verderop
Fort Zeelandia waar de militairen huishouden. Je bent gewaarschuwd : militair objekt,
dus geen foto's maken en best
snel doorlopen.
Wat verder op noemt de idillische straat langs de rivier De
Waterkant met z'n prachtige
houten herenhuizen en met
zicht op weer andere prachtige
herenhuizen in de Mirandastraat, de Molenstraat, de
Kromme Elleboogstraat en de
Knuffelsgracht.

De kinderen
van Torarica
Alleen de loden warmte van
het kleine regenseizoen kan de
bleke noorderling weerhouden
onophoudelijk te slenteren
door deze houten stad.
Zweeft er een vleugje Java?
Wat ritme uit Ivoorkust? Een
snuifje China? Wat blond Hollands bloed?
Je hebt er het raden naar.
Maar het is er allemaal en nog
veel meer .
,,Door de hele wereld wordt
mijn land bewoond/ uit alle
streken kwam het leven hier
ingestroomd." schrijft de dichter Shrinivasi en hij liegt niet.
Je moet maar eens naar de
kinderen kijken, zij hebben de
diepe voren van de ouderdom
nog niet, zij zijn nog glad als
een vrucht in de knop, voorlopig gespaard gebleven van zon
en leed. Zo ongerept als de
overzeese landschappen waarvan zij de verre dragers zijn.
Zo ook de kinderen van Torarica, ze tonen je hun vragende
palmen, ongeschonden roze
als de oleanderbloesems. Zij
wachten me elk ogenblik van
de dag op met in hun ene hand
het aanbod, in de andere de
vraag, 's Morgens een vers geschilde sinaasappel, 's middags één sigaret, 's avonds De
Ware Tijd; 35 cent voor oudbakken nieuws.
Je leest in hun ogen het onbegrip voor de bleke meneer
die steeds zo gehaast naar de
taxi rent en ze niet eens hoort
of ziet.
Eens riep de meneer nog
vlug: ,,Straks!", maar dat riep
hij elke keer. Hem geloven
doen ze dus lang niet meer.
Want straks bleek nacht,
toen ze — alleen God weet waar
— sliepen onder de onbeschrijflijke warmte van de Caraibische nacht, zonder de frisse zucht van air-conditioning
die de Torarica zo aangenaam
maakt. Of helemaal niet sliepen.
Maar één van de kinderen
van Torarica nam de meneer op
z'n woord.
En op 'n nacht, toen de krekels
en de padden op de warme
plaveien hun ziel uitkwaakten,
verscheen tussen de struiken
de roze palm van dat ene geduldige jongetje. Het herinnerde
de meneer eraan dat hij daarnet
nog ,,Straks!" had geroepen...
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De kunst der kruiden heeft vele beoefenaars. Zij is
een wetenschiap voor de plantkundige, een al dan
niet alternatieve bijdrage voor de geneeskundige,
een gastronomischi tovermiddel voor de kok en de
sleutel tot een persoonlijke, fijne keuken voor ieder
van ons. We komen er dus zeker nog op terug.
E opmars der kruiden is
een
wereldverovering
zonder strijd geweest,
meestal gelijklopend met volksverhuizingen en minder vreedzame veroveringen In Egypte legde men voor het eerst echte kruidenvelden aan, vanwaar de kostbare planten naar Gnekenland en
Rome uitgevoerd werden De Romeinse veroveraars brachten ze
mee naar Engeland, vanwaar ze
veel later de overtocht naar de
Nieuwe Wereld zouden maken, al
waren de Indianen al sinds lang
fervente gebruikers van minder
onschuldige kruiden dan die wij
nu gewend zijn
De Babyloniers hadden in hun
hangende tuinen al heuse kruidentuintjes Archeologen hebben
zaadjes en blaadjes van marjolein en laurier gevonden m overblijfselen van Grieks-Romemse
banketten Uit die antieke tijd noteerden WIJ het recept voor
,,brood op de wijze van Plinius"
(u weet wel de geschiedschrijver
die de dood vond toen hij de grote
uitbarsting van de Vesuvius beschreef) Gebruik om het even
welk broodrecept met gist, maar
voeg er tijdens het kneden anderhalve kop peterselie aan toe
Bestrijk het brood voor het de |
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oven ingaat met eierdooier vermengd met water en bestrooi het
royaal met maanzaad Dit brood
wordt warm gegeten met boter
Een ander broodje bakten de
Nestorianen (een kristelijke sekte
in Oost-Syrie) op Witte donderdag In het gekruide deeg mengden ze kruimels van het brood dat
ze het jaar daarvoor gebakken
hadden Van daaruit bestond de
legende dat hun brood nog stukjes bevatte van het brood dat
tijdens het Laatste Avondmaal
door Jezus gebroken was
Gedurende de vele eeuwen behoorde de kruidenkunst aan met
altijd betrouwbare, hoveniers,
kwakzwalvers en astrologen die
beweerden dat een kruid pas
goed gedijdt als het 's nachts
geplant wordt in een periode dat
de zon in het teken van de leeuw
staat Onder Karel de Grote, die
een rijk voorziene kruidentuin liet
aanleggen, kwam de kruidenwetenschap ook in West-Europa tot
bloei In de middeleeuwen hadden de meeste kloosters tuinen
met kruiden, vooral voor medicinale doeleinden, maar ook voor
stoken van allerhande elexirs met
een zowel geneeskrachtige als
bedwelmende werking
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In Antwerpen gaan twee merkwaardige tentoonstelling van start. Een over het Schoollopen in
Oorlogstijd, een andere over de Belgica.
Wij kunnen u beide manifestaties van harte aanbevelen.

De galerij ,,Kunstforum" te Scfielderode is een
boeiend centrum van eigentijdse kunst met een
verre uitstraling. Naast de tentoonstellingen en de
rijke permanentie onderscheid Kunstforum zich ook
door zijn publikaties.
o zijn er het uitstekend geïnformeerde en overvloedig geïllustreerde tijdschrift Kunstecho's en de reeks
Kunstpockets met zeer terzake
zijnde en doorgaans voortreffelijk
geredigeerde monografieën over
hedendaagse kunstenajirs uit
binnen- en buitenland Daar komt
nu een fors boek bij, het Internationaal Lexicon van de Moderne
Beeldende Kunst Deze titel
klinkt wat ambitieus, is het ook,
maar is geenszins overroepen
Auteur-samensteller van het
Lexicon is Albert Van Wiemeersch, direkteur van Kunstforum en aldus een ingewijde die
de moderne kunst al decennia
lang op de hiel volgt Het boek
bevat een geordende verzameling van liefst 800 specifieke trefwoorden In het keurig uitgegeven, stevig in de hand liggende
en zeer praktische naslagwerk
wordt bondig en bevattelijk de
betekenis beschreven van de
voor velen wel eens moeilijk precies te duiden kunststromingen,
stijlen, tendensen, scholen, groepen en bewegingen van deze

Z

eeuw Uitleg wordt ook gegeven
over diverse begrippen, termen,
technieken, materialen en projekten Over de zgz feiten die hun
stempel hebben gedrukt op het
artistiek-vormend imago van
deze tijd verglijdt het Lexicon wel
eens in de met altijd zo relevante
anekdotiek, zonder daarom banaal te worden
Maar kom, het boek is alleszins
een veel omvattende en verhelderende gids met objektieve, vergaande en nauwkeurige informatie voor ieder wie de fascinerende
ontwikkelingen in het omvangrijke en wisselvallige kunstebeuren
sedert 1900 tot nu doorzichtig wil
volgen Daarom is het Lexicon
beslist aan te bevelen voor de
biblioteek van elke kunstliefhebber wiens interesse verder gaat
dan wat hij altijd al wist, uiteraard
ook voor kulturele centra, akademies e d Het Internationaal Lexicon van de Moderne Beeldende
Kunst (22 X 15 cm, 288 biz ) kunt
u bestellen door storting van 590
frank op rekening 000-008992102 of 446-0013871-43 van Kunstforum
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CHOOLLOPEN in Oorlogstijd werd samengesteld
door studenten van het
UFSIA en evolkeert een dag uit
het leven van een scholier tijdens
de oorlogsjaren Met behulp van
allerlei materiaal, vooral foto's,
wordt duidelijk gemaakt waarin
het dagelijkse (school)leven onder de bezetting anders was dan
normaal Matenele problemen
eisten veel aandacht op De lessen moesten anders worden georganiseerd, en van heel wat
schoolboeken mochten uitsluitend herzienen en gecensureerde uitgaven worden gebruikt
Ook aan de jeugdbewegingen
werden door de nazi's allerlei
beperkingen opgelegd, en het lot
van de Joodse kinderen is bekend
De evokatie van deze sombere
jaren in het Vredescentrum te
Deurne (distriktshuis, Deurne,
Unolaan 1) wil vooral de jongeren
van nu een beeld geven van de
weerslag die oorlog ook heeft op
het ,,gewone dagelijkse leven"
Er werd een typische klaslokaal
van uit die tijd gerekonstrueerd,
en bovendien wordt er een doorlopende videofilm met beelden
uit die tijd vertoond Studenten
geschiedenis verzorgen rondleidingen, die gratis zijn voor groepen
De tentoonstelling (gratis) loopt
tot 30 oktober en is dagelijks
(behalve maandag) te bezoeken
van 10 tot 17 uur

H

ET schip de Belgica vertrok vanuit de thuishaven
Antwerpen naar de Zuidpool met een eerste overwintenng in 1897-1899 De ,,Belgica"
IS echter weinig bekend Vandaar
dat het Nationaal Scheepvaartmuseum een tentoonstelling
heeft opgezet met materiaal ter
beschikking gesteld door Gaston
de Gerlache, zoon van kapitein
Adrien de Gerlache, het Koninklijk Instituut voor Natuunwetenschappen en de Universiteitsbiblioteek van Oslo Zo zijn o a het
kraaienest van de Belgica, het
draaiorgeltje, het zilveren koffieservies en een scheepsmodel
van het expeditieschip te bezichten
De Belgica geniet echter internationale bekendheid Zo deed
Roald Amundsen, de uiteindelijke overwinnaar van de Zuidpool,
m 1911 zijn debuut als poolreiziger aan boord van de Belgica
Noorwegen is omwille van de betrokkenheid met de Belgica, het
expeditieschip werd in Noonwegen gebouwd, sterk geïnteresseerd in deze merkwaardige tentoonstelling Volgend jaar reist zij
naar Bergen, Oslo, Stavanger en
Tromso
De sleepspits Lauranda, naast
het Steen, herbergt de tentoonstelling over de Belgica die nog
tot en met 13 november, met
uitzondering van 1 en 2 november, dagelijks toegankelijk is van
10 tot 16u 45
8 SEPTEMBER 1988
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Nieuwe jeugdboeken

.Kunst.greeP Een Zweed
— Onder de titel FOTO'S MET EEN GLIMLACH UIT GAZET VAN
ANTWERPEN loopt van 6 augustus tot 24 september in de Kredietbank-Toren op de Eiermarkt in Antwerpen een tentoonsteltling naar
aanleiding van de aktie ,,De Zomer van de Fotografie te Antwerpen".
Een gebeurtenis die beslist velen zal aanspreken.
De persfoto is innmers de grote hefboom bij een kranteartikel, omdat
eerst het beeld de nieuwsgierigheid prikkels of zich in het geheugen
van de lezer verankert. Zeker nu door het alomtegenwoordige TVscherm iedereen gewoon is om nieuws in beeld te zien, heeft de
visuele journalistiek enorm aan belang gewonnen.
In de tentoonstelling gaan de GVA-fotografen Bert Hulselmans, Jan
Prenen, Ariette Stubbe en Jules Van Paesschen wat op de luchtige
toer onder het motto: ,,Wat niet al lachend kan worden gezegd
(gekiekt), is de waarheid niet. Een lens kan ook lachen".
Wie de tijd neemt om een goede opname eens rustig te bekijken,
ontdekt een aparte dimensie en realiseert zich dat een perskamera
veel meer is dan een mechanisme met een kille klik.
Benevens de persfoto's wordt ook oude en nieuwe apparatuur voor
persfotografie geëksposeerd en als toemaatje enkele historische
fotomonumenten uit de Gazet.
De tentoonstelling is doorlopen te bezichtigen tijdens de kantooruren van de Kredietbank, namelijk van maandat tot en met vrijdag van
9 tot 16 uur; op zaterdag van 9u.15 tot 12 uur.
— De tentoonstelling COSTELLAZIONE TRANSAVANGUARDIA met
schilderijen, skulpturen en grafisch werk van Sandro Chia, Francesco
Clemente, Enzo Cucchi en Mimmo Paladino is wegens de grote
publieke belangstelling verlengd t/m 26 september 1988.
De Italiaanse kritikus A. Bonito Oliva die het begrip ,,transavantgarde" lanceerde, beschrijft het werk van deze kunstenaars als dit van
nomaden die nergens aan vasthouden. Ongegeneerd en vol overgave
worden stijlcitaten geplukt en tesamen met kunsthistorische tema's en
simbole gekombineerd in één schilderij.
Het vermengen met een persoonlijke stijl heeft een eklektisch
karakter tot gevolg.
Hun kunst is sterk individualistisch, vol verlangens, driften en
impulsen. Duizenden mogelijkheden liggen open van spontane direktheid tot delikate tekstuurbehandeling: brede borstelvegen, pasteuse
materie, snelle schilderen, fel koloriet, figuratieve overdrijvingen,...
De tentoonstelling loopt tot en met 26 september in het Provinciaal
Museum voor Moderne Kunst, Romestraat 11, 8400 Oostende.
— De tentoonstelling, georganiseerd door het IJzerbedevaartkomitee
en het stadsbestuur van Diksmuide, rond het werk van de Duitse
kunstenares KATHE KOLLWITZ wordt verlengd tot 9 oktober.
Kathe Kollwitz (1867-1945) was een Duits ekspressioniste die haar
zoon Peter op 23 oktober 1914 nabij Diksmuide verloor. Het aangrijpende werk ,,Het treurende ouderpaar" van moeder Kollwitz houdt
sinds jaren een wake bij het graf van de jonge Peter, eerst te Esen later
te Vladslo. In dit beeldhouwwerk gaf Kathe Kollwitz gestalte aan het
grenzeloze verdriet dat haar de oorlog berokkende.
Een bezoek aan de tentoonstelling in de IJzertoren is in geen geval
opbeurend. De pijn, de miserie en de ellende druipen van de wanden
van de IJzertoren af. Dit werk is aangrijpend, al verlaat je de
tentoonstellingszaal dan niet in een opgewekte, zorgeloze stemming,
het is werk van ,,een uitzonderlijk hoog kunstgehalte" zoals Raf Seys
het werk van Kollwitz omschrijft in zijn schitterende publikatie ,,Kathe
Kollwitz in Vlaanderen". Dit boekje is een aanrader voor al diegenen
die iets meer over deze merkwaardige vrouw wensen te weten te
komen (ook verkrijgbaar in de IJzertoren). De ekspositie is toegankelijk
van 9 tot 12 en van 13 tot 17u., tijdens de weekends van 10 tot 12 en
van 13 tot 17u.
— Naar aanleiding van het 20-jarig bestaansjubileum van de Provinciale School in Voeren en de opening van hun nieuwe vleugel
organiseert deze school een foto- en diawedstrijd, die gevolgd wordt
door een foto- en diasalon.
Het tema van deze wedstrijd is tweevoudig: VAKANTIE IN VOEREN
en TERUG NAAR SCHOOL. De wedstrijd is bestemd voor amateurfotografen.
Voor het reglement en meer informatie dient U zich te wenden tot
het sekretariaat van de Provinciale School van Voeren, Berneauweg
163E, 3798 Voeren (tel.: 041/81.00.03). Uiterste datum van inzenden:
15 september.
— Op zaterdag 17 en
zondag 18 september
gaan te Zwalm de
MATTETAARTFEESTEN door. Zaterdagnamiddag gaat de
aandacht uit naar de
bejaarden en andersvaliden. De namiddag
wordt
geanimeerd
door o.a. ,,Rosita" en
,,The Abingdon Traditional Morris Men".
Om 20u. heeft de
verkiezing van de
Mattentaartprins(es)
1988 plaats, 's Zondags is er om lOu.een
volksmis en om 11u.
een aperitiefkoncert
met ,,Koep Mezon".
Doorlopend: bakkerij in werking (van matten tot mattentaarten),
rommel- en antiekmarkt, volksdansen, straatmuzikanten, kunstambachten, volksspelen, animatie...
Meer informatie: 055/49.82.16.
samenstelling t.s.

MATTENTAART
FEESTEN
ZWALM
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en
een Engelsman

Yngve Berger is de schrijver van ,,De zomer van
de ijsoctent". Boel<handelaars die tiet bestellen bij
de uitgever vermijden steeds de voornaam van de
auteur te vermelden. Maar dat is echt het enige
moeilijke aan dit boek voor jeugd vanaf 13 jaar.
ET is augustus en er zijn
niet zoveel strandgasten
meer. Een jongentje van
zes komt echter elke dag, en het
is dus onvermijdelijk dat hij het
meisje van zestien, dat daar ook
iedere dag is, ontmoet. Waarom?
Omdat zij als vakantiewerk de
ijscotent openhoudt. Ook met
guur weer, dat geeft haar enkel
maar meer tijd om met het jongetje bezig te zijn. De moeder van
het jongetje heeft een vakantiehuisje gehuurd en is nog steeds
bezig met het verwerken van de
klap van de scheiding van haar
man, zodat het gevoelig ventje
weet dat hij ergens anders moet
aankloppen met zijn kleine verdrietjes en vreugden. Het meisje
wil hem maar al te graag begrijpen, want ook zij heeft problemen
met haar ouders. Dit is veelal een
boek van ver- en inbeelding, want
vele verhalen spelen zich af in de
geest van de kinderen. Maar er is
ook de alledaagse werkelijkheid.
Alles wordt echter zo intens beleefd en beschreven, dat je dit
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boekje gerust een literaire parel
mag noemen.

Hard boek
Vals beschuldigd van Rhodrie
Jones is uit een ander hout geschreven. Het is een hard boek,
voor 14-jarigen. De auteur had
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Tomas {Daniel Day-Lewis, een
stuk) is een erg gevraagde chirurg, zowel in zijn beroep als in
de bedden van de vrouwen die
hem omringen. Hij zal echter
nooit tot de volgende morgen blijven. Op een dag wordt hij buiten
Praag gevraagd een operatie uit
te voeren in een kuuroord. Daar
ziet hij een meisje, dat hij achtervolgt tot in het zwembad, waar ze
een frisse duik neemt. Die duik
verstoort het water-schaakspel
dat enkele dikbuikige klanten
spelen, brengt het water in beroering en zal tenslotte zorgen voor
ruzie onder de heren. Is die duik
met het zinnebeeld van hetgeen
de film ons later allemaal te bie-

— De zomer van de Ijscotent. Yngve Berger. Ultg. Leopold/Bruna,
Aartselaar. 1987. 124 biz. Paperback. 450 fr.
— Vals beschuldigd. Rhodrie Jones. Ultg. Sjaloom/Infofok. 1987.
160 bIz. Gekartoneerd. 450 fr.
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OMS als je een goed geschreven boek hebt gelezen — waarin de auteur
een beetje een loopje neemt met
het tijdsgebeuren door flashbacks in te lassen en in die flashbacks nog eens te flashbacken —
en je leest dan dat de filmrechten
verkocht zijn, vraag je je meestal
af wat ze daar nu kunnen van
maken. Dat gevoel had ik ook
met Milan Kundera 's: De onverdraaglijke lichtheid van het bestaan, nu verfilmd door Philip
Kaufman, die ook — samen met
Jean-Claude Carrière — voor het
scénario tekende. Maar o jongens en meisjes, dames en heren, vrienden en vriendinnen, is
dit een film! Groots! Prachtig!
Schitterend!
De scenaristen zijn begonnen
met het boek in kronologische
volgorde te zetten, knepen enkele details weg maar deden er
enkele andere voor in de plaats,
zonder echter ooit maar de geest
van het boek te verraden — zodat
zijn lezers gerust de film kunnen
gaan zien. Het gebruik van een
rist akteurs die een mindere bekendheid genieten voor de meesten die zich aan de kassa aanbieden, heeft het enorme voordeel
dat de personages nóg echter
lijken.

reeds een enorm sukses met Leroy, dat eveneens in het zwart
milieu van Londen afspeelde. De
vertaalster Gemma Rosendaal
heeft goed werk geleverd, want
de oorspronkelijke Engelse tekst
— en vooral de dialogen — was
geschreven in een zwart engels
slang, die het zelf voor Engelsen
moeilijk maakt. Donovan geniet
niet vane zijn herfstvakantie,
want op zijn drumstel mag hij niet
oefenen, omdat zijn moeder er
hoofdpijn van krijgt. Hij besluit
dan maar naar Clive te trekken.
Ze zullen het orgel van tante Elise
lenen en samen ritmes oefenen.
Elsie vindt het allang goed, maar
op straat is er een agent in burger
die hen tegenhoudt. Een blanke.
Hij bedreigt hen en beschuldigd
hen van diefstal. Als enkele andere agenten besluiten om hem nog
een handje toe te steken, zet
Donovan het gewoon op een lopen. Hij is de zoveelste onrechtvaardige behandeling beu. Maar
lopen gaan is fout, natuurlijk. Hij
wordt dan ook vlug gevat en opgesloten, want nu geloven ze nog
vaster in zijn schuld. Niks gedaan
en toch voor de rechter moeten
komen. Misschien is het wel omdal hij zwart is? Met misschien
ietwat teveel Engelse toestanden
is dit knappe boek over rassendiskriminatie en onrechtvaardige
rechtspraak — gebaseerd op
ware gebeurtenissen — een sterke aanklacht.

den heeft. Hij volgt haar verder
naar de bar, waar ze dienster is.
Ze heet Tereza (Juliette Binoche
is heerlijk in deze rol). Enkele
dagen later zal ze aan de deur
van zijn Praags appartement verschijnen en in zijn bed belanden
na een der meest stormachtige
liefdescènes ooit op Europees en
zeker Amerikaans doek geprojekteerd. Dat is trouwens steeds
aanwezig in deze film, liefde —

Nieuw
in de bios
seks — erotiek. Tereza trekt bij
Tomas in, maar Tomas heeft te
veel lekkere brokjes in het vuur
hangen, om niet af en toe te gaan
proeven. Daar is bijvoorbeeld Sabina (de voluptueuze Lena Olin),
een artiste, die Tereza wat graag
hoorntjes aanmeet. En dan donderen de Russische tanks binnen
en laten sneeuw dwarrelen op de
Praagse lente — die het ondergesneeuwde land voor de volgende
jaren zal verstikken en waar men
zelfs nu nog met argwaan kijkt
naar de Perestroika van Gorbatsjov. Zelden zagen we echte dokumenten en nieuw gefilmd materiaal — met de hoofdakteurs, zo
schitterend gemixt, zo tragisch
werd nooit de onderdrukking van
een volk, het ontnemen van hoop
op zo'n pregnante wijze weergegeven. Sabina vertrekt bij de eerste tekenen reeds naar Geneve.
Tereza wordt de fotografe van de
opstand, maar wanneer ze haar
foto's en die van anderen — ook
die van buitenlandse kranten, gebruiken om de mensen in de
gevangenis te steken, wil ze weg
en Tomas is maar al te bereid
haar te volgen, want hij heeft ooit
een artikel gepleegd tegen het
regime. Ze belanden in Zwitserland, waar Tomas vlug zijn relatie

met Sabina terug opneemt. De
twee vrouwen echter zullen elkaar eveneens ontmoeten en hun
toenadering wordt gesublimeerd
in een lesbische scène — waarin
beide vrouwen elkaar zelfs niet
aanraken, maar elkaar liefhebben door het oog van een camera.
De kijker die meestal ook met
zijn moreel oordeel klaar zit, of
anders nog: partij wil kiezen,
heeft het hier enorm moeilijk, de
twee vrouwen spelen de sterren
van de hemel. Juliette Binoche is
het lieflijk, aantrekkelijke popperige vrouwtje, dat een grandioos
geakteerde verdieping doormaakt, terwijl Lena Olin enkel lijkt
te leven voor het voldoen van én
haar seksuele én haar artistieke
betrachtingen, weten dat ze dit
nooit echt zal kunnen delen en
dus gedoemd is alleen te blijven.
Zij staat model voor de jaren
zestig en voor hetgeen ook in
Praag bezig was, de seksuele
revolutie en de revolutie tegen
het gezag. Zien!
Het Cartoon's festival had een
schitterende opener met de Franse film Travelling avant van
Jean-Charles Tacchella. Het is
een film over film en filmkijkers
en filmmakers. De verwoede filmfanaat zit in principe naar zichzelf
te kijken. Deze film is dan ook
opgedragen aan alle cinefielen
ter wereld en het is zelfs geen
moeilijke film. Voor wie iets van
cinema en zijn makers kent en
weet is dit een prettig en verfrissend bad, en is het niet goed te
weten dat er nog dezelfde gekken
als jijzelf ergens rondlopen. Eén
draaide er zelfs een film: Tacchella. De vertolkingen zijn goed,
nergens zit er ook maar één wanklank in het verhaal. Ik kan er
alleen maar zo weinig over kwijt,
omdat mijn plaats beperkt is, dat
is alles en dat klaagt uw
Willem Sneer
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Kaatskompetitie afgelopen

Kampioen Bever aangeslagen
De kaatskompetitie is afgelopen Het pas gepromoveerde Bever zorgde voor een onwaarschijnlijke
stunt: het werd landskampioen. De kracht van dit
vijftal schuilde in de opslag, in de mengeling van
jeugd en ervanng en .. m de onmogelijke reeks
topprestaties van Dehon Onmogelijk schrijven we.
MDAT we geenszins van
verbazing achterover vielen toen in de slotfase
van de kompetitie bleek dat deze
keerder met een getrukte (of
onreglementaire)
handschoen
stond te kaatsen De inmiddels
als uitgesproken sanktie liegt er
met om een vol jaar schorsing
Dehon en Bever gingen uiteraard
al m beroep maar de kaatsbond
kan met op zijn beslissing terugkomen zonder zijn gezicht en zijn
geloofwaardigheid te verliezen

O

Opbod
De nieuwbakken kampioen is
door deze fatale ontwikkeling
vanzelfsprekend
aangeslagen
Bever moet voor volgend seizoen
een nieuwe achterman aantrekken en dat soort spelers kost
gauw een klem fortuin Voor
transferprijzen van om en bij de
twee miljoen draait men in deze
dagen de hand met om Geen
mens die nog weet waar het allemaal moet blijven vandaan ko-

men maar het opbod duurt wel
voort

kampioenstitel ruikt nu ,,aangebrand' — en toekomst

Bever investeerde vorig seizoen al fors (Dehon en Charmant)
op de spelersmarkt en het mag
betwijfeld of nieuwe financiële inspanningen kunnen geleverd
worden Overigens moet toegegeven dat de Pelote Club vorig
jaar goed en doeltreffend kocht

Hoe brachten de andere
Vlaamse eerste klassers het er
van a f Tollembeek werd tweede
met een verjongde ploeg die nog
moet groeien De onttroonde titelverdediger Buizingen eindigde
slechts vierde maar redde zijn
seizoen nog enigszins door winst
in de beker van België

Dehon die ook al de hand uitstak
naar de Gouden Handschoen en
Charmant, die de ploeg rust en
intelligentie waarborgde, bleken
schoten m de roos en de jonge
Ninove finishte als vijfde Deze
Van Geersdaele — een produkt
ploeg sleet zijn laatste seizoen op
van eigen kweek' — was de revehet ,,kaatshistorische ' Stationslatie van het seizoen Veel redeplein Volgend jaar speelt Eennen dus om gelukkig te zijn op de
dracht in het stedelijk sportcentaalgrens ware het met dat De- trum Nog een kaatsklub die uit
hons verwerpelijke misgreep
haar natuurlijke thuishaven wordt
schaduwen werpt op heden — de
verjaagd

Onbetaalbaar

In 1989 zal nog een vijfde
Vlaamse formatie in de hoogste
reeks aantreden
Brussegem
werd kampioen in tweede en
heeft de bedoeling zich spektakulair te versterken Daarvoor worden de blikken naar Friesland
gericht Niet enkel zou baanbreker Johannes Brandsma na een
jaar afwezigheid naar onze kompetitie terugkeren hij zou ook
enkele landgenoten meebrengen Faber en Schurer bijvoorbeeld Voor twee jaar heette het
dat Friezen met langer ,,betaalbaar" waren Nu kan plots alles
opnieuw Misschien omdat onze
spelers inmiddels onbegrijpelijk
duur zijn geworden De kaatswereld houdt met op ons te verbazen

Nog acht nullen

Favoriet KV neemt het kommando
De vaderlandse voetbalkompetitie is zes speeldagen oud en in de algemene rangschikking worden de
nullen zeldzaam. Vorig weekend werden er liefst
dertien uitgegomd. Er blijven er nu nog acht over.
ELKE werden
uitgegomd'?
Anderlecht
Sint-Truiden en Antwerpleden (in de bovenste helft van
het klassement) hun eerste nederlaag Kortrijk, Lierse, Beerschot en Racing Genk wonnen (in
de onderste helft ) hun eerste
match Standard, Racing Mechelen en RWDM speelden voor het
eerst gelijk De twee laatstgenoemden wonnen daarmee hun
eerste punt van het seizoen De
Brusselse club maakte bovendien haar eerste doelpunten in
kompetitie

stige hindernis een gebeten en
door trainer Leekens opgejaagd
Kortrijk bleek al onmiddellijk te
hoog voor de paarswitten
De kalender werd duidelijk gemanipuleerd in het voordeel van
de groten Daarom bedraagt het
verschil tussen kop en staart nu
al tien punten Een aantal staartploegen moest al bijna tegen al
de groten in het veld Beerschot
(thuis tegen Club, Anderlecht en
Antwerp uit tegen KV Mechelen) Racing Mechelen, RWDM,
Charleroi Racing Genk Dat is
belachelijk en ongezond
Andere bedenkelijke kalendergril KV Mechelen speelt week in
Welke blijven nog over'' KV week uit tegen een ploeg die
Mechelen verloor nog met Luik, enkele dagen eerder tegen AnClub Brugge en Waregem even- derlecht moest opboksen en dus
min Anderlecht speelde nog met heel vaak naar haar tweede
gelijk en Sporting Charleroi, Ra- adem zoekt
cing Mechelen en RWDM wachten nog op de eerste overwinning

W

Weinig geleerd

Onverhoopt

Wat heeft de zomerse komeptitieaanhef ons geleerd"? Weinig
Om met te zeggen mets De wedstrijdkalender stak daarvoor nog
te vreemd m elkaar Zo kregen de
favorieten
vrijwel
uitsluitend
zwakkere ploegen voor de voeten Dat was de enige reden
waarom Anderlecht naf vijf speeldagen nog steeds het maximum
der punten telde De eerste ern-

Kan er dan echts mets worden
vastgesteld"? Toch wel Zo speelt
KV Mechelen minder sterk dan
verwacht Het overschot aan volwaardige spelers zal misschien
nog eens remmend werken op de
prestaties Maar desondanks blijven de jongens van De Mos
(soms krap) winnen Op de tabellen schijnen ze sterker dan op het
veld

Advertentie

Voor al uw relatiegeschenken,
reklame- en promotie-artikelen,

verkiezingsartikelen

êVQ/CO
P E R S C N E N V E N N O O T S C H A P MET
BEPERKTE A A N S P n A K E U J K h E i n

G e n e r a a l v a n Merlenstraat 30
Berchem-Zurenborg
Telefoon 239.09.40 - 230.73.49
Telex 32675

De merkwaardigste match van het voorbije voetbalweekeinde was wel het treffen Beerschot—Antwerp De
.Mannekens' maakten The Great Old met 5—1 in
begrijpen hen met Natuurlijk waren de betrokken clubs blij met de
rechtstreekse uitzending Dat leverde hun geld, reklame — alhoewel voor Antwerp — en tevreden sponsors op Bovendien
neemt het aantal rechtstreekse
uitzendingen van kompetitiematchen in de meeste landen toe
We vermoeden dan ook dat enkel
een nummertje" werd opgevoerd De schone schijn redden
m afwachjting van de volgende
Twee ploegen namen een onrechtstreekse Zo zijn we vanverhoopt sterke start Sint-TruiMOOI was ook de jongste derby
avond benieuwd of we morgen
den en Waregem Een andere
Beerschot-Antwerp Het duel van
Antwerp-FC Koln op de buis te
tast nog volkomen m het duister
de onverzoenlijken viel vorige
zien krijgen Met of zonder goedvrijdag zowaar op televisie te be- keuring van de voetbalbond
Sporting Charleroi
kijken Naar het heet tot ergernis
Maar wees gerust het beste van de bonzen van de bond We
Flandnen
moet nog komen De topmatchen
zijn in aantocht en daarin kan
niemand nog verstoppertje spelen Bovendien wordt ook elders
spektakel gegarandeerd want
Jean-Marie Pfaff is terug in het
land BIJ Lierse dan nog wel Een
geschenk van de sponsors Zo
heet dat nu Pfaff en Birger Jen-

Ook Club Luik draait weer mee sen als konkurrenten Ze zullen
bovenin Dat is een (halve) ver- het zich allebei wel anders hebrassing want de ploeg van Was- ben voorgesteld Pfaffke kan op
seige was weinig bedrijvig op de het Lisp natuurlijk nog eens
spelersmarkt Club Luik heeft mooie oude dag beleven en hij
zich in de voorbije seizoenen de- zal zeker mg aarzelen om het duo
finitief uit de schaduw gehesen Thijs-Meeuws desnoods puur
van het eens zo machtige Stan- verbaal op zijn talenten en ,,rechdard ZIJ wil m de Vunge Stad de ten' te wijzen Dat wordt dus
nummer een blijven en daardoor mooi
moet de klub uit Rocourt automatisch bij de top gaan behoren

Mooi
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Het vu-partijbestuur deelt mee...
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van
maandag 5 september j.l. heeft algemeen voorzitter
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten
behoeve van de pers...
mogen rekenen om vanuit de VlaamGordel en Voeren
Tijdens zi)n vergadering van maandag 5 september blikte het Partijbestuur van de VU terug op twee belangrijke aktiviteiten die tijdens het
weekeinde plaatsvonden
Vooreerst wil het partijbestuur alle
lof uitspreken voor de organisatoren
van de Gordel Dit initiatief is uitgegroeid tot een prachtig sukses, waarbij tienduizenden Vlamingen op een
sportieve en volwassen wijze uiting
geven van de Vlaamse bewustvorming Want naast het erg te waarderen toeristisch en sportief aspekt van
de Gordel, mag in geen geval de
oorspronkelijke bedoeling ervan uit
het oog worden verloren de bevestiging van de Vlaamse aanwezigheid m
de Gordel-gemeenten rond Brussel
In dit opzicht betreurt de VU dat zo
weinig politieke verantwoordelijken
dit aksent aanbrachten tijdens hun
kommentaar
Nu de Vlaamse Gemeenschap de
zeggingschap verwierf over alle
Vlaamse gemeenten met inbegrip
van de randgemeenten moet de Gordel de uiting worden van de prioritaire
en oprechte aandacht van Vlaanderen voor zijn gemeenten langsheen
de grens
Even veel lof verdienen de organisatoren van de herdenking 25 jaar
Voeren bij Limburg Verheugend hierbij IS voornamelijk de volwassen en
akademische wijze waarop deze belangrijke gebeurtenis werd herdacht
Eindelijk kreeg Voeren, op aangeven
van de Vlaamse inwoners, de kans
om op een positieve en opbouwende
manier in het nieuws te komen De
afwijzigheid van de andere partijen bij
het initiatief is juist hierom des te
spijtiger De VU hoopt evenwel op de
steun van alle Vlaamse partijen te

se regering prioritair aandacht te besteden aan Voeren en de VlaamsBrabantse randgemeenten

letter noch geest op een enkel ogenblik door Happar geëerbiedigd Dit
maakt hem vanuit moreel oogpunt
totaal ongeschikt voor een burgemeesterschap, hoe goed zijn kennis
van het Nederlands plots ook mocht
blijken De man is nooit een ,,goed
burgemeester" voor al zijn inwoners
geweest

Gemeenten

Spjtaels
In dit kader betreurt het Partijbestuur van de VU de uitspraak van PSvoorzitter G Spitaels met betrekking
tot het politiek lot van Happart Het
moet elkeen duidelijk zijn dat de
Vlaamse soevereniteit ten volle geldt
over alle Vlaamse gemeenten, ook
Voeren
De Vlaamse dekreten en uiteraard
de taalwetgeving zijn onverminderd
van toepassing in Voeren Maar naast
de letter van de wet is er ook de geest
Tijdens de voorbije jaren zijn noch

Tot slot besteedde het Partijbestuur aandacht aan de financiële toestand van de vijf grote steden van het
land, in het bijzonder van de stad
Luik Eerstens wil de VU krachtdadig
stellen dat de totale voogdij over de
gemeenten aan de gewesten toekomt In dit opzicht krijgt deze regering vandaag de rekening aangeboden van een initiatief van de vorige
CVP en PVV-regenng Met de oprichting van het,,Hulpfonds tot financieel
herstel van de gemeenten" werd tegen de federalisering in een centrali-

serende stap gezet en de eigen verantwoordelijkheiid van de gemeenten
ondergraven
Ten gronde is het Partijbestuur van
oordeel dat het financieel beleid van
de gemeenten een verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf is Zij die
terzake geen ernstig beleid voeren,
kunnen nadien hun tekortkoming met
afwentelen op de centrale staat Heel
wat gemeenten hebben samen met
hun bevolking zware inspanningen
geleverd om hun financiën gezond te
maken Het kan dan ook met dat een
enkele stad de mogelijkheid gegund

wordt haar schuldenlast centraal door
te spelen
Al even ergerlijk vindt de VU dat
omwille van de kommunautaire bevoegdheden, de schuldenflast van
deze ene stad wordt uitgebreid tot
een evenwichtig geheel van Vlaamse
en Waalse steden Meteen krijgt de
rijksbegroting een bijkomende last
van ruim 14 miljard fr per jaar
Het Partijbestuur is van oordeel dat
het Hulpfonds onmiddellijk met de
regeling van de Financiering van Gewesten en Gemeenschappen dient
geregionaliseerd

In vijf Vlaamse steden

Hoorzitting ontwii(l(eiingssamenw8rl(ing
Na zijn bezoeken aan ontwikkelingsprojekten in Afrika en
Suriname wil minister André Geens stevig doorgaan met zich te
informeren over wat in Vlaanderen leeft omtrent deze materie.
Daarom organiseert hij met zijn medewerkers vijf hoorzittingen.
Hierbij geven wij plaats en datum van deze belangrijke kontakten.
Wij raden onze lezers aan deze hoorzittingen waar mogelijk te
volgen, weten wat er bij de bevolking leeft is steeds nuttig.

Prov.
West-Vlaanderen

Prov. Antwerpen

OOSt-Vlaanderen

Pershuis
HUIS Rodenborgh

Grote Markt 40
Antwerpen

Prov. Brabant
NCOS-zaal
Lakensestraat 76
Brussel

Moderator
Herman Lauwers
Wim Van Boxelaere
prov NCOS-sekretaris

Woensdag
14 september 1988
20 u

Stadhuis
Gotische Zaal
Burg, Brugge

Donderdag
29 september 1988
20 u

Woensdag
28 september 1988
20 u

Moderator

Dinsdag
27 september 1988
20 u

Prov.
Dienstencentrum
Eugeen De Facq
Gentbrugge / Trouwzaal Prof (RUG)
Braemkasteelstraat 35-39
Gent

Prov. Limburg
Moderator
Walter Zinzen
BRT-joernalist

Moderator
Dirk Barrez
hoofdredakteur
, De Wereld Morgen'

Cultureel Centrum
Kleine Feestzaal
Kunstlaan 5
Hasselt

Dinsdag
Moderator
20 september 1988
J De Bruyn
bezieler van Limburgse 20 u
Onwikkelmgssamenwerkmgsprojekten

Weekend 23-25 september '88

De Vlaamse autonomie

Jongeren in de raadszaal

Wat doen wij ermee?

„leder politkus wil wel de „jeugdige" uithangen, maar steeds
minder zijn bereid nog op te komen voor een slinkend deel van de
bevolking. Er zijn zoveel andere doelgroepen die hun aandacht
opeisen, heet het dan. Laat je daardoor niet vangen en zet stappen
om als jongeren de rangen te sluiten''
Bovenstaand citaat uit een oproep
van de Katholieke Jeugdraad wormt
de wat uitdagende uitnodiging tot
deelname aan de aktie Jongeren in
de raadszaal" tijdens het weekend
van 23 tot 25 september Het aktieweekend is een organisatie van de
diverse koepels van het jeugdwerk,
onafhankelijke jeugdorganisaties en
de Koning Boudewijnstichtmg, en wil
een aanzet vormen tot een open gesprek rond jongeren en gemeentebeleid
De initiatiefnemers stellen dat het
gemeentebeleid tal van rechtstreekse
en onrechtstreekse gevolgen heeft
voor de 25-jarigen De vragen en de
noden van deze jonge inwoners ver
dienen dan ook de gepaste aandacht
Advertentie

Welk gemeentelijk jeugdbeleid wordt
gevoerd, welke pnonteiten stelt ten
waar gaat het geld naar toe'' Wie
staat m voor het gemeentelijk jeugdbeleid een schepen voor jeugd, een
gemeentelijke jeugddienst. Krijgen
jongeren inspraak in het beleid via
een jeugdraad of andere inspraakinitiatieven Hebben jongeren iets te
zeggen in verband met sport (gebruik
van de infrastruktuur) kuituur (jeugdbiblioteek, ) ruimtelijke ordening
(plaats voor kinderen en jongeren)
verkeer (aandacht voor de zwakke
weggebruiker),
In diverse gemeenten zijn de voorbereidingen voor het aktieweekend
reeds een tijd terug gestart Verscheidenheid IS troef op het programma

staan onder meer politieke debatten,
happenings, fietskaravanen, politieke
vorming, de voorstelling van een lokaal eisenplatform.
Voor verdere informatie aangaande
dit initiatief kan men, onder mer, terecht bij de Jeugddienst voor Maatschappelijke Participatie (JEMP),
Liedtstraat 27-29 te 1210 Brussel (tel
02/242 00 92)
De aktie ,.Jongeren in de raadszaal" mag rekenen op de steun van
verscheidene politieke partijen. Bij
monde van algemeen voorzitter
Jaak Gabriels zegde ook de Volksunie haar steun toe. Huidige en
toekomstige VU-mandatarissen en
beleidsverantwoordelijken worden
dan ook verzocht m hun gemeente
aan dit initiatief de nodige medewerking te verlenen. Met het oog
op 9 oktober verdient ook de
,,stem ' van de jongeren onze volle
aandacht.

Op 1 o september 1988 organiseert de Werkgemeenschap Vlaanderen Morgen en Kultuurleven een kolloquium onder de titel:
..Vlaamse autonomie: wat doen we e r m e e ? "
Werken mee aan dit kolloquium
Prof dr O Steenhaut (VUB), Prof dr
B Raes (VUB), Dr E Van Itterbeek
(Kultuurleven), Dr H Schiltz (Vice-

Openstaande
betrekking
• De vzw Welzijnszorg West-Vlaanderen Socio-Kulturele organisatie zoekt
een Socia(a)l(e) Assistent(e) als edukatief medewerk(er)ster in het kader
van een BTK-projekt De kandidaat
dient uitkeringsgerechtigde werkloze
te zijn De curriculum vitae kunnen
gestuurd worden naar de VZW Welzijnszorg West-Vlaanderen, Graaf
Gwijde van Namenstraat 7 te Kortrijk,
ter attentie van de voorzitter of de
sekretans

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 raffinaderijgassen.
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Dus is rationeel elektriciteitsgebruik
een kwestie van gezond verstand.
Over zuinige elektriciteitstoepassingen kan U bij ons vrijblijvend
advies inwinnen via de plaatselijke
kantoren van de intercommunales

eerste minister, minister van Begroting en Wetenschapsbeleid), Prof dr
L Neels (KUL), Prof dr B J De
Clercq (KUL), Prof dr R Doom
(RUG) en Dr H De Belder (senator)
Gespreksleider is joernalist Pol Van
Den Driessche
Het kolloquium wordt georganiseerd in de VUB — auditorium B,
Pleinlaan 2 te 1050 Brussel op 10
september 1988 van 9 tot 18 uur
Inlichtingen kan u bekomen bij het
sekretariaat Vlaanderen Morgen (03/
326 05 05) of bij Reinelde Wendelen
(02/237 93 11 binnenpost 431)

VU op TV
Het VNOS-programma van vrijdag
9 september a s gaat om 19u 15 op
BRT-1 en bevat volgende onderwerpen
— ,,En nu de beuk erin' een
reportage over milieubedreigingen
van het Maasland en de akties daartegen van o a de VU-jongeren,
— kanttekeningen bij de aktualiteit,
— een gesprek met VU-voorzitter
Jaak Gabriels aan de vooravond van
een politieke hete herfst
— verslag vienng 25 jaar Voeren bij
Vlaanderen.
Niet vergeten
morgen vrijdag
9 september om kwart over zeven op
BRT-1

Te Huur
Te huur te Antwerpen, Draakstraat 38, gemeubelde studentenkamers met lavabo Gezamenlijk fietsstalling, keuken, zitplaats, badkamer
-t- WC Bij T I B Borgerhout, S P M ,
Nervierstraat + St Godelieve Brialmontlei vanaf 2700 fr Tel 03/
484 46 65
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Izegemse VU-lijst

Dynamische jonge ploeg
O p d o n d e r d a g 18 a u g u s t u s k o n d e n v o o r z i t t e r J o r i s V e r b e k e e n
e e r s t e s c h e p e n G e e r t B o u r g e o i s — zelf l i j s t a a n v o e r d e r — a a n d e
pers en het publiek d e volledige I z e g e m s e VU-lijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober voorstellen.
Een dynamische en jonge ploeg,
met maar liefst zeven dames in de
rangen!
Op een luimige en toch gevatte
manier typeerde Geert Bourgeois alle
kandidaten. Zelf is hij lijsttrekker; zijn
collega's-schepenen Erik Vandewalle
en Bernard Depoorterzijn samen lijstduwer.
Met dit talentrijk team moet er in
oktober zeker een overwinning uit de
bus k o m e n ' De VU heeft in de loop
van de voorbije zes jaar het gezicht
van Izegem op velerlei gebieden
spektakulair mee helpen veranderen!
1. Geert Bourgeois, advokaat, uittredend schepen
2.Piet Seynaeve, administratief-financieel diensthoofd, uittredend
gemeenteraadslid

3.Jan tVlaertens, transportondernemer, uittredend gemeenteraadslid
4.Renata Blondeel, handelsbediende, uittredend OCI\/IW-raadslid
Ö.José Bruyneel, leraar
6.Jacques Buyse, onderwijzer, uittredend OGIVIW-raadslid
y.Johan Vannieuwenhuyse, magazijnier
S.Ludwig Beheudt, elektricien
9.Jan Verbeke, bankbediende
10.Danny Hoorne, elektromecanicien
11.Rik Baert, aankoopdirekteur
12.Cecilia Demuynck, handelaarster
1 S.Victor Steelant, gepensioneerde
14.LUC Terryn, technisch vertegenwoordiger
IS.Jaak Vansteenkiste, herbergier
l e . L u c Guillemin, verzekeringsagent
1/.Johanna Vanassche, bediende
18.Frits Verhaeghe, handelsbediende

19.Jean-Pierre Depoortere, arbeider
voeding
20.Roza Verbeke, huisvrouw
21.André Noppe, metaalbewerker
22.Paula Huyghebaert, huisvrouw
23.Gaspard Vandoorne, programmeur-analyst
24.IVIartine Velghe, verpleegster

25.Bernize Dewulf, binnenhuisarchtitekt
26.Raymond Wullaert, mekanicien
27.LUC Ghekiere, onderwijzer
28.Bernard Depoorter, schrijnwerker,
uittredend schepen
29.Erik Vandewalle, leraar, uittredend schepen

VUJO Roeselare-Tielt

Uitstap naar Frans-Vlaanderen was voltreffer!
Johan Vannieuwenhuyse, voorzitter van de Izegemse VUJO, heeft zijn
hart verloren in Frans-Vlaanderen.
Keer op keer als wij hem ontmoeten,
vertelt hij over zijn meest recente
verkenningstocht in de streek, en
blijkbaar ontdekt hij altijd nieuwe dingen. Het lag dan ook bijna voor de

hand dat hij voor de arrondissementele VUJO-afdelingen een ludieke trip
zou klaarstomen. Daarbij werd hij
flink geholpen door Lieve Scherrens
en Luc Guillemin.
Op zondag 31 juli was het dan
zover: gelaarsd en gespoord vertrok
een contingent moedigen om negen

O.C.M.W. BRUGGE
AANLEGGEN WERINGSRESERVE, GELDIG VOOR DRIE
JAAR, VOOR DE FUNKTIE VAN INFORMATICUS (M/V)
BIJZONDERSTE VOORWAARDEN:
1. Belg zijn en van onberispelijk gedrag.
2. Leeftijd- de leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden liebben op de
dag van de benoeming. Overschrijding van deze leeftijdsgrens is in
bepaalde gevallen mogelijk voor de personeelsleden in O.C.M.W -dienst
of in een andere overheidsdienst.
3. Diploma; — Burgerlijk ingenieur elektronica met bewezen ervaring
of kennis in informatica
ofwel:
- Burgerlijk ingenieur informatica
ofwel:
- Licentiaat informatica
4. Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen
- WEDDESCHAAL: 1.91 tegen huidig indexcijfer:
874.950 - 1.319.924 (in 23 jaar).
- INSCHRIJVINGSGELD: 400 fr. storten op P.R. nr. 000-0099581-59 van
het A.Z. Sint Jan, Ruddershove 10,8000 Brugge, voor 30 september 1988,
met vermelding „examen informaticus".
- VRIJSTELLING INSCHRIJVINGSGELD: Volledige vrijstelling van
het inschrijvingsgeld wordt verleend aan de te Brugge woonachtige
kandidaten die, op datum van hun kandidaatstelling, tot één van de
volgende categorieën van personen behoren: werklozen, pas afgestudeerden, werkzoekenden van wie het enig inkomen het bestaansminimum is. De vrijstelling wordt verleend op schriftelijke verklaring van de
kandidaat.
- IN TE STUREN: uiterlijk tegen 30 september 1988 aan de Personeelsdienst van het O.C.M.W.-Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge:
geschreven aanvraag deelneming examen, afschrift diploma, eventueel
documenten voor het bewijzen van ervaring of kennis in informatica.

O.C.M.W. BRUGGE
AANLEGGEN WERVINGSRESERVE, GELDIG VOOR
DRIE JAAR, VAN KINESIST(E) (M/V)
BIJZONDERSTE VOORWAARDEN:
1. Belg zijn en van onberispelijk gedrag
2. Leeftijd: de leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden hebben op de
dag van de benoeming Overschrijding van deze leeftijdsgrens is in
bepaalde gevallen mogelijk voor de personeelsleden in O.C.M W -dienst
of in een andere overheidsdienst.
3. Diploma: Van gegradueerde in de kinesitherapie.
4. Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen.
- WEDDESCHAAL: 1.55 (eindwedde 1.77) tegen huidig indexcijfer:
528.688 - 963.325 (in 27 jaar).
- INSCHRIJVINGSGELD: 400 fr. storten op P.R. nr. 000-0099581-59 van
het A.Z. Sint Jan, Ruddershove 10,8000 Brugge, voor 30 september 1988,
met vermelding „examen kinesist(e)".
- VRIJSTELLING INSCHRIJVINGSGELD. Volledige vrijstelling van
het inschrijvingsgeld wordt verleend aan de te Brugge woonachtige
kandidaten die, op datum van hun kandidaatstelling, tot één van de
volgende categorieën van personen behoren: werklozen, pas afgestudeerden, werkzoekenden van wie het enig inkomen het bestaansminimum is De vrijstelling wordt verleend op schriftelijke verklaring van de
kandidaat.
- IN TE STUREN uiterlijk tegen 30 september 1988 aan de Personeelsdienst van het O.C.M.W.-Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge:
geschreven aanvraag deelneming examen, afschrift diploma, eventueel
eigenhandig geschreven en ondertekende verklaring voor vrijstelling
inschrijvingsgeld.

uur 's morgens aan het Vlaams Huis
in Izegem. Als licht voorgerecht was
er een bezoek aan het kerkhof te
Vladslo — je weet wel, met de Kathe
Hollwitz-beelden — en aan onze eigenste IJzertoren.
's Middags stonden er karbonaden
op Vlaamse wijze op het menu (met
Rodenbach) en dit in de ,,Vierpot" te
Boeschepe. En wonder boven wonder;
een duidelijk
niet-VUJO'er
(d.w.z. wel geestelijk, maar met meer
lichamelijk) voegde zich bij het gezelschap; niemand minder dan Willy
Kuijpers!
Na een ritje over de Catsberg werd
koffie geslurpt in de Taverne Flamande ,,Het Blauwershof" te Godewaersvelde. In Cassel werd het plaatselijk

museum bezocht, en te Watten stond
er een adembenemende verrassing
op het getouw; een tochtje waarbij
laarzen en zwemvesten wel op hun
plaats waren geweest — allesbehalve
een droge aangelegenheid.
,,Het laatste avondmaal" werd geroosterd op de open haard in Taverne
Flamande ,,Le bocage v e r t " te Millam
bij Merckeghem. Monsieur Vandenterghem, de uitbater, hielp letterlijk
en figuurlijk het feestvuur aanwakkeren.
En na dit alles slaagde de ploeg
erin om toch nog levend en wel de
thuishaven te bereiken
Een minder traditionele uiting van
de bloeiende VUJO-werking in Roeselare-lzegem-Tielt!

Polyvalente zaal is er

Huize Robrecht breidt uit
De Vlaamse Komenaars hebben
een polyvalente zaal gebouwd op het
domein Huize Robrecht van Kassei in
Komen. Deze zaal zal dienen voor de
leerlingen als overdekte speelzaal,
maar ook als grote zaak voor allerlei
vergaderingen en feestelijke aktiviteiten.
De Vlaamse Komenaars hebben
wel de geestdrift maar niet de eigen
middelen om de zaal te bekostigen en
hebben daarom alle Vlaamse verenigingen om medewerking en steun
gevraagd
Het Komitee Kortrijk Vlaamse Kultuurstad is op deze oproep ingegaan

en heeft alle leden en sympatisanten
gevraagd een eigen bijdrage over te
schrijven op de rekening van het
Komitee.
Het Komitee zal weldra een cheque
met het volledige steunbedrag gaan
overhandigen aan de Vlaamse Komenaars.
Steun de Vlaamse Komenaars en
schrijf een bedrag (ook een kleine
bijdrage wordt gewaardeerd) over
deze rekening; 068-2034601-53 van
het Komitee Kortrijk Vlaamse Kultuurstad, met vermelding; steun ZaalKomen.

VU-Menen:

Kwaliteit en jeugd
In d e v e r g a d e r i n g v a n v r i j d a g 1 9 a u g u s t u s j l . h e e f t h e t V o l k s u n i e b e s t u u r v a n M e n e n d e lijst v a n d e V U - k a n d i d a t e n v o o r d e
komende gemeenteraadsverkiezingen goedgekeurd.
Z o a l s in 1 9 8 2 h e b b e n w i j g e s t r e e f d n a a r e e n k w a l i t e i t s v o l l e e n
j o n g e lijst. W i j m e n e n d a a r i n g e s l a a g d t e z i j n .
Enkele opvallende kenmerken zijn;
— de gemiddelde leeftijd van de
kandidaten is 39 jaar. Van de eerste 5
kandidaten 36 jaar!
— 14 kandidaten zijn jonger dan of
net 35 jaar.
— 7 vrouwen staan op de lijst.
— heel diverse beroepenkategorieën zijn vertegenwoordigd.
— Spreiding over de deelgemeente; Menen 20, Lauwe 9, Rekkem 2.
— Er zijn enkele opvallende nieuwe
aanwinsten, zowel te IVIenen, Lauwe
als Rekkem.
Onder het motto ,,Onze gemeente,
een open (t)huis" gaan wij de verkiezingen vertrouwvol tegemoet
Het is immers een publiek geheim
dat de VU-mandatarissen in het
Schepenkollege een ruime inbreng
hadden.
Openbare Werken en Ruimtelijke
Ordening enerzijds o.l.v. schepen
Herwijn Vandenbuicke, en Kuituur,
Jeugd, Informatie en Ontwikkelingssamenwerking o.l.v. de schepenen

Lieve Craeynest en Antoon Vandendriessche anderzijds, waren domeinen waarin heel wat gebeurd is. Dit
zullen wij in de campagne uitvoerig
aan bod brengen. Ook Jaak Labbe en
Eddy Schelstraete in de Bouwmaatschappij Ons Dorp en Herman Cosman in de OCMW-raad lieten zich niet
onbetuigd.

Lijst
1. Toon Vandendriessche, leraar en
schepen van Kuituur
2. Joseph Allijks, advokaat
3 Eddy Schelstraete, RTT-ambtenaar, gemeenteraadslid
4. Stephane Verraes, advokaat
5 Edith Serlet, stikster
6 Herman Cosman, tech. ing.,
OCMW-raadslid
7. (vlarc Beghein, leraar
8. Jean-Pierre Chiers, kantoordirekteur
9. Jacques Labbe, bediende
10. Luc Declerck, kok
1 1 . Lorian Develter, bediende
12. Eddy Hoflack, timmerman

SEPTEMBER
8 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 19u.30. Genetische afwijkingen; hoe ver staat het
onderzoek. O r g . ; Welzijnszorg W.VI.
8 GISTEL: VWVG start nieuw werkjaar met eucharistieviering om 11 u. in
de abdij van Putte. Na H. Mis samenkomst in lokaal ,,'t Wit P a a r d " . Prijs;
50 fr. p.p.
9 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf
20u zondag 11 sept. vanaf 10u. 7de
kaarting. O r g . ; Kaartersklub Vlaams
Huis.
10 VEURNE: Reygaerdfeesten in
De Reyaert, Reygarddijkstraat in Avekapelle Om 17u. verwelkoming en
start verschillende volksspelen, om
19u. aperitief met gemeenteraadsleden, 20u. barbecue, later muzikale
animatie met Bertje Vancouillie. 300
fr.p.p. kinderen -12j. gratis! Inschrijven vóór 7 sept. bij C. De Beuckelaere 058/31.29.61, W. Devolder 058/
31.19.47
en
D.
Provoost
058/
31.18.72 O r g . ; VU-Veurne.
10 BRUGGE: Avondfeest met koude schotel voor slechts 150 fr in
Magdalenacentrum, Violierstraat te
Brugge. Dit om kandidatuur van Jef
Inghels in komende verkiezingen te
ondersteunen Kaarten te bekomen
bij Jef Inghels, Jerom De Meyer, Roel
Vander Platse, Bert Lampo en Luc
Reckelbus. O r g . ; VU-vrienden Jef Inghels.
11 IZEGEM: Vlaams Huis, 13u.30:
starten voor wandeling te Moeskroen
0.1 V. E. Penners. O r g . ; Wandelklub
Vlaams Huis.
12 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 20u.30; Tiltechnieken voor verpleegkundigen door
dr. F. Devos. O r g . ; Welzijnszorg
W.VI
13 IZEGEM: Bovenzaal ASLK, om
20u.; dhr Vercruysse (Vlaams Kruis)
over EHBO. O r g . ; FVV-lzegem.
14 lEPER: Start van een reeks van
10 turnlessen m de turnzaal van het
Instituut Immaculata, Rijke Klarenstraat. A a n v a n g : 20u.30 Toegankelijk voor VVI-leden en met-leden.
Prijs; leden 400 fr., met-leden 500 fr.,
studenten en kinderen 1/2 prijs. O r g . ;
VVI-leper
15 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 19u.30; Het verdwijnen van buurtwinkels. O r g . ; Welzijnszorg W.VI.
19 IZEGEM: Bovenzaal Oud Stadhuis, 15u.; Optreden door volkszanger Johan Vandenberghe
Org.;
VVVG-lzegem
20 M E N E N : Ontmoetingscentrum,
leperstraat 65 om 20u.30; Tiltechmeken voor verpleegkundigen door F.
Devos. O r g . ; Welzijnszorg W.VI.
21 KORTRIJK: Gwijde van Namenstraat 7, om 14U.30; Geïntegreerd
onderwijs voor mindervalieden. O r g . ;
Welzijnszorg W.VI.
22 MEULEBEKE: Kwaliteit van het
Meulebeeks putwater. Om 20u. in
café-restaurant
,,Oud
Gemeenteh u i s " , Regentiestraat 9. O r g . ; VUwerkgroep ,.Zuiver Water"-Meulebeke.
23 IZEGEM: Deelname van de Izegemse VU aan een politieke gespreksavond ,,Izegem naar het jaar
2 0 0 0 " . In het teken van de gemeenteraadsverkiezingen.
24 GISTEL: Jaarlijkse bijeenkomst
vroegere volksdansgroep Branding
uit Nieuwpoort te Zevekote-Gistel.
Om 14u. Mis in de Godelieve-abdij.
Achteraf koude schotel. 325 fr. inschrijven op rek. 712-9600172-68 van
Pieter Gunst.
27 M E N E N : Ontmoetingscentrum,
leperstraat 65 om 19u.30; Ouders en
de gevoelens van het jonge kind.
Org ; Welzijnszorg W.VI.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Daniel Declercq, mecanicien
Luc Debaes, schrijnwerker
Rose Roelstraete, huisvrouw
Luc Mahieu, arbeider
Jan Vancompernolle, ind. ingenieur
Myriam Decock, medewerkster
JIAC
Godfried Deleu, handelaar
Conny Kesteloot, bediende
Danny Pattyn, postbeambte
Julien Lippinois, gepensioneerde
Emmanuel Nollet, vlasbewerker
Jacques Vandenheede, huisbewaarder
Werner Vanderschelden, loodgieter
Roos Verbrugghe, bejaardenhelpster
Carine Quartier, stikster
Jean-Marie Nyssen, bediende
Luc Kesteloot, handelsreiziger
Eric Ingels, elektrotechmkus
HenA/ijn Vandenbuicke, zaakwaarnemer, schepen van Openbare Werken.
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Voor Jos Weyne
Hij zocht voor zoveel jaren kontakt met de VU in Brussel, waar
hij de Vlaamse achterstelling door en door aanvoelde in zijn
financiële dossiers. Hij zweeg er niet over. Maar nam verantwoordelijkheid op. Degelijk en beminnelijk. Eerst in het vakbondswezen, dan in de herbouw van de Vlaamse psychiatrische gezondheidszorg.
Jos Weyne bleef zijn idealen koesteren en praktisch invullen. Ook toen
hij direkteur werd van het Psychiatrisch Ziekenhuis der Broeders Alexianen te Tienen. In hem kon je geen
kleinheid en ook geen „bourgeoisie"
ontwaren, leder leed bleef hem immers aanspreken. En dat hield hem
verbonden met zijn volk.

voor een tweede adem- het laten
volgroeien van zijn initiatieven temidden van Simone en de kinderen die
hem zozeer steunden.

Zijn toekomst was echter anders in
de palm van de Grote Hand geschreven. Onverwachts, midden in zijn sociale aktiviteit, sloeg zijn gouden hart
even één slag over... Genoeg voor
,,zijn overtocht"; bescheiden om niemand tot last te zijn. Met zijn goeie
Leuvense vrienden: Joris Depré, Roger Overloop e.a. trop hij het ,,grote
spoor" dat wij verder zullen betreden
met in de ogen zijn gemoedelijke,
aanmoedigende — en ietwat sceptische — blik. Danke Jos voor alles.

4.500 m2 TOONZALEN
De grootste en meest gespecialiseerde sierschouwenzaak.
Terwijl U even wacht ontwerpen wij
Uw schouw helemaal volgens Uw
persoonlijke woonwensen.

Willy Kuijpers,
van het EP.

Doe-het-zelvers ontvangen bij het
materiaal een duidelijke werktekening.
\
j^'

Jos Weyne
Geboren te Ichtegem op 19 november 1932 en overleden te Tienen op 3
september 1988.
Algemeen direkteur van de psychiatrische kliniek Broeders Alexianen te Tienen.
Beheerder van een gelijkaardige
kliniek te Boechout.
Naast deze funkties bekleedde de
overledene een groot aantal funkties
in de gezondheidszorg en in de Volksunie, hij was ook majoor Reservekader van de Luchtmacht.
De plechtie eucharistieviering heeft
plaats vandaag donderdaag 8 september om 11 u. in de parochiekerk
O.L.-Vrouw ten Poel te Tienen, waarna teraardebestelling op het kerkhof
van Tienen.
De redaktie biedt aan mevrouw Simonne Silverans en de kinderen blijken van medeleven bij deze rouw.
Rouwadres: Leuvensebaan 43 te
3300 Tienen.

Vanuit het verre Westvlaamse Ichtegem was het struktuurarme Hageland hem bovendien vreemd! En
wroeten maar! Eerst het Gewestelijk
Vlaams Kruis op poten gezet en dan
een reeks neven-,,bedrijven" rond
het ziekenhuis: Hestia, Obasi enz..
Ondertussen bleef hij Cembel, het
Vlaams Ziekenfonds, trekken en bevorderen. De Polenaktie in Tienen
werd zijn werk. Steeds lukte ieder
initiatief omdat hij er achier stond
zonder maat.
Zijn OCMW-mandaat groeide uit —
In het zolang verfranste Tienen —
met een ongekende nieuwsoortige
dienstbaarheid. ,.Zuilen" waren voor
hem immers vreemd. De gemeenschap, Vlaanderen, omvatte iedereen. Deze tolerante aanpak zullen wij
als voorbeeld in ons bergen en verder
dragen. Op 56 jaar oud was hij klaar

Omdat het onder Vlamingen blijft,
„10% extra korting op onze laagste
prijs". Recent nummer van ,,WIJ"
volstaat als bewijs.

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI.
Open van 9 tot 19 u. 's Zaterdags tot 18 u., 's Zondags 17 uur.

• WILLY MICHIELS • ZEKERHEID VOOR U EN UW GELD

VERZEKERINGSMAKELAAR (alle maatschappijen)
BANKAGENT AN-HYP (volledige bankservice)
• SPAREN • LENEN • BELEGGEN
Torleylaan, 51 • 1511 HUIZINGEN • tel 02/360.20.40
Kantooruren: 9-12 en 15-18 (zaterdag: 10-12)

Sociaal-Kulturele Raad Andei lecht
Voor een Vlaamse en groene gemeente

Grimbergen stelt lijst voor
De aftredende gemeenteraadsleden van de Volksunie-fraktie voeren
de verruimde lijst ,,Vernieuwing" van
Grimbergen aan.
Vernieuwing streeft op de eerste
plaats naar méér kwaliteit in de aanpak van de gemeentelijke politiek.
Gezonde financiële toestand, vlot en
degelijk werkende diensten, en bekwame bestuurders van uitzonderlijk
belang; als aan die voorwaarden niet
is voldaan, is het zinloos te beweren
dat men andere programmapunten
kan realizeren.
Vernieuwing heeft onafhankelijke
en bekwame politici op de lijst staan
en zal met hun steun de Grimbergense politiek vernieuwen.
Vernieuwing wil ook — en dat is
voor ons even belangrijk — de groep

OCMW Machelen
De raad maakt bekend dat de
kandidatuur van
DIRECTEUR(TRICE)
openverklaard werd.
De kandidaturen dienen per aangetekend schrijven toe te komen
vóór 30.09.1988, Koningin Fabiolalaan 62 - 1830 Maclielen.
De Sekretaris,
MEERT FR.

De Voorzitter,
DE GROEF J.P.

vormen waar Vlaamsgezinden thuis
zijn. Wij blijven ons verder inzetten
voor het Vlaams karakter van Grimbergen, en wij willen het politieke
overwicht vormen teen de georganizeerde franstaligen die zich in Grimbergen niet willen aanpassen.
Op 9 september 1988 zal volksvertegenwoordiger Herman Candries de
lijst ,,Vernieuwing" officieel voorstellen (om 19U.30 in zaal Wauxhall te
Grimbergen).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
13.
19.
20.
21.
22.
23.

Hubert Swalens (H)
Stephane Rummens (G)
Omer Geldhof (SB)
Fred Willems (G)
Lies Waegeman (SB)
Marcel Lauwers (H)
Jan Blondeel (B)
Patrick De Pauw (G)
Rudy De Smet (SB)
Chris Curias (G)
Werner Borghs (G)
Serge Demol (G)
André Moonens (SB)
Jef Puttemans (B)
Magda Van Den Bossche (H)
René De Valck (SB)
Ariette (Drabbe) Comeyne (G)
Frieda (Broekaert) Simoens (H)
Etienne De Cock (SB)
Clement Moortgat (SB)
Frans Verdict (SB)
Willy Van der Perre (SB)
Robert Van Driquelle (G)

DE DUO
JE KAN 2 KEER
DA'S GENIAAL,
WINNEN.

^(3 ^ ( ^
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24. Julien Cierkens (SB)
25.Cecile (Van Humbeeck) De Rop
(SB)
26. Josée Martin (G)
27. Andries Poppe (G)
28. Wilfried Claykens (H)
29. Elisa Deckers (SB)
30. André Candries (H)
31. Paul De Neve (G).

werft een SOCIAAL-KULTUREEL WERKER (m/v) aan
voor een tijdelijke betrekking met ingang op 1.1.'89
Voorwaarden:
— In het bezit zijn van een diploma maatschappelijk assistent, bij
voorkeur specialisatie kultureel werk of een diploma van een daarmee
vergelijkbare opleiding.
Andere diploma's hoger onderwijs komen in aanmerking mits 5 jaar
beroepservaring in het sociaal-kultureel werk.
— Vertrouwdheid met de Brusselse situatie is gewenst.
Barema: rang 245
Inschrijvingsformulieren (met volledige voorwaarden) kunnen voor
2 oktober aangevraagd worden bij mevr. C. Daems, Puccinistraat 75,
1070 Brussel.

,,Water is waardevol"

SEPTEMBER

Kuijpers-Blanpain
haalden hun slag thuis!
Op 12 juli 1988 joegen Europarlementslid Willy Kuijpers en
senator Roger Blanpain de „vlam in de fosfatenpijp" met een
reuzeperskonferentie en een stevig dossier, ondersteund door
Stephan Ghekiere van het Instituut voor Industriële Scheikunde
(KUL).
,,De algenplaag moet producenten
tot nadenken stemmen" schreef ,,De
Standaard" van 13 juli j.l. in jaar
verslag. En inderdaad; vele positieve
reakties volgden. De Solvaygroep
kan vanaf 1989 een leefmiddenvriendelijk vervangprodukt leveren voor de
fosfaten vanuit een (nieuw) bedrijf in
Oostende. De warenhuisketen Aldi
deelde aan Willy Kuijpers mee dat ze
vanaf september een eigen fosfaatvrij
wasmiddel (Tandil) op de markt
brengt. De brieven en telefoonaktie
van onze parlementsleden bij de grote verkoopsfirma's misten hun uitwerking dus niet. Verschillende grootwarenhuizen begonnen zich in 't buitenland met fosfaatvrije wasmiddelen te
bevoorraden I Intussen verrichtte
Henkei een marktonderzoek en stelde daarin vast dat ,,de markt" gunstig
lag I 86 % van de huisvrouwen toonde
,,grote belangstelling" voor de natuurbescherming.

Op de Zeedijk
Een maand later stonden Willy Kuijpers, Roger Blanpain en Jaak Vandemeulebroucke met hun ploeg op de
Zeedijk van Oostende. Nu aan de
slag om handtekeningen in te zamelen om een beleidshouding af te dwingen bij mvr. M. Smet, staatssekretaris
voor het Leefmilieu. Na Oostende
volgden Nieuwpoort, Middelkerke en
Mariakerke. Het Bestuurskollege van
Koksijde gaf geen toelating voor deze
aktie, dat van Oostende verbood de
petitie-aktie en voor dat van Knokke
mocht het, mits 10.000 fr. belasting te
betalen! Zo zie je maar hoe vriendelijk de kustgemeenten de algenplaag
bejegenen! Ballonnetjes uitdelen en
vreedzaam ondertekeningen inzamelen lijkt voor sommigen dus staatsgevaarlijk te zijn.

Desalniettemin zamelde het VUploegje op 3 dagen méér dan 6.000
handtekeningen in. De fosfaatgeur
dreeef in Miet Smet's kabinet! Plots
kon er opnieuw onderhandeld worden
met de Federatie van de Wasmiddelenfabrikanten. Deze beloofden allen
op hun was-wit-zieltje om óók bij ons
fosfaatvrije produkten op de markt te
brengen, zoals 't reeds wettelijk verplicht is in bv. Nederland, Duitsland,
Italië en Zwitserland. Inderdaad;
,,België hinkt ver achteraan inzake
wetgeving op fosfaten" (GvA, 9 aug.
j.l.). Vandaar dat onze parlementsleden in 't EP en in de Vlaamse Raad
een resolutie indienden om alle wasmiddelen fosfaatvrij te maken. Deze
fosfaatafval is immers voor 20 %
verantwoordelijk voor de schrikbarende algengroei. De landbouw heeft
50 % op zijn aktief en de nijverheid en
de menselijke vervuiling doen de rest.
De fosfaatlobby staat echter sterk met
wereldbedrijven zoals Hoechst en
Rhóne-Poulenc. Het zal dus knokken
worden. Zeker met de landbouwmeststoffen, maar ook met de frisdrankennijverheid waar Cola bv. een grote
fosfaatbezitter is (vandaar dat colahulp bij roestig-vastgevezen vijzen
toch wel waarheid bevat!).
Tijdens de jaarlijkse Leuven-Kermis, die met september begint, dragen de Leuvense parlementsleden
met de kandidaten van de Leuvense
agglomeratie, opnieuw hun ,,fosfatenboodschap" uit... omdat ,,Water
waardevol" is!

BRABANT

10 VILVOORDE: Tweede Vilvoordse Kroegentoch. Org. van vzw Zakdoek i.s.m. Goevolk en jeugdhuis
Toogenblik. Werken mee; Zakdoek,
Squeeze me, Smoketown Strut, De
Piotto's, Het Brabants Volksorkest,
Peper en Zout. Van 17 tot 22u. Gratis
deelname.
10 ESSENE: Eetfestijn VU-Essene
in Parochiezaal (achter de kerk). Vanaf 18u. Ook op 11 september vanaf
llu.30.
11 LEUVEN: Restaurantdag, doorlopend van llu.30 tot 20u. ,,Een
etentje met...". In Bleydenberg, Wilsele. Volwassenen; 300 fr., kinderen
150 fr. Info en inschrijvingen bij Gerda Raskin, Bergstr. 46, Kessel-Lo
(016/25.68.59 of 02/219.49.30-werk).
Org.: VU-Heverlee, Kessel-Lo, Leuven, Wijgmaal en Wilsele.
16 BRUSSEL:
Arrondissementsraad in Kristallen Bol, Oude Graanmarkt 5, om 20u. (i.p.v. op 30/9).
Vergadering van voorzitter, sekretarissen van afdeling en politieke raden, fraktieleiders en lijsttrekkers gemeenteraadsverkiezingen. Org.; VUHalle-Vilvoorde.
17 ZAVENTEM: Jaarlijks VU-bal,
nu in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. In vernieuwde
zaal ,,Hof ter Meren", Stationsstraat.
Met Waltra Dansorkest en Jan Bardi.
Aanvang 21 u.
18 KAMPENHOUT:
„Alles-in
Herfstwandeling". Vertrek aan de
sporthal (Zeypstraat) tussen 10 en
12u. en tussen 13 en 15u. 2 afstanden: 7,5 km en 15 km. Gratis konsumptie halverwege. Org.; Groen en
Vlaams-Kampenhout.
18 AARSCHOT: Van 14 tot 20u. in
de parochiezaal te Langdorp: jaarlijks
pannekoeken- en smoutbollenfestijn.
Inkom gratis. Org.: VU-Aarschot.
24 WEMMEL: Haantjesfeest in zaal
Nachtegaal vanaf 18u. Ook op 25
september van 12 tot 16u. Org.: VUWemmel.
24 KAMPENHOUT: Eerste VUJOfuif iri de Vredezaal in Berg. Discobar
,,Flash". Deuren om 20u. Kaarten;
vvk 60 fr., kassa 80 fr. Verkrijgbaar bij
D. Quisthout (016/65.51.99) of in Vredezaal (016/65.58.46).

17
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VOOR EEN KEER IS
HAAST EN SPOED WEL
GOED...

Wogans vcitxxMnngsn
hMStamming Minislarie
Economitch« Zakon

TOTALE UITVERKOOP
IN SKM AFDELING 2
HALVE PRIJS
IS T R O E F
100.000 GOUDEN KOOPJES

Dagelijks geopend van 9-18 uur. ook zaterdag.
Zon- en feestdagen gesloten.
Vrijdag; feest- en koopavond tot 21 u.
VTBOVAB

het modehart
van België

Boomsesteenweg 35 Aartselaar
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Gemeenteraad Aalst:

Advertentie

TE KOOP GEVRAAGD

Aalsters slachthuis onhygiënisch?
Op de gemeenteraad in Aalst vroeg raadslid D. Denayer dat de
burgemeester het slachthuis onmiddellijk zou sluiten omwille van
de onhygiënische toestanden, die er momenteel heersen. De
bouw van een nieuwe slachtiijn is er aan de gang en intussen
gebeurt het lossen en laden vaak tot op straat.
Daarbij is het al gebeurd dat halve
geslachte dieren zomaar op de grond
werden gelegd Ook gebeurt de lozing van bloed en haar in de nabijgelegen Molenbeek, zonder zuivering
en IS de stoep in de Bergemeersenstraat vaak met te betreden door de
drek Andere bedenkingen van Denayer betroffen de allesbehalve kieskeurige manier waarop de dieren worden gelost en de onheuse behandeling van de onderverhuurders Bijeen
eventuele nieuwe uitbatingsvergunning, die op 1 december zou dienen
toegekend, moet hel ook verboden
worden om voor 6 uur en na tien uur
te lossen en te slachten Vanuit het
kollege werden de problemen met
ontkend en de burgemeester zou
kontakt opnemen met het instituut
voor veterinaire keuring om te zien
wat op hygiënisch vlak dient te gebeuren

Biblioteek
Voordien had Denayer zich ook al
verzet tegen het afschaffen van de
wijkbiblioteek op Mijlbeek, omdat de
beslissing terzake al genomen was
en omdat hij tegen de afbouw is van
het biblioteekwezen Toen hij ook nog
oude koeien uit de gracht haalde, in
verband met de lengte van het zwembad, kreeg hij het aan de stok met
raadslid Hooghuys
VU-fraktieleider Jan Caudron interpelleerde over de gevaarlijke en
mensonwaardige omstandigheden
waarin het personeel en publiek van
de Aalsterse biblioteek moeten leven

vooral dan in de kelderverdiepingen
Er wordt geklaagd over hoofdpijn,
duizeligheid, loomheid ten gevolge
van te weinig luchtaanvoer, te geringe vochtigheidsgraad en met aangepaste verlichting De hoofdbibliotekaris heeft nog zeer recent alle problemen op een rijtje gezet, maar kreeg
vooralsnog geen antwoord op zijn
brief, wel een weigering bij een vroeger verzoek om een schriftelijk verslag van de brandweer
Caudron
besloot met erop te wijzen dat in
sommige gevangenissen de werkvoorwaarden beter zijn dan in de
vergeetputten van het Aalsters kultuurpaleis Hij werd bijgetreden door
SP-fraktieleider Hooghuys, die als
enig alternatief zal onmiddellijk die
kelderruimten te ontruimen en een
degelijke biblioteek op te richten

VOOR ZIJN AFDELING ANTIQUARIAAT

BOEKEN
VOLLEDIGE BIBLIOTHEKEN
of enkele stuks van waarde

KMO's
Willy Van Mossevelde vroeg tenslotte naar de stand van zaken op het
m aanleg zijnde industrieterrein Lion
d'Or Welke kritena en selektienormen zullen worden gehanteerd en
welke prijzen zullen worden gevraagd "^ Wegens de onduidelijkheid
zijn tot nu toe al twee KMO'ers uit
Aalst vertrokken Uit het antwoord
bleek dat alle dossiers voor het einde
van dit jaar moeten afgewerkt zijn om
te kunnen genieten van de Europese
financiële tegemoetkoming Pas dan
zal de juiste prijs kunnen berekend
worden

In de Aalsterse Sint Martinuskerk organiseert Kristiaan Van
Ingelgem dit jaar voor de 18de keer een orgelcyklus, op drie
achtereenvolgende zondagen, telkens met aanvang om 15u.30.
CD-opname van hem, nl de volledige
uitvoering van de ,,Stucke fur Spieluhren & Drehorgein" van Carl Philipp Emanuel Bach Van deze partituur opgenomen op het historisch
orgel van Haringe m West-Vlaanderen bestond tot vandaag nog geen
opname De opname ook op kassette
verkrijgbaar, zal te koop worden aangeboden tijdens de koncerten

SIEMENS

•

ZOEKT DRINGEND TE KOOP

Uit het antwoord van schepen tJe
Maght bleek dat de problemen al
besproken werden in het komitee Veiligheid en Hygiene, waar beslist werd
een reeks testen te laten uitvoeren
Aan de hand van de resultaten zullen
voorstellen ter verbetering worden
uitgewerkt

Orgelrecital in Aalst

Op 11 september treden de gebroeders Wim en Pieter Zwart uit
Amsterdam op, met populaire romantische orgelmuziek Chris Dubois uit
Brugge verzorgt op 18 september een
programma met uitsluitend werk van
Vlaamse komponisten Kristiaan Van
Ingelgem zelf besluit op 25 september
Intussen verscheen een nieuwe

VLAAMSE BOEKENWINKEL IN DE ARDENNEN

Voor het opslaan van het archief zijn
de ruimten wel geschikt

Uiterst verzorgde isolatie (1 cm meer dan sommige andere
diepvriezers).
• Koffermodellen van 260 I tot 480 I met een zeer ruim
bemeten snelvnesvak. Kastmodellen van 133 I tot 340 I.
• Diepvnestemperatuur tot - 38°C om snel uw voedingswaren
in te vnezen.
• Bewaartijd bij stroomuitval van 36 tot 60 uur.

Gratis prijsofferte
Onmiddellijke betaling

SEPTEMBER
10 SINT-AMANDSBERG:
Derde
Vlaamse Kermis Vanaf 16u volksspelen barbecue terrascafe en animatie Terrein ,,Hof Van Herlegem"
Oeugdhuis Rivendeel), Herlegemstraat 13 (zijstraat Dendermondse
stwg) Gratis toegang Vooraf inschrijven met noodzakelijk Org VU en
VUJO-Smt-Amandsberg
10 GENT-ST-PIETERS: 6de Varkensfestijn Akkerlos 3 te Vurste van
17 tot 22u Kaarten 450 fr verkrijgbaar op tel 091/84 2161 Org VUGent-St -Pieters
11 IMPE: Vriendenkring Snel-Pede
Kameraden- en familiedag van oud
Z B-kameraden Herdenkingsmis om
11u in de kerk van Impe Daarna
eetmaal in zaal Edelweiss, Steenstraat te Lede Inschrijven Marcel
Baeyens, Anderenbroek 60 te Denderhoutem
11 GONTRODE: Volksunie-Braadspitfeest in het Hoeveke, Potaardestraat 12 Gontrode, vanaf 12 uur
Animatie
door
kleinkunstgroep
Volw 350 fr 12) 150 fr Inschrijven
kan op tel
52 30 23/52 13 35/
30 17 50 Org VU-Melle
13 BELZELE: Van 13u 30 tot 16u
in de zaal Lescauwaet Hobby Club
Org FVV-Belzele
17 GENT-BRUGSEPOORT: 15jaar
VU-Gent-Brugsepoort In Centrum
Reinaert, Reinaertslraat 26, Gent
Gratis aperitief om 19u Vanaf 19u 30

barbecue in aanwezigheid van Jaak
Gabriels Muziek, zang en dans met
Willy Bart (inkom gratis) in aanwezigheid van VU-kandidaten gemeenteraadsverkiezingen Kaarten barbecue op nr 091/26 41 91 Volw 300
fr -12j 150 fr
17 HERZELE: Ledenvergadering
met voorstelling van kandidaten voor
de gemeenteraadsverkiezingen Om
20u 30 in Hof te Rullegem, Peperstraat te Herzele Allen op post Org
VU-Groot-Herzele
18 OUDENAARDE: Herfstwandeling met gids Vertrek om 15u aan
kunstgalerij Ladeuze" te Etikhove
Org FVV-Oudenaarde
18 ZELE: Fietstocht doorheen de
gemeente Vertrek om 14u zeer stipt
aan cafe Pallieter ledere deelnemer
ontvangt gratis hapje Daarom is inschrijven bij bestuursleden van Zeelse Belangen noodzakelijk
24 DENDERMONDE
Feest VUkandidaten gemeenteraadsverkiezingen In zaal Scaldis St Ursmarusstraat te Baasrode om 21 u Trekking
tombola tijdens feest
24 WETTEREN: Verkiezingsshow
met de Strangers Presentatie Walter
Capiau In de loods Boomkwekerij
Van Kerckhove, Oordegemse steenweg te Weiteren Aanvang 20u Inkom 50 fr
Org VU-Weiteren

Pier Janssen op
lijst te Bree
BREE — De lijst van burgemeester Jaak Gabriels is eens
te meer een toonbeeld van vernieuwing en verjonging. Wie er
de leeftijden op nakijkt merkt
dat de VU-voorzitter en zijn
ploeg niet stilgezeten hebben
om mensen aan te trekken.
Want ook bij „ o u d e r e " leeftijdskategorieen w/erd flink gerekruteerd.
Blikvanger van de lijst is echter wel de profvoetballer Pier
Janssen (Anderlecht).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Jaak Gabriels
Jo Geebelen
Jaak Dreezen
Pier Janssen
Alida Thys-Thoonen
Mare Royackers
Lambert Derkoningen
Jaak Lipkens
Dirk Hermans
Jo Gijsen
Piet Flipkens
Henri Schouteden
Hubert Janssen
Jos Brusten
Betsy Cober
Mathieu Broekx
Lisette Clysters

LIMBURG
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011/22.24.49
of 061/65.52.51

OOST-VLAANDEREN

Lijst

Vergelijk en ... kies Siemens.

'DE GRIFFEL"

SEPTEMBER
17 DILSEN Grote Showavond met
Brazil Quintet in het Cultureel Centrum van Dilsen met Jaak Gabriels,
Frieda Brepoels, Johan Sauwens, Rik
Vandekerckhove Guido Maes en
Theo Schoofs Aanvang 20u Org
Nieuw en VU-Dilsen m m v VUJO

18
19
20
21
22
23

Maarten De Ceulaer
Simonne Domen
Lambert Verheyden
Rudi Cober
Kathelijne Doorme-Daemnck
Armand Van Der Stukken

VUJO-IVIaasoeter
op BRT TV-1
VUJO komt op TV Je zult ongetwijfeld wel al eens gehoord hebben van
,,uitzendingen door derden" Nu
denk je ongetwijfeld , Ach die flauwe zever" Juist en met juist Er zijn
inderdaad programma s die het bekijken niet waard zijn, maar de uitzendingen van de Vlaams Nationale Omroep Stichting vormt hier een van de
uitzonderingen op Dit bewijzen de
kijkcijfers Voor VUJO was dit genoeg
om VNOS naar de Maaskant te halen
Na heel wat maanden van voorbereiding stond de ploeg op 15 juli /oor de
deur Eerst filmen in Kinrooi Het
Vijverbroek en de grindplassen werden op band gezet Helaas speelde
de regen ons hier danig parten 's
Middags werd de inwendige mens
versterkt in Hotel van Eyck Te Maaseik nog enkele sfeerbeelden van de
Markt en op naar Neeroeteren Ook
hier aandacht voor de ontgrinding
Via het zmkfabriek van Rotem belandden we in Dilsen De vergiftige
ondergrond vormden hier het gespreksonderwerp
Kijken dus op 9 sept a s Stem om
19u 15 af op BRT TV-1
VUJO-Maasoeter geeft ook onder
deze naam een eigen blad uit VUJOMaasoeter, p/a Europalaan 38, 3650
Dilsen, 011/75 50 52
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25 jaar VU-Kapellen

ANTWERPEN
SEPTEMBER
10 STABROEK: Jaarlijkse Barbecue. Op Ponderose te Berendrecht
om 17u. Deelnameprijzen: 350 fr ,
kinderen 150 fr. Inschrijven tot 8/9 bij
Peter Van Ael (664 41 95)
14 LIER: Opening van het Vlaams
Nationaal Centrum door minister Andre Geens. Gelegen Berlarij 80 te
Lier Om 20u.30.
14 KAPELLEN: Voordracht ,,Zin of
onzin van Stem-Vrouw-akties" en
,.Waarom vrouwen zich binnen de
politieke partijen g r o e p e r e n ' " , door
Nora Tommelein, voorzitster VUvrouwen. Om 20u. p.o.b., Hovensebaan 12, Kapellen. Info: 664.79.61.
16 EDEGEM: Tentoonstelling van
kunstbreiwerken door Liske VinkenCorstjens uit Edegem. In Drie Eiken,
Drie Eikenstraat 128 (457.38.67). Van
1 9 t o t 2 2 u . , o p 17sept.van 1 4 t o t 2 0 u .
en op 18 sept. van 14 tot 20u. Inkom
gratis. Mogelijkheid tot aankoop van
kunstbreiwerken.
16 TONGERLO-WESTERLO:
Voordracht door Erwin Truyens over
Wies Moens. Om 20u.30 in ,,Kapellekeshoef" te Tongerlo. Org. SIVlFKempen/Limburg.
18 EDEGEM: Politiek gesprek met
Frieda Brepoels in lokaal Drie Eiken,
Drie Eikenstraat 128. Gevolgd door
koffietafel (fakultatief). 100 fr, p.p.
Inschrijven
bij
Hilde
De
Wit
(449.17.66) vóór 14/9. O r g . : FVVEdegem.

20 BERCHEM: Voordracht
door
prof.dr. A. Roeck over ,,Volksverhalen en volksgeloof rond de vrijmetselarij" In het Kultureel Centrum van
Berchem om 20u Org.- FVV-Berchem.

Programma-

30 W O M M E L G E M :
Kleinkunstavond met Jos Ghysen en OptimaKabaret. In zaal Familia, Ad Mortelmansstraat 18. Om 20u Inkom 150
fr., leden KK Jan Puimège en 60-i120 fr. Kaarten te bekomen bij K.
Vandenbuicke 03/353.07.73, L. Boogaerts 322.27.75, W.
Herbosch
353.68.94, G. Bellefroid 353.16.93.
Org.: KK. Jan Puimège.

VOOR DAMES EN HEREN
RETOUCHE TERWIJL U WACHT
SUCCES KLEDING MEYERS
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR

sm\

'^chemicaliën

Plaats van vrijetijdsago(o)g(e)

Gedurende de ganse
vakantieperiode waren in Groot-Rans borden te
zien met de wens voor een ..Prettige
val<antie". I-let was een aktie van de
dynamische
Volksunie-afdeling
van
deze fusiegemeente.
Hel
spreekt
vanzelf dat deze VU-wens door de
bevolking op ruime simpatie
werd
onthaald.
Ook aan de 4 kerken van de tusiegemeente werd de
VU-vakantiewens
geuit.
VU-Groot Ranst mag wel de aktiefste politieke afdeling van deze fusiegemeente worden genoemd.
Denken
we maar aan de strijd tegen het
milieuverontreinigend
bedrijf
Oleofina-Lilachym. akties rond verkeersveiligheid, akties voor het
heropenen
van de in onbruik geraakte
gemeentehuizen van Ranst. Emblem en Oelegem (hetgeen men het ADERO-plan
is gaan noemen, hetgeen staat voor
Administratieve
Dienstencentra
Emblem Ranst Oeiegem) verder was er
de Zalig Kerstfeest. Gelukkig Nieuwjaarswens van de Volksunie enz.

KORTESTRAAT 15-19
B-2650 BOOM
~

03/888.69.35

Verplicht inschrijvingsformulier
en examenprogramma, alsmede
een lijst van de diploma's die volgens de voorwaarden in aanmerking komen, te bekomen op de 7e
Directie/Personeelszaken van hel
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Lange Gast
huisstraat 39 te 2000 Antwerpen

Inschrijvmgsrecht; 400, fr.

Inschrijvmgsrecht 400 -fr

De aanvragen dienen toegeko
men te zijn op het Secretariaat,
Lange Gasthuisstraat 33 te 2000
Antwerpen uiterlijk op 19 9.1988

De aanvragen dienen toegekomen te zijn op het Secretariaat,
Lange Gasthuisstraat 33 te 2000
Antwerpen uiterlijk op 26 9.1988

Aanbevolen huize
DE PRIJSBREKER
van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Tel. 03/236.45.31
Open van 10 tot 19u.

T e l . : 02/582.13.12
02/582.04.10

IninMtiMril

Verdeler

XO'VBBL • B T C a
•MMMrkla«raak«r

VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N. - PORSCHE 924-944
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE
korte termijn: AVIS
Personenwagens en vrachtwagens

Guido NUYTTENS
Longtlnstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR —ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING
Tel. 426.19.39

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

nvde winne-fabrisac
migrostraat 128
^ 9328 schoonaarde
dendermonde
052/42 33 04 -42 39 16

drukkerij
typo - offset - repro
e n v e l o p p e n - rx e n v e l o p p e n
kettingformulieren
boekdruk - direct mail

Ze staat open voor mannelijke en
vrouwelijke kandidaten
Aanvangswedde: 39 607,-fr bruto
per maand.
De kandidaten moeten de Belgische nationaliteit bezitten
Leeftijdsvoorwaarden. de leeftijd
van 45 jaar niet overschreden hebben op 26.9 1988
Diplomavereisten. op 26.9.198f
houder zijn v.an een diploma zoals
voorzien in het statuut van het
Rijkspersoneel dat bij het Rijk toegang verleent tot een bediening
die behoort tot het niveau 2 (hoger
secundair onderwijs of gelijkwaardig)

De plaats van vrijetijdsago(o)g(e)
wordt openverklaard.
Zij staat open voor mannelijke en
vrouwelijke kandidaten.
Aanvangswedde. 61.068,- fr. bruto
per maand
De kandidaten moeten de Belgische nationaliteit bezitten.
Leeftijdsvoorwaarden: de leeftijd
van 45 jaar niet overschreden hebben op 19.9.1988.
Diplomavereisten: op 19.9.1988
houder zijn van één van volgende
diploma's:
— licentiaat in de vrijdtijdsagogiek
— licentiaat in de sociale agogiek.
Verplicht inschrijvingsformulier
en examenprogramma te bekomen op de 7e Directie/Personeelszaken van het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Vv'elzijn,
Lange Gasthuisstraat 39 te 2000
Antwerpen

Etn. BERT pvba
Assesteenweg 101-103
TERNAT

Vanaf 19u.. Uitgebreid Koud Buffet Inschrijving vóór 17 september
aan 500 fr /pers Tel 664 01 34 of
664 79 61

Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk
Welzijn
Openbaar Centrum
van Antwerpen
voor Maatschappelijk
Plaats van tekenaar
Welzijn
De plaats van tekenaar wordt
openverklaard.
van Antwerpen

24 KAPELLEN: 25 jaar VU-Kapellen. Van 16 tot 17u 30 feestzittmg,
van 17U.30 tot 19u recepten, daarna
Koud Buffet. Info: 664.01 34 of
664.79.61.
24 WILRIJK: Kleinkunstavond in
CC De Kern, Kern 18 te Wilrijk (nabij
De Bist). M.m.v. IVliel Cools, Zakdoek,
Gust Teugels, Walda Van Onckelen
en VNJ-muziekkapel. Kaarten bij
Geert Verhelst (827.70.08). Inkom:
250 fr. -18j. 200 fr. Gezinskaarten:
800 fr. O r g . : VNJ-Wilrijk.

Van 17U.30 tot 19u : Receptie aangeboeden door de VU en VUJO van
Kapellen

Van 16 tot 17u.30 Feestzittmg met
als oastspreker volksvprtpoenwnordiger Hugo Coveliers. VU-fraktieleider
in de Kamer.

21 KALMTHOUT: Wandeling langs
Willy Vandersteen-pad. Vertrek om
14u. stipt hoek Kapellensteenweg en
Beauvoislaan (Kapelleke). Willy Vandersteen wandelt mee als gids. O r g . :
FVV-Kalmthout

ALLE ROUWKLEDING

Ruiterkamp voor
beginnende ruitertjes van
7 t/m 15 jaar (Juli/Aug.'88)
Kasteelhoeve LItzberg
Hoeveweg 145
3650-DILSEN-Lanklaar
tel. 011/65.75.65 (Mevr. Gussenhoven-lwanickl Hedwige)
prijs: van zondagav. tot zaterdagnamiddag: 5.000 Fr alles incl.
Info op hogervermeld adres.

Het afdelingsbestuur van de Volksunie-Kapellen nodigt uit om op zaterdag 24 september 25 jaar Volksunie
in Kapellen te vieren in de Salons
..Op den W a l " , IVleidoornlaan 9. 2080
Kapellen.

Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antw/erpen
Tel. 03-235.64.75

KEUKENS-SANITAIRVERWARMING
VAN DER CRUYS

•TCENHOUWCMVttT U
«NTWHVCN Jfi».MM

PROMO PUZZLE
Kies zelf het ondenwerp
van uw puzzel
Daniël Cortier
02/428.69.84
Alle trofeeën, wimpels, bekers,
speldjes, badges, enz vanaf 1
november 1987 bij

ESOX STAN PHILIPS
Panorama 36
1810 WEMMEL
Tel. 02/460.68.93

PVBA
J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen

Assesteenweg 240, Ternat
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel, 054-41.25.89
WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

GEORGES DE RAS
PVBA
Autocars, autobus..
ceremoniewagens.
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20, Lede
Tel. 053-21.36.36

Maandag gesloten

Werkhuizen der Kempen
LUDO HERMANS
Fralkinstraat 20
2410 HERENTALS
VLAGGEN
REKLAMEARTIKELEN
ZEEFDRUK
Tel.: 014/21.12.07

FERAUTO
Auto-onderdelen
Ferenczl Jozef
Herentalsebaan 550
2220 Wommelgem
Tel. 03/353.26,50
Open van 9 tot 20 u. van maandag
tot zaterdag.

DRUKKERIJ VAN LINDEN
Alle drukwerken
Pastorijstraat 16-17
WILLEBROEK
Tel 03/886 62 89
03/886 92 93
Aanneming Begrafenissen

Een advertentie?
02/219.49.30
of
02/380.04.78

Houtzagerij

DEROOSEN.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD NINOVE-9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel 053-66 83 86
AFD OKEGEM-9471
Leopoldstraat 114
Tel 054-33 17 51
054-33 11 49

KLEDING LENDERS
Slnt-Oamlaanstraat 41
Wommelgem
Tel. 03-353.70.39

Dames- tieren- en kinderkleding
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Krantenverzamelaar Georges Blommaert:

„Voor de persvrijheid zal
aitijd gevocliten moeten worden"
Antwerpen — Met het piepklein gesofistikeerd
bandopnemertje van de moderne journalist onder de
arm, stapte ik het Abraham Verhoevenhuis aan de
Lombardenvest binnen. Een wereld van vergeeld
papier, oude drukpersen, massa's kranten en dokumenten opent zich. Onder het goedkeurend oog van
de patroonheilige van de journalisten, Franciskus
van Sales, zit daar Georges Blommaert, konservator, publicist, reklame- en portretschilder maar vooral
gepassioneerd krantenverzamelaar. Als dusdanig is
hij de stuwende kracht achter het dagbladmuseum,
of ik zou het eerder een ontmoetingsplaats rond het
dagblad willen noemen.
ANT het museum is niet,
zoals de meeste musea
vandaag de dag, een
verzameling zalen, eventueel
met zwijgende zaalwachters,
waar het niet oirbaar is om luidop
te praten. Georges Blommaert
houdt ervan een praatje te slaan
met de bezoekers, en weet over
het minste vodje papier uit zijn
kollektie wel een prettige anekdote of historisch juiste wetenswaardigheid te vertellen. Bij wijze
van spreken natuurlijk, want het
museum telt alleen al meer dan
50.000 dagbladen.

W

WIJ: Van waar komt die ongelofelijke passie voor iets
waar je morgen alleen de kachel nog mee kan aansteken?
Georges Blommaert: ,,lk heb
die verzamelwoede overgeërfd
van mijn vader zaliger. Hij werkte
in een drukkerij en begon in 1916
met tiet verzamelen van dagbladen, 's Zondags wandelde het
gezin Blommaert dan vaak langs
het Plantin-Moretusmuseum en
de grafische bedrijven in de stad.
Wij kwamen dan altijd langs het
pand waarop met grote letters
stond geschreven: ,,Abraham
Verhoeven drukte alhier in 1905
het eerste dagblad van de wereld". Dat staat nu nog op de
gevel vermeld.
Later kwam ik zelf in de publiciteitswereld terecht en nam ik alles van mijn vader over. Ik kon
het Abraham Verhoevenhuis kopen en restaureerde het. Ook de
achterliggende panden, waar
Plantin nog gewoond heeft, kocht
ik aan. Ik liet dan mijn publiciteitszaak over aan mijn kinderen en
wijdde me volledig aan de uitbouw van dit museum."

Wekelycke
Tydinghe
WIJ: Was Abraham Verhoeven echt de eerste krantenuitgever ter wereld?
Georges Blommaert: ,,Haha,
daar hebben we het. Dat is de
diskussie die ik met zowat elke
bezoeker van het museum voer.
Zoiets zullen we natuurlijk nooit
met zekerheid weten. Veel hangt
ook af van wat men onder een
krant juist verstaat. In de kommunikatiewetenschap noemt men
een bepaal druksel "krant" als
het afgestemd is op de aktualiteit,
met een vaste periodiciteit verschijnt, een kontinu karakter bezit en voor iedereen toegankelijk
is of tracht te zijn. Volgens die
definitie is Abraham Verhoeven
inderdaad niet de eerste. De
nieuwsblaadjes die Verhoeven
reeds in 1605 verspreidde, verschenen immers niet onder dezelfde titel. Pas op 27 juni 1629.
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met de publikatie van het eerste
nummer van zijn ,,Wekelycke
Tydinghe", kan men volgens de
wetenschap Verhoeven een krantenuitgever noemen. Wat voor
mij echter telt, is het onloochenbaar feit dat Verhoeven één van
de grootste perspioniers geweest
is. Het was weliswaar niet onder
dezelfde titel, maar vanaf 1605
gaf Abraham Verhoeven nieuwsbladen uit met een regelmatige
verschijningsda tum.

WIJ: Waar haalden die perspioniers dan hun nieuws?
Georges Blommaert: ,,ln die
tijd was men verplicht om enkele
eksemplaren van zijn dagblad
aan de overheidsinstanties en
belangrijke biblioteken te geven.
Elke overheid mocht ook om het
even wat in de kranten laten publiceren, gratis op de koop toe.
De overheid was toen dus al een
zeer belangrijke informatiebron,
op het randje van propaganda af.
Antwerpen was bovendien een
wereldstad en een grote handelspool. Al die schepen en kooplieden brachten natuurlijk van overal ter wereld de laatste nieuwtjes
mee. Dat moest allemaal wel met
een flinke korrel zout genomen
worden. De verifikatiemogelijkheden waren nagenoeg onbestaande. Trouwens, als men nu, 400
jaar later, nog niet 100% zeker is
of de Spaanse Armada door de
Engelsen gekelderd werd dan
wel vergaan is in de Noordzee,
wat voor leugens en verdraaiingen moeten er dan niet in de
eerste nieuwsbladen gestaan
hebben? De gazettiers waren
zich wel degelijk bewust van die

Enkele merkwaardige 18de-eeuwse kranten

Je mag trouwens niet vergeten
dat het beroep van journalist toen
nog uitgevonden moest worden.
Het ging er niet zo gemakkelijk
aan toe als nu. De drukkers en de
,,gazettiers" moesten een patent
aanvragen bij de overheid, in die
tijd bij de aartshertogen Albrecht
en Isabella. Vooraleer men zo'n
oktrooi kon kopen, moest men
zoiets als een bewijs van goed
gedrag en zeden voorleggen, dat
aantoonde dat men wel een goede katoliek was.

Oktrooi
De krantenkopij was bovendien onderworpen aan preventieve censuur: alles wat niet strookte met de opinie van de vorst of
zijn belangen schaadde, was taboe. Het oktrooi van Albrecht en
Isabella geeft bvb. de toestemming ,,aen Abraham Verhoeven,
gesworen boeckdrucker binnen
Antwerpen, te mogen drucken
ende snijden in houdt oft copere
platen ende te vercoopen in alle
landen van Hare ghehoorsaemheydt, alle de nieuwe tydinghen,
victorien, belegeringhen, ende innemen van steden, die de selve
Pnncen souden doen oft becomen, soo in Vneslandt oft ontrent
den Rhijn".

onbetrouwbaarheid, en ze herinnerden hun lezers daar regelmatig aan. Abraham Verhoeven had
de gewoonte om zijn nieuwsblaadjes af te sluiten met de zin
,,Of 't waer is zal den tijdt leeren".

Fuggerzeitung
Historici wijzen er op dat Verhoeven het, net zoals zijn tijdgenoten overigens, niet zo nauw
nam met de waarheid. Tal van
zijn geschriften dragen een polemisch karakter, ten dienste van
de kontrareformatie en gericht
tegen de "verdeeldheid" en de
"wandaden" door de godsdiensthervormers gepleegd. Verhoeven bewierookte vanzelfsprekend zijn broodheren, Albrecht
en Isabella, en de overwinningen
van hen generaal Spinola bvb.
werden dik in de verf gezet.
WIJ: Waren de nieuwsbladen
van toen al echte dagbladen,
die elke dag verschenen?
Georges Blommaert: ,,Neen.
De toenmalige druktechniek liet
niet toe om dagelijks een krant uit
te geven. Een kopergravure kostte bvb. gemakkelijk 3 dagen
werk. De gazettier van toen was
bovendien een echte duivel-doet-

al: hij vergaarde en redigeerde
het nieuws niet alleen, maar hij
graveerde ook zelf, drukte zijn
teksten, gaf ze uit en liet ze
verspreiden door kolporteurs.
Wat Abraham Verhoeven betreft,
bestaat er bij historici wel de
grootste twijfel of hij dit allemaal
voor eigen rekening nam."
WIJ: Wat valt er allemaal te
bekijken in het Dagbladmuseum?
Georges Blommaert: ,,De
tentoonstelling omvat het ontstaan en de evolutie van het
schrift vanaf het oertijdperk tot
nu, de opkomst en de doorbraak
van de drukkunst en het leven
van perspionier Abraham Verhoeven. Er is tevens een overzicht van dagbladen en pamfletten. Het oudste is een Fuggerzeitung uit de 15° eeuw, dat is een
geschreven nieuwsbrief van de
koopmansfamilie de Fuggers.
We hebben verder dagbladen
uit de hele wereld. Het museum
bevat meer dan 50.000 eksemplaren waarvan er 3.000 meer
dan 150 jaar oud zijn. Vermeldenswaard is ook de unieke verzameling van een 1200 postzegels over journalisten en publicisten."
WIJ: Het is toch niet mogelijk
om zomaar alle kranten te verzamelen. Hoe bepaalt u wat u
wilt houden en wat weggeworpen mag worden?
Georges Blommaert: „Als je
weet dat er dagelijks meer dan
7.000 dagbladtitels verschijnen
ter wereld, besefje inderdaad dat
het onmogelijk is om alle kranten
bij te houden. Wat voor mij wél
interessant Is, zijn allerlei speciale nummers. Enkele voorbeelden : het eerste nummer van Het
Volk (met als ondertitel ,,antisocialistisch dagblad") of het laatste nummer van Volksgazet.
Naar aanleiding van de 25° verjaardag van "The Daily Mail"
verscheen die krant op zilverpapier. Bij speciale gelegenheden,
verjaardagen maar ook bvb. een
huwelijk of een jubileum van belangrijke personen, werden er
kranten in het goud of zilver gedrukt en voor zeer veel geld verkocht aan vooraanstaande personen."

Fronters
Ik heb hier ook een eksemplaar
van "The International Herald
Tribune" van 5 juni 1987, zonder
foto's. Er was die dag nl. een
staking van de persfotografen, en
de krant werd gewoon gedrukt
met witte vlekken waar de foto's
voorzien waren.
Zeldzaam zijn ook de klandestiene blaadjes van de Vlaamse
frontsoldaten uit de eerste wereldoorlog. Verder houd ik kranten met inhoudelijk belangrijk
nieuws bij: de dag dat Hitler aan
de macht kwam, de dood van
Stalin, de "j'accuse" van Zola,
de moord op John Kennedy en ga
zo maar door.
Ik verzamel ook allerlei boeken
over het dagbladwezen. Belangrijke kranten geven n.a.v. hun
jubileum bvb. een boek uit dat de
geschiedenis van die periode in
beeld brengt. Of soms krijg ik hier
boeken die een overzicht geven
van de pers in een bepaald land
of een bepaald tijdvak. Het museum groeit echt elke dag verder
uit."

Overzicht van de geschiedenis
van de boekdrukkunst

WIJ: Kunt u gemakkelijk het
hoofd boven water houden met
dit museum?
Georges Blommaert: ,,Dat
gaat wel. Let op, ik wil geen
subsidies, want dan komen er
zich morgen mensen moeien die
er niks van kennen. Voor 100
frank mag je hier binnen en je
krijgt er een kop koffie bovenop.
De meeste mensen die het museum eens bezochten, komen later terug. Er komen hier journalisten van over de hele wereld binnen, om een klapke te doen en
eens rond te neuzen, soms met
de tranen in de ogen. Ik wil hier
voor journalisten iets doen, er
een soort ontmoetingsplaats van
maken. Want een pastoor, die
kan overal ter wereld een kerk
binnengaan. Voor een journalist
is er niets. En de persvrijheid, die
bestond in de tijd van Verhoeven
niet, en num bestaat die op veel
plaatsen en in veel situaties nog
niet. Persvrijheid, daar zal altijd
voor gevochten moeten worden."
WIJ: Of 't waer is zal den tijdt
leeren...
(pdj)

Het Abraham Verhoevenhuis
is gelegen aan de Lombardenvest 6 te Antwerpen. Het museum is toegankelijk vrijdag,
zaterdag en zondag van 11 tot
17 uur. Groepen vanaf 25 personen op afspraak (tel. 03/
887.50.86)
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