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Maar hoe worden de
zetels verdeeld?
(Lees bli. 6 en 7)

Gabriels blijft op post
Klimatologisch mag de herfst dan al begonnen zijn, het
voorspelde stormachtige politieke najaar moet eigenlijk nog
beginnen. Vermoedelijk zullen de stormen pas opsteken onmiddellijk na de stembusslag van zondag 9 oktober. Tot dan zijn
bijna alle politici druk benomen met hun gemeentelijke kampanje en het soms subtiele rekenspelletje van mogelijke meerderheden, waarbij programmatische beschouwingen niet zelden
ondergeschikt blijven aan sjerpen en mandaten.
Wanneer deze strijd gestreden is, zullen alle politieke ogen
opnieuw op de mensen in de gebouwen om en rond de Wetstraat
gericht zijn. In deze lokalen staat immers nogal wat te gebeuren,
vooral m.b.t. het verder omzetten van het staatkundig hoofdstuk
uit het regeerakkoord in evenwichtige wetsontwerpen. De realisatie dus van het zogeheten tweede luik van de inderdaad wel
erg ingrijpende omvorming van de Belgische eenheidsstaat in
een bondsstaat.
Norbert De Batselier, de niet onbegenadigde SP-staatssekretaris voor institutionele hervormingen, schreef vorige week een
bruikbaar voorontwerp dat de financiering van Gewesten en
Gemeenschappen regelt en waardoor de beide deelstaten eindelijk over de noodzakelijke geldmiddelen zullen beschikken om
een eigen beleid te voeren. Deze financieringswet zal andermaal
het tema worden van menig debat, alhoewel niemand durft
loochenen dat hiermee het ideaal van „Vlaams geld in Vlaamse
handen" een heel eind dichterbij komt.
Voorts is er de uitwerking van het statuut voor het hoofdstedelijk gebied Brussel met de paritair samengestelde eksekutieve,
waardoor de Vlamingen ook in hun hoofdstad effektief en
gewaarborgd zullen deelnemen aan de macht. Ook de kwestie
van het buitenlands beleid en het daarmee verbonden recht om
verdragen te sluiten staat op de herfstagenda; de oude droom om
als Vlaamse volk en gemeenschap naar de wereld toe te stappen
en aldus ook erkend te worden, kan hierdoor werkelijkheid
worden. Dat België uiteindelijk verwordt tot een soort postbode
tussen het Europese en het Vlaamse nivo, zal ons een zorg
wezen. Ook de formulering van de nieuwe wet op het Arbitragehof dient geregeld vóór we Kerstmis vieren.
In het derde luik, dat logischerwijze onmiddellijk volgt op het
tweede, zit de afschaffing van het dubbelmandeiat met bijgevolg
de wording van een eigen en rechtreeks parlement evenals de
kwestie van de toewijzing van de residuaire bevoegdheden.
Deze klus moet geklaard zijn vooraleer het opnieuw zomer
wordt.
Wie hoopt dat deze hele ingreep vlug, zonder pijn en risikoloos
zal verlopen, is naïef. Uit welingelichte bron vernemen wij
trouwens dat van verschillende zijden en in diverse milieus
gepoogd wordt om de operatie te verhinderen of minstens uit te
stellen. Zelfs in achtbare en invloedrijke Vlaamse kringen
duiken unitaire mollen op die vernietigend graafwerk verrichten onder de tafel, waarop het sekure en delikate snijwerk moet
uitgevoerd worden. De verantwoordelijken in en van de Vlaamse Beweging doen er goed aan zich terzake te beraden om niet
blindelings in de val te trappen van hun historische tegenstrevers.
In dit licht verdient de op gang gebrachte doorschuif-aktie aan
de top van de regeringspartijen en in de regering zelf, wel enige,
reflektie. De vaststelling dat men een deskundige op het staatssekretriaat van financiën vervangt door een vriendelijke en
naar verluidt doortastende vrouw die echter weinig kaas gegeten heeft van de betrokken materie — ter kompensatie van de
afwijzin van haar voorzitterskandidatuur — is niet gelukkig. En
dat de welbespraakte nieuwe CVP-president bij zijn aanstelling
meer aandacht had voor het showelement dan voor de nochtans
aktuele kommunautaire uitdagingen, geeft te denken. Natuurlijk weten ook wij dat hierover weinig (fraais) te lezen valt in
teologische geschriften, maar Herman Van Rompuy doet er goed
aan te besefen dat hij bezwaarlijk deze kwestie Itan negeren.
Door de wissel Van Miert-Tobback is VU-voorzitter Jaak
Gabriels straks de enige Vlaamse partijvoorzitter die van het
eerste tot het laatste uur mede-opsteller was van het traagmoeizaam geschreven regeerakkoord. Dat hij op post blijft en op
18 oktober niet overstapt naar de Vlaamse regering, werkt
bemoedigend. Het zal mee van Gabriels' overredingskracht en
motiveringstalent afhangen of het indertijd door hem gevormde
Vlaams front straks ook echt de Vlaamse buit weet binnen te
halen.
WIJ
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Zondag 25 september om 14u. te Bilzen

„Tussen gisteren
en morgen"
Nog minder dan drie weken sctieiden ons van de
gemeentelijke stembusslag op 9 oktober 1988.
Wie Vlaanderen kris-kras met de wagen doorkruist, kan er overigens niet naast kijken. Het oogt
wel niet steeds even fraai, maar tot in de kleinste
uithoek drummen mannen en vrouwen om de gunst
van de kiezer.
ET is gedurfd, maar toch
oordeelde het partijbestuur het opportuun om
alle militanten en de vele kandidaat-mandatarissen een enkele
dag uit hun gemeentelijke schelp
te halen. Een enkele dag de tomeloze inzet en het enorme entoesiasme van alle VU-afdelingen
bundelen, dat is het doel van ons
kongres op zondag aanstaande.

H

Meteen zullen de Vlaamse kiezers kennis kunnen nemen van
de sterke drang van de Volksunie
om op 9 oktober te overwinnen,
en van haar ambitie om in de

Vlaamse gemeenten en steden
daadvi^erkelijk haar programma
hard te maken.

Evaluatie
Er is evenwel meer. De regering Martens-VIII heeft een drukke periode achter de rug. Staatshervorming, sociaal-ekonomisch
vernieuwingsbeleid, staatsfinanciën, belastingen en nieuwe politieke kuituur... op al deze terreinen werden bergen werk verzet.
Het ogenblik is dan ook aangebroken om een evaluatie te maken van de inbreng van de Volks-

unie tijdens de eerste 100 dagen
beleidsverantwoordelijkheid.
Ondertusen is de regering trouwens opnieuw van start. En de
kalender liegt er niet om. De
staatshervorming gaat met het
statuut voor Brussel en de financiering van Gemeenschappen en
Gewesten een tweede erg belangrijke etappe tegemoet. Er is
de uitbreiding van de Vlaamse
regering.
Sociaal-ekonomisch
dient het interprofessioneel overleg afgerond, de fiskale hervorming en de begrotingsplannen
wachten op uitvoering. Het streven naar een nieuwe politieke
kuituur dient verder in wetteksten
gegoten. Ook over al deze dossiers moet de partij zich bezinnen.
Kortom: een blik naar gisteren
en naar morgen. Daarvoor is uw
aanwezigheid zondag aanstaande te Bilzen gewenst. Wij verwachten u.
(Lees ook biz 7)

Wi\
... en WIJ
De redaktie ontvangt graag brieven
voor de lezersrubriek Naamloze brieven gaan de scheurmand m, evenals
scheld- en smaadbrieven De andere
publiceert zij, naargelang er plaats
beschikbaar is De redaktie behoudt
zich het recht voor brieven in te korten
en persklaar te maken zonder de essentie van de inhoud te veranderen
Brieven worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de
initialen te gebruiken
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
IS met noodzakelijk deze van
De redaktie

PROPERE KNIKKER
In brief, verschenen in WIJ (8 sept
j I ) wordt terecht de wens neergeschreven dat de VU met zou vervallen
in de Belgische ziekte Daarmee bedoel ik het aanwerven of bevorderen
van ambtenaren op grond van hun
lidmaatschapskaart
Zelf heb ik viermaal klacht ingediend bij de Raad van State omdat
men mij, gekend VU-militant een
rechtmatige bevorderin weigerde
Het daaraan verbonden leed is in
alle gevallen groot Vooral als men
zich moet schikken naar de bevelen
van een chef, die bij elk eksamen het
onderspit had moeten delven, maar
slaagde omdat hij behoorde tot een
bepaalde kliek
Na 20 jaar, kwam de kans om
eindelijk te bekomen wat mijn recht
was Ik verkondig over alle daken dat
de VU met toen steunde Dit op statutaire en eerlijke gronden en zonder
dat een kollega, die meer rechten had
dan ik, was voorbij gestoken Daarmee heeft de VU haar plicht gedaan
en dergelijke zaken moet zij ook nu
doen Ze moet wit wassen wat zwart
was en recht doen zegevieren, waar
onrecht werd gepleegd

De partij mag echter, zelfs met op
de departementen, waar haar partijlid
minister is, een knul bevorderen of
benoemen zoals CVP, SP en PVV
vroeger elke week deden
De ,,knikker, waar geen vuiltje aanh a n g t " van ons kongres moet zuiver
blijven
Floere S m i t , P u t t e

SLECHTE JOERNALISTIEK
Een nieuwe politieke
en eerlijk Ik twijfel met
bedoelingen maar het
moest , , W i j " zich daar
den

kuituur Open
aan de goede
zou beter zijn
ook aan hou-

Uw
IJzerbedebaart-kommentaar
(,,Wij" van 25 aug '88) in verband
met,,Die Stem' heeft bij velen kwaad
bloed gezet
Als , , W i j " open en eerlijk opkomt
voor eigen lotsbestemming voor de
zwarten in Zuid-Atrika zal geen zinnig
mens daar aanstoot aan nemen, wel
integendeel
De mamer echter waarop het weekblad smalend schrijft over het VNJ en
haar toeters en het omstreden liedje
IS een voorbeeld van slechte joernalistiek die de tegenstellingen aan-

scherpt, de misverstanden vergroot
en waarover alleen onze tegenstanders zich verheugen
L. B r o e s , A n t w e r p e n

HAPPART, WEER DAAR?
PS-Voorzitter Spitaels heeft de terugkeer van Happart aangekondigd
voor na de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober voorzover Happart
ophoudt met te zeggen , , D a t h i j g e e n
Nederlands kent of wil kennen i "
Het uur van de waarheid nadert Nu
zal moeten blijken of de Franstalige
partijen bereid zijn om het regeerakkoord loyaal uit te voeren, nu zal
blijken of het regeerakkoord inzake
Voeren gunstig is voor Vlaanderen
Gunstig betekent heel konkreet, dat
het rijk van Happart voorgoed tot het
verleden behoort'
WIJ zeggen alvast klaar en duidelijk
tot de Vlaamse regeringspartijen
CVP, SPen VU ,Laat U met rollen
door de PS van Spitaels Bespaar
Vlaanderen deze zoveelste vernedering Voer het arrest van de Raad van
State korrekt uit Nog liever een regenngskrisis dan deze pil te moeten
slikken Voeren betekent voor Vlaan-

deren veel meer dan 4500 inwoners
Voeren betekent voor ons Vlaamse
weerbaarheid ' i
Tol de PVV zeggen we onomwonden
Spaar ons uw zedenpreken
Happart heeft u nooit geïnteresseerd
Toen u in de regering zal hebt u Go!
(PRL) laten doen en mocht Luik potverteren met geleend g e l d ' Nu zou
Vlaanderen mee moeten opdraaien'
W. Rosiers, Neeroeteren

Zoekertje
I 26-jarige licentiaat in de Sociale en
Kulturele Agogoiek met een brede
algemene vorming zoekt werk in
haar sektor in Brussel of VlaamsBrabant Voor ml tel staatssekretanaat Valkeniers 513 83 00 post 311
U 22-jarige typiste met kennis van
bureelwerken, onmiddellijk vnj, zoekt
aangepaste job in Brussel of viaamsBrabant Voor ml tel staatssekretanaat Valkeniers 513 83 00 post 311

I 25j tweetalige kok zoekt een nieu
we werkkring m het Brusselse of op
de driehoek Brussel Ninove Aalst
Voor ml zich wenden tot staatssekre
tans burgemeester dr J Valkeniers
02/569 16 04
I 42j handlanger zoekt een nieuwe
betrekking als chauffeur
magazij
nier tuinier of onderhoudswerkman
Voor ml zich wenden tot staatssekre
tans burgemeester dr J Valkeniers
tel 02/569 16 04
I I 20j A2 elektronmekanieker zoekt
een nieuwe betrekking wegens de
onveiligheid m zijn huidige werkkring
Voor ml zich wenden tot staatssekre
taris-burgemeester dr J Valkeniers
02/569 16 04

Verkoopster
1 1 25 jaar — zoekt betrekking te GentAntwerpen-St Niklaas
Aanbiedingen eresenator Van Ooteghem tel
091/30 72 87

C o m p u t e r p r o g r a m m a g e m e e n t e r a a d s v e r k i e z i n g e n 88
Zetelverdeling, percentages, toewijzing verkozenen en opvolgers Uitslagen
per partij, rangschikking volgens aantal stemmen, enz
Op diskette CF2, Schneider CPC 664 en CPC 6218
Inlichtingen en bestellingen Andre Vergeylen, Biezenstraat 20 te 9290
Berlare, telefoon 052/42 25 05

39ste samenkomst
van Broederband-St.Pietersbanden
St.Pietersbanden w e r d in 1949 o p g e r i c h t door dr. Jef Goossenaerts. Het w a s zijn bedoeling de getroffenen van de repressie
iaarljjl<s s a m e n t e b r e n g e n . Dit w a s , in v o l l e r e p r e s s i e t i j d , e e n
g e d u r f d i n i t i a t i e f . D e t a l r i j l < e o p l < o m s t b e w e e s ecKiter d a t l i e t
initiatief beantwoorde aan een behoefte, de derde zondag van
oktober werd voor velen een Vlaamse hoogdag!
In 1983 heeft het bestuur van Broederband-Gent aanvaard dit prachtig
werk verder te zetten en zij slaagden
er in aan de organisatie een nieuwe
impuls te geven Veel repressieslachtoffers zijn ondertussen reeds overleden, doch hun plaatsen werden ingenomen door hun kinderen en kleinkinderen
Broederband-Gent
roept
alle
Vlaams-nationalisten op om op 16
oktober m Lourdes-Oostakker aanwezig te zijn
Programma

12 uur stipt h mis m de basiliek
van Lourdes-Oostakker deze zal worden opgedragen door pater Aernouts
pater De Muyt en e h Waterschoot
Homilie Pater De Muyt Zang Emiel
Hullebroeckkoor o I v de heer Wabbes
13 uur middagmaal m de grote
zaal van het ,,Hotel de Lourdes" De
tafelrede zal worden gehouden door
Noel de Cramer uit Komen Deelname aan het middagmaal is enkel
mogelijk na storting voor 1 oktober
van 430 fr op rekening nr 4445625401-68 van Broederband-Gent

lepel & vork

^

P.V B A Bierhandel Hellinckx
Stationsstraat 42

Wymenier 4a

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM

Doorlopende promoties
Uitgelezen wijnkeuze

H
ELLINCKA

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerlo
Tel. 014-54.40.07

Overname — huur —
verhuur van cafe s
Wij bestellen ten huize

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Tel. 582.10.93

S. M. B.

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

Dortmunder Thier-Braü-hoven
Beringen, Markt 17-011/43 20 51
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36
Konlich, Kon /kstndlaan 85 - 034/57 30 32
Leuven, 1 OortmunderThier Brau Hof, Tervuursevest60-016/22 86 72
2 Bierketder, Oude Markt 016/22 68 69
3 Pallieter, Oude Markt 7
Torhout, Stwg nr Lichten/elde - 051/72 28 22

et ^alinöbui^
Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER

Oude Brugstraat 16, 9328 S c h o o n a a r d e . T e l . 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december
De familiezaak met traditie

AFSPANNING-HERBERG

TOMBERG
Afspanning Tomberg gelegen in
een stukje ongerepte natuur!
Specialiteiten
Pannekoeken — Spaghetti
Oudebrusselbaan 4
1681 LENNiK
Tel. 02/532.09.40
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tboerenhof

CAFE-RESTAURANfT-FRinJUR
Terras - Lunchroom - Coffeeshop
Altamira stone grill
Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren
Tel 087-68 67 03

f

Hoek
Wolvengracht
en
Leopoldstraat
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Uitgave v a n het
Vlaams Pers-, Radioen T V - I n s t l t u u t v.z.w.
HoofdredakteurMaunts Van Liedekerke

Tel 217 9 1 5 3
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JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053-213533

G r o t e K o u t e r 47
Uitbergen

Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dortmunder Thier van 't vat, Levende Water Tonissteiner Sprudel goed en goedkoop eten
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RESTAURANT-HOTEL
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R. DE BEULE
^

Heirbaan 53
2730 BURCHT
Tel • 03/252 70 98
SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

OVEREINDE
Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialiteiten bruiloften
en banketten
Overeinde 8 AS
Tel. 011/65.73.05 - 65.89.40

Publiciteitschef.
de h Karel Severs tel 02219 49 30, toestel 19 ('s voor
middags) of pnve Alsembergsesteenweg 41b 1512 Dworp
Tel 02-380 04 78

'

Koffiebranderij

kUa^erstnui 3 5Ó90 hree

Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel
02-734 56 09 - 460 48 87
Joris Van den Driessche
zaakvoerder

C<*f^ Xfi<^ ff^'f'''
~ CMnbriHU3"

SL

JS

W{\
Laatste
hoofdstuk
Cas Goossens:
woord houden!

Het woord
van Cas
Op het einde van de eerste
vakantiemaand ging in Antwerpen het zilveren jubileum van de
Europadedoor Zesduizend deelnemers uit heel Europa brachten
vier dagen lang hun kuituur en
folklore naar de Scheldestad
Tienduizenden waren getuige
van hun optocht en optredens
Jammer genoeg blonk de BRTtelevisie uit door afwezigheid Op
de radio werd wel aandacht aan
het gebeuren geschonken Nochtans leent deze manifestatie zich
uitermate voor prachtige beelden
Op een brief van Erwin Brentlens die zich hierover bekloeg,
antwoordde administrateur-generaal Cas Goossens persoonlijk
HIJ betreurde dat er mets van de
Europeade vertoond werd Het
personeelstekort bij de dienst Informatie zou hiervan de oorzaak
zijn Opmerkelijk was echter de
slotzin van de administrateur-generaal , Ik sta achter uw pleidooi voor een gemeenschapsop
roep die echt Vlaams is
WIJ houden hem aan zijn
woord I

Antwerpen:
vooruit ermee
Onder deze slogan trekt de
Volksunie van Antwerpen naar de
stembus Lijsttrekker is minister
van Begroting Hugo Schiltz Dit
jaar krijgt de kiesstnjd m de havenstad meer dan gewone aandacht Het zou immers kunnen
dat de huidige rooms-rode be
stuursmeerderheid maar met de
hakken over de sloot geraakt of
zelfs kopje onder gaat
In dat geval kan het noodzakelijk woden een derde partner aan
te spreken Schiltz ziet een ambt
als schepen van de Haven best
zitten De huidige vorm van bestuur acht hij voor de haven met
geschikt de beheersstrukturen
dienen grondig aangepast aan de
hedendaagse ekonomische vereisten Prettig is ook dat de relaties tussen Schiltz en de havenmilieus erg goed zijn
Een steekproef in het weekblad
Trends bewijst dat nogal wat bedrijven het zouden toejuichen
mocht de minister het schepenambt op zich nemen De Volksunie m het bestuur van Vlaanderens grootste stad'' Na 9 oktober
zal blijken of dit realiteit wordt

Zoals in alle andere gemeenten loopt ook in Voeren de kiesstnjd De Vlamingen sluiten er
net als zes jaar geleden de gelederen en komen met een eenheidslijst naar de kiezer Victor
Walpot vertegenwoordigt de VU
op de tweede plaats Verder vinnden we o m nog raadslid Mia
Vandeperre-Vanuytven op de lijst
terug Daar in Voeren, net zoals
in Komen-Waasten en de zes
Vlaamse randgemeenten rond
Brussel moeten de OCMW-leden
rechtstreeks verkozen worden, is
ook hiervoor een lijst opgemaakt
Lijsttrekker wordt hier Jean
Duysens, ooit door de VU als
kandidaat burgemeester voorgedragen Op beide lijsten bevinden zich ook nog een aantal onafhankelijken Een sterke ploeg
kan bijdragen tot het doorbreken
van de impasse in dit stukje Limburg, zeker nu de ,zaak H aan
het laatste hoofdstuk toe is

Exit Capart

NUFJKg?'
Willy Kuijpers, euro-parlementslid
• U sprak verleden week met
Yasser Arafat te Straatsburg
over de verdwijning van de
dokter Jan Cools. Hoe gebeurde de verdwijning precies?
,,Men vermoedt dat dr Jan
Cools op vrijdag 21 mei rond 14u
te voet uit het kamp vertrok om 4
kilometer verder de post te gaan
ophalen en dan verder het vluchtelingenkamp van Qassmich te
bezoeken en naar een Norwacoverleg (De Noorse NGO waarvoor de dokter werkt) in Beiroet te
trekken Hij kwam er niet aan
Nochtans is dr Cools een graaggeziene figuur, die totaal buiten
het politieke gebeuren stond Hij
IS een sociaal-bewogen man, opgegroeid tussen vijf kinderen m
een Vlaamsgezinde, Limburgse
familie uit Herk de Stad "
' Welke stappen worden totnogtoe ondernomen om opheldering te bekomen''

/ -'M

Het einde
voor Capart?

Hoe zere vallen z'af," dichtte
wijlen Guido Gezelle Hij had het
toen over de bladeren aan de
bomen In deze eerste dagen van
de herfst vallen met alleen de
bladeren, maar ook enkele politieke ,,koppen" En dit nog voor
de verkiezingen

,,Op 24 mei werd ons ministerie van Buitenlandse Zaken op de
hoogte gesteld van Jans verdwijning Sedertdien tracht de heer
Brioul, zaakgelastigde in Beiroet,
met het Rode Kruis informatie in
te winnen VU-senator Laurens
Appeltans en anderen interpelleerden in de regering Ook vele
NGO's m binnen- en buitenland

en de Antwerpse provincieraad
reageerden Maar veel wijzer
werd men niet
Je moet je zo'n toestand goed
kunnen voorstellen In zo'n kamp
met wel 15 000 vluchtelingen wonen de verschillende politieke
strekkingen in groepen naast mekaar Libanon zelf vormt een lappendeken, waarvan ieder deel
een andere politieke realiteit vertoont "

• Hoe reageerde Arafat op uw
verzoek''
,,Verrassend gunstig' Op 14
september j I heb ik twee maal
met hem een stevig onderhoud
gehad Daann verklaarde hij dat
hij zich persoonlijk het lot van
dokter Cools zou aantrekken En
dit bleek geen mooipraten te zijn
De vragen die ik hem op voorhand had laten bezorgen via zijn
medewerkers beantwoordde hij
met veel nauwkeurigheid en ge-

Een vaderland blijft een thuis
— arm of rijk —
Je moet er terug keren
Zelfs de vogels vliegen terug naar
hun nest
En de vissen zwemmen naar hun
broedplaats
Wij zullen ook zo terugkeren naar
ons land,
arm of rijk'"

• Dr. Cools zou dus de speelbal kunnen zijn van rivaliserende extremistische groepen''
,,Inderdaad Yasser Arafat bevestigde me dat De verdwijning
werd trouwens nog met opgeëist
Het ontvoeringsbericht dat eenmaal, op 26 mei, gelanceerd
werd door het Demokratisch
Volksfront, bleek onjuist te zijn "

Alhoewel nieuwe edellieden
voor ons met hoeven- een dame
zoals Rosseels is reeds een stuk
echte adel- sluiten wij ons graag
aan bij de gelukwensen n a v de
hoge onderscheiding
Andere geadelden komen o a
uit de ekonomische wereld Het
gewezen hoofd van de Staatsveiligheid werd gendderd

""NIEUM^

De overheveling van de faciliteitengemeenten naar de Vlaamse voogdij heeft hienn blijkbaar
een rol gespeeld Een teken aan
de wand voor José Happart'

Het verscheen m het Staatsblad de gevels en daken van het
Barnkadenplein werden definitief geklasseerd Ook het gekende nr
12 waar de Volksunie woont Wij zijn dus vanaf nu geklasseerd '

Guy
Verhofstadt
wil uit
de schaduw

Uit de
scliaduw?
Het gaat met goed met Guy
Verhofstadt Sinds de aanvang
van de regermgsonderhandelmgen staat de PVV op een politiek
zijspoor En Verhofstadt is daar
van het grootste slachtoffer Ge
durende meerdere jaren mocht
hij zich koesteren in het liht van
de schijnwerpers als minister
Maar als een partij m de oppositie
zit IS het eerder de voorzitter m
deze Annemie Neyts die op het
voorplan treedt
Verhofstadt trachtte wel wat
belangstelling te winnen voor zijn
schaduwkabinet
Maar hij
bleef zelf reeds maanden een
grijze schaduw onopvallend Met
nadruk begon hij echter Anmemie Neyts positie te bestoken
hij wil best opnieuw voorzitter
worden Niet iedereen is er even
gelukkig mee dat hij zijn plaats in
de zon opeist Voorlopig zit Anne
mie dus nog voor maar als Guy
gaat doorzetten

• Waarover heb je nog gesproken met Arafat?
,,Natuurlijk over de waarde van
zelfbestuur voor de Palestijnen,
zoals de Verenigde Naties hen
dat — net zoals voor de Israeli —
beloofden na de Tweede Wereldoorlog Ook spraken we over de
kansen op een geweldloos overleg tussen de Palestijnen en Israel Zijn toespraak in het Europees Parlement was bijzonder
waardevol door de ,,open hand"politiek Het verder koloniseren
van Palestijnse gebieden biedt
geen enkele vredevolle toekomst noch voor de Joden, noch
voor de Palestijnen En zijn ze
beiden met uit ,vrede van Nazareth " geboren '> Arafat verwoordde ons poëtisch zijn zelfbestuursdroom als volgt

yMENSENiN
In Kraainem heeft men stilaan
de buik vol van de fratsen van de
Nederlandsonkundige
OCMWvoorzitter Rene Capart Zodanig
zelfs dat FDF-burgemeester Maricq er met over piekert om hem
na 9 oktober opnieuw als voorzitter van de OCMW-raad te tolereren Plots vindt hij het maar normaal dat men in Kraainem Nederlands kent en gebruikt in bestuurszaken

voelen HIJ beloofde me zo spoedig mogelijk nieuws te zenden
van zijn tussenkomst "

Nieuwe
barones
Het heeft de koning behaagd
een trits landgenoten in de adelstand te verheffen onder hen de
Vlaamse schrijfster Maria Rosseels Maaike Rosseels reeds
eerder eredoctor van de KUL en
erelid van de Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal - en
Letterkunde wordt nu barones,
het IS wel even wennen
De gewezen joernaliste van De
Standaard heeft een indrukwekkend aantal literaire werken achter haar naam maar haar joernalistiek werk is met te verwaarlozen want zowel op het vlak van de
goede filmpers als op dat van de
ontvoogding van de vrouw heeft
Rosseels een zeer belangrijke rol
gespeeld

Barones
Rosseels

Beschaafde
franstaligen?
De minister die de Posterijen
onder zijn hoede heeft overweegt de oprichting van een
luchtpostsorteercentrum op de
luchthaven van Zaventem Dit initiatief wordt onmiddellijk aangegrepen door een aantal franstaligen om de tweetaligheid hiervan
te eisen Indien dit laatste zou
doorgaan zou dit een nieuwe
import van frankofonen in het
Vlaamse grondgebied naar de
hoofdstad met zich meebrengen
En het ziet er met naar uit dat die
de intentie hebben zich aan hun
nieuwe Vlaamse omgeving aan
te passen Terecht stelt de Volksunie afdeling van Zaventem dat
het sociale leven hierdoor drastisch dreigt verstoord te worden
De afdeling verzet zich met
kracht tegen een dergelijke ope
ratie
La Libre Belique windt
zich over het standpunt van de
VU danig op en vraagt zich verontwaardigd ad of de partij met
weet dat er beschaafde franstaligen bestaan
Al te vaak moeten we echter
vaststellen dat die beschaving
met verder reikt dan de ,,francite' En of het aan de ,,Libre" is
om een diploma van beschaafd
gedrag tegenover de Vlamingen
af te leveren dat durven we be
twijfelen
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w&
oktober
Apostroffe
Het moet gezegd dat de affichage van Annemie Neyts steeds
door originaliteit uitblinkt Dit keer
met een tweetalige slogan, passend bij een tweetalige lijst Maar
de PVV- voorzitster geraakt met
uit afkappingstekens
C'est bon, l'is Annemie
't Is met bon, dit keer'

Schiltz
nodigt uit
Omdat zijn affiches sistematisch en grondig vernietigd worden nodigt VU- lijsttrekker Hugo
Schiltz de anomiene vandalen
vriendelijk uit op een openbaar
debat Schiltz lanceerde de oproep nadat ook de naamplaat van
zijn advokatenkantoor werd aangepakt
Schiltz kan aannemen dat men
van mening verschilt maar begrijpt met dat dat op een anonieme en vulgaire wijze moet kenbaar gemaakt worden Dat getuigt van weinig moed voegt
Schiltz- die het openbare debat
nooit geschuwd heeft- er nog aan
toe

,, Ik verkies een strijd met open
vizier"
Het IS dus wachten op de eerste gasten

Geen sport
te icort
Het lijkt wel een hengelpartij
naar sportlui voor 9 oktober Uit
de wielrennerij Roger De Vlaeminck - om Guy Verhofstadt een
plezier te doen, zegt hijzelf- op de
PVV- lijst te Lembeke, Roger
Swerts bij CVP- Heusden, Freddy
Maertens bij VU- Roeselare,
Ludo De Keulenaere bij CVPKapellen, Gerry Verlinden bij
PVV- Lint
Uit de voetbalwereld Pier Jansen op de lijst van VU-voorzitter
Jaak Gabriels te Bree, Jan Geulemans op Welzijn te Zedelgem,
RWDM-schutter Patnck Thairet
bij het FDF te Molenbeek, Guido
Swinnen bij de SP te Bocholt,
Patnck Versavel op de VVD (afgescheurde PVV) te Diest
De fraaiste kommentaar bij zijn
kandidatuur leverde Roger De
Vlaemmck Ondervraagd over
zijn politieke ambities antwoordde hij ,, Niks Ik weet niks van
politiek " En zo pakt Roger de

Staatssekretans Valkeniers spant zich sterk in voor de Brusselse natuur Het is ook de moeite waard,
Brussel is een stad met veel gezichten de binnenstand met de volksbuurten en de administratieve centra
maar ook 37 natuurgebieden op de rand
Op de Natuurbeschermingsdag van zondag j I te Oudergem verraste hij het gekomen publiek met
duidelijke taal en daden voor de bescherming van de groene agglomeratie wij komen nog terug op de
initiatieven van de staatssekretans
kiesstrijd aan ,,Vriendelijk zijn
als altijd en er zelf geen geld
insteken Verhofstadt betaalt mij
een folder "
Eerlijk is het wel, ernstig is
anders

VU op TV
Op donderdag 22 september
zal de VU het eerst te zien zijn op
TV n a V de gemeenteraadsver-

MENSBEELD
(foto Photo News)

kiezingen En wel om 19u 40 op
BRT 1
Onder het motto ,,Onze open
thuis waar de wereld begint" met
o m Jaak Gabriels, Herman Candnes, Annemie Van de Casteele
en Julien Desseyn
Op woensdag 28 september is
er een tweede uitzending zelfde
zender, zelfde uur, met Jaak Gabriels, Frieda Brepoels, Bob Van
Haverbeke en Willy Kuijpers
Niet vergeten reeds vanavond
om 19u 40 op BRT 1

Groot nieuws
uit Linicebeelc

Het V«yr lïrdftdi 81 Seoul
t>& ojiwtngsf^echtisheitl was
Umd&f sp^takMlaïr ém voor
vteriatar m Los AJigel^ maar
terkeBba9rA2i&tisch< Seoülis
nu net eentnw van <je wfer^ö
«ft dfe bisJo^flng sfofiö mee
vóOfGp taan Zyicf-ICorea de
Spels» naar zich toe ftaalde.
De Bpsim vaa de ^/m&ti'
tV!(Mgsté Oycnpiade slarttèfi
voor onze vert^genwoordlQers
rwel onder hm gunstiöste ge«
slemte. Er 'wm opwindiftg
r<»K:l eafeeJe HM^ ort halve doBnê vorige w»ek w^fd officieel beleend gerBaalö dal Mimuimam ook veelvuj<:fi8 o®bruM Worden door xogehefen
areatewt^, 4tx^ wielertoerlslen om er ertl^fett öfj oaeBn te
noemen Het verbaast ons
nJet- De opg&k'l^<è kompetitiesfeer is Ov^al aanwezig, Zsj
ts etgen aan mts rr^atschappi| Wat iJeglm afe esn gezondJietdswandelinig elr»«i
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veel te vaak als een weclslfj|d
op leven of dood. Het WiWöl
i*0!^ tijd dat on* volk spoftopvoedaig Knjgt Jaak Bogga
var> het Olimpjs<^ Komiea
lieelt al vaak op die riagei
gehawerö,fetentmM er ven
|on§^{ mn Ttiee begjnften
masfr de respektieveiifke ml'
msteries van Onderwijs lt«*ïtm* aan die kartt 009 noo»t
g^ioofd. Het »& triest. Mier dal
wt| ven eHetide de hand aan
onszelf zMilert slaan wanr>eer
moest WfjkeH dat de medailleoog$t Ift Seoul bijzonder
scllraa) urtvall. Zo belangrtik ts
dat m 0<Éi weer rwet. Waar tnj
dit sOOTt getegeriheden vindt
men gemaj<i(e&jï<er de tijd en
de moed om enkele waarheden ie verkondigen in de iperiode rond de Spelen Iwtidl de
i^jortwereld vaak een gewetestsonderjjoek en zoieta kan
nooit kwaad. Trouwer», de hy*
pc^naie rond ï»er evenement
veriïilnderi M Is zij nog mei
teheel vea^dwenen- Zo mag

Stefft <Sfaf wel en de Ameri*
k^nse prolfeasketbalspeler
Rpel meedoen, t>si ts onlogiech HM wordt de iKJogste
t(|d éat op de Spelen tn elke
discipline da s^lérbesten mo»
gen |moeteil) fi^ttredsn
De ideaSen van de Coübet'
ttti, voer zover Iemand die ooiï
precies h&eit omschreven,
kirnken helder en ontroeren
maar ztj spr^crten voort urt een
iïrem dat nae^t de alledaagse
werkeiijfcheld leefde. Kan men
verwactiten dat ëen kampioen
mateneel „verarmt" isjderïs
Zip carrière? Dat i$ looft te
§ek Maar eens wen daarover
akkoord geraakt — en dat kan
toch zo moeiHik niet z<|n —
moet de li|n konsekwent worden doorgetrokken Dan moei
iedereen toegelaten iworden
De Spelen kunnnn daar sportsef alleen maar wel l3ij varen
Let wel: we willen daarmee
de poorten van het stadion
niet wagenwifd openzetten
voor eponsortng en publiciteit

Integendeel Een van de zalige aspekten van hm Sp0tertk^m js dat de ogen met geteisterd en uitgedaagd worden door opdringerige reklam&pm$A'&n De sport staat tijdene het evenement alléén
centraal en ook daaraan ^mtleent het syperkamf^oensoliap zijn verhoogde aantrek»
kelt|kNefd

Sportlef IS tiet n<^ veel te
vroeg om al konidusies te trekken De Spelen log>én zich
warm met veel kfelnere sporten die normaliler rtoolt aan
bod komen op ftet kleine
eoherm Dat zjj Ojf> drt hot^teesi maksimale aandacfit
krijgen Is een andere verdienste van de ^eien Maar het
grote werk zal pas aanvangen
wanneer de atleien op het le^tan verschil nen Pas dan komf
het grote pubirek overeind «If
de ftiiiskamerzetel Pas dan
maakt de verwondering plaats
voor passie

Georges Debunne gooit zich in
de dorpspolitiek en wel op de
tweetalige lijst Samen Leven en
Beheren- Vivre et Gerer ensemble te Linkebeek Een samenraapsel van Nederlandstalige en
Franstalige progressieve inwoners van Linkebeek met (jawel')
mannelijke en vrouwelijke kandidaten zowel onafhankelijken afkomstig van diverse middens, als
leden van SP,PS en van AGALEV- ECOLO
Een van de programmapunten
dat overloopt van duidelijkheid is
wel volgende passage ,, Linkebeek moet zijn landelijk, artistiek,
groen, aangenaam en rustig karakter behouden en zich tegelijkertijd verder nabij Brussel voelen "
Burgemeester Thiery van zijn
kant ,, had overwogen aan andere de opdracht van de continuïteit over te laten maar velen die
mij dierbaar zijn hebben mij gevraagd dat ik mijn taak zou verder
zetten om de toekomst voor te
bereiden Ik heb dan ook aanvaard, eenvoudigweg omdat men
mij gezegd heeft dat men mij nog
een beetje nodig heeft in Linkebeek, ten overstaan van de onzekere toekomst, gebonden aan de
toepassing van nieuwe wetten "
Voorwaar, groot nieuws'

Eeriijic- krant
De VU- van Anderlecht is met
beschaamd om de kiezer te melden dal ze om finaciele redenen
maar een krantje uitgeeft met
haar kanidaten op de Vlaamse
kartellijst Het werd een overzichtelijk en eenvoudig drukwerk
waarvan de titel er met om liegt
De Open en Eerlijk krant
Goed gevonden'

mt
landen Zo omvatten het Europees Sociaal Handvest en het
Internationaal Verdrag inzake
ekonomische, sociale en kulturele rechten van de Verenigde Naties verschillende van deze rechten Vooral de grondwetten die
na de eerste wereldoorlog tot
stand kwamen beschrijven eveneens de ekonomische en sociale
rechten
Een probleem kan zich stellen
bij de juridische interpretatie van
deze beginselen zijn het direkt
afdwingbare rechten of eerder intentieverklaringen''
Het antwoord hierop dient gezocht te
worden in de aard en inhoud van
de bepaling, alsmede in de formulering ervan Zo is het verbod
op kinderarbeid eerder een absolute bepaling Het recht op sociale zekerheid daarentegen dient
haar beslag te krijgen in wetten
en uitvoeringsmaatregelen die
kunnen evolueren met behoeften
en tijdsgeest

Grondwetsherziening 1988:

Ook een sociaalekonomisch kleedje
aanpassen
In België krijgt men de indruk dat de grondwet
enkel bestaat om gewijzigd te worden. Elke staatshervorming gaat immers gepaard met een herziening van een reeks grondwetsartikelen. Nochtans
bevat de grondwet de principes waarop de staat
gebouwd is: de indeling van het grondgebied, de
politieke en bestuurlijke machten, de financiën van
de staat en de verdediging van het grondgebied én
de rechten en plichten van de Belgen.
OCH mag de grondwet
geen onaantastbaar dokument zijn De staat van nu
verschilt grondig van deze van
1830 Deunitaireindeling van het
grondgebied en van de machten
van toen werden ondertussen in
federale zin aangepast Ook sociologisch wijzigt een samenleving voortdurend Grondrechten
die door de toenmalige grondwetgevende vergadering, het Nationaal Congres, als heilig werden
beschouwd kunnen wijzigen Andere rechten werden toen nog
met alsdunsdanig ervaren

T

Liberaal dokument
Op het vlak van rechten en
plichten IS de Belgische grondwet
een bijzonder liberaal dokument
De belangrijkste redenen hiervoor liggen voor de hand de
origine van de opstellers en de
tijdsgeest Het Nationaal Congres werd verkozen door mannelijke cijns- of bekwaamheidskiezers Men moest dus ofwel (hoge)
belastingen aan de Staat betalen,
ofwel een hoge maatschappelijke
funktie vervullen Van de 46 099
stemgerechtigden
maakten
30 000 kiezers (0,075 percent
van de Belgen) gebruik om een
overwegend burgerlijke konstituante te verkiezen Een-vierde van
de leden behoorde tot de (katholieke) adel Een kleine groep (6
percent) kwam uit de geestelijkheid
Nagenoeg alle leden van het
kongres waren het eens over de
essentie van de grondwet Men
wilde een liberale grondwet met
de meest mogelijke vrijheden
voor de burgers en een minimum
tussenkomst van de staat Ook
wordt nogal wat aandacht besteed aan de eigendomsrechten
en de mtellektuele vrijheden Een
opvallend gemis in de oorspronkelijke opsomming van rechten
en vrijheden betreft de ekonomische en sociale rechten De notie
dat de staat een sociale funktie te
vervullen had was toen nog haast
onbestaande
Integendeel m
reaktie tegen het Ancien Regime
werd de staat tot een minimum
herleid Evenmin voelden de
grondwetgevers zelf enige noodzaak om de ekonomische of sociale bescherming in het grondvest van de Belgen in de schrijven Hun ekonomische vrijheden
waren immers als van nature beschermd Bovendien moest de
eerste industriële revolutie, en de
ekonomische verknechting die
ermee gepaard ging, eigenlijk
nog van start gaan

Sociale visie
De sociale wantoestanden die
door de industriële revolutie m
het leven we'^den geroepen lagen
aan de oorsprong van een verruiming van het politieke denken
Marx en Engels stelden deze mis-

bruiken aan de kaak Kar! Marx
noemde het toenmalige België
trouwens het paradijs van de kapitalisten De katolieke beweging
kende zijn Rerum Novarum en
ook het liberalisme voelde dat de
vrijheid van burgers slechts in
afdoende mate kon beschermd
worden indien ze aan een sociale
en ekonomische basisbescherming werd gekoppeld Ook de
volksnationale beweging heeft
van bij haar ontstaan de politieke
ontvoogding gekoppeld aan de
sociale ontvoogding van het volk
Ondertussen groeide de staal
als maatschappelijk komponent
Haar funkties namen toe, evenals
de verwachtingen van burgers en
bevolkingsgroepen ten opzichte
van de overheid Dit proces werd
m Westerse landen versterkt
door het ontstaan en de groei van
politieke partijen en de steeds
verder gaande veralgemening
van het kiesrecht De verzorgingsstaat was in de maak
De staat groeide ver buiten het
keurslijf dat de grondwetgevers
voor ogen hadden Rechten en
plichten van de burgers namen
toe De meeste ervan zijn nu
gemeengoed
sociale zekerheidsrechten, recht op wonen,
recht
op
bestaansminimum,
recht op arbeid Aan de andere

Verdienste

Ja, dit IS een foto uit de oude doos toen arbeiders nog massaal op
straat kwamen voor hun boterham Maar dat anno 1988 alles reeds in
grondwettelijke kannen en kruiken zou zijn is met waar zegt senator
Blanpain „
er zal nog hard dienen gewerkt'"

zijde kon de staat steeds meer
inspanningen van de bevolking
vragen Te veel misschien, getuige het sukses van de anti-belastingsbeweging
Algemeen wordt evenwel aanvaard dat de sociale funkties van
de overheid tot haar basisbeginselen zijn gaan behoren Zelfs de
meest ortodokse neo-liberalen
delen deze sociale visie Als dusdanig hebben ze in feite het statuut van grondrechten verworven, zonder expliciet in de grondwet te zijn opgenomen

Grondwet
aanpassen
Pogingen om de sociale en
ekonomische rechten in de

Grondwet op te nemen werden
op herhaalde tijdstippn ondernomen In 1965 werd voor het eerst
de invoering van ekonomische en
sociale rechten in een regeringsontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet opgenomen Hetzelfde gebeurde in
1968, 1978 en 1981 zonder resultaat evenwel Ook de verklaring tot herziening van de grondwet van het vorige parlement
voorziet deze mogelijkheid
Hiervan maakte VU-senator
Blanpain gebruik om een wetsvoorstel in te dienen om de ekonomische en sociale rechten in
de grondwet in te schrijven (zie
kader) Ter motivering van de
grondwettelijke uitbreiding verwijst prof Blanpain naar meerdere internationale instrumenten en
naar de grondwetten van ander

Het wetsvoorstel Blanpain
heeft alleszins de grote verdienste het debat over de inschrijving
van sociale en ekonomische
rechten in de grondwet te openen Het IS vooruitstrevend, zonder evenwel onrealistisch te zijn
Rond dit wetsvoorstel kan wellicht een konsensus over de partijen groeien Temeer omdat al
deze bepalingen ook kunnen
worden teruggevonden in de programma's van de regeringspartijen
Een kleine tekortkoming kan
o I gevonden worden in het ontbreken van een bepaling over het
recht op een gezond en natuurlijk
leefmilieu Meer en meer wordt
dit recht immers als een essentieel
sociaal
gegeven
beschouwd Amendering van het
wetsvoorstel in deze zm zou het
zeker vollediger en meer eigentijds maken
Senator Blanpain mag terecht
fier zijn op dit wetsvoorstel Of het
de mogelijkheid van de huidige
grondwetswijziging zal overleven
valt af te wachten Terugblikkend
op vonge pogingen kan, zoals
Roger Blanpain zelf schrijft, ,,uit
een en ander te leren vallen dat
met vereende krachten en hard
zal dienen gewerkt om de kans
van 1988 waar te maken "
Stefan Ector

Senator Blanpain:

Ekonomische en sociale
rechten in de grondwet
Oeze f echten woröen — indien !^6t wetsvoorstel Blanpain wöfdt aangenomen — in
dö gron-dwet ingeschreven
i £r IS vnjhesd van arbmó
en vnjhefd van ondernemen,
in d0 verhoudmg arbetd, kapitaal W Overheid staat de
rnena ce^ntraal
2 AïJ?&M 1$ e^r» rectit en
éen pbuhi
3 Kinderarhf^ir!
den,

^

.thn

4 Elkeen heeft re:cht ojï een
doefnaatige beroepskeuze en vormtflg
5 Oe werknemer, ook de
thuisarbeider, heelt recht op
MkikB loom- en arbeKisvoerwaarden, recht op uttviridlog
en kreatie mtjegrepen
6 öe werknemer heeft
recht 0p veiNge en hugiênlsdhe
arbeidsomstandigheden

/ lie werKnemer, met möe
cjrtp van de gastarbeider, en
$6 zelfstandige wortiert, voor
öe toepassmg van deze soa a
ie grondfeohten, gefijk J?ehan
delö, zonder oncïersoheid op
welke grontJ oot< zoals ge
$iacht, ouderdom ras kleur
taal, godsdtenst politieke of
andere overtugmg nationale
of raaatsdhtappefijke afkomst
het behoren tot een nationale
miriderhéfd vermogen ge
Ooorte of andere status Er is
getijk loon voor vi«rk van getij
ke waarde
B Efkeer! ook oe werkne
mer heeft het recht lid te ztjn
van pofttieke kuJiurele ut so
ctale veTenjgtngen en er een
besluurspnandaai ua te oefe
nen De werknemer heeft
recht op vrife mertmgsüfting
tret recht vOörtirachien te ge
ven en te pubftceren onder
eigen naam Er is akadem
sche vnjheid en recht op pn
vacy

9 Werkgevers en werknemers hebben het recht om, op
basis van vrtje en gehetme
verkiezingen en zondei over
heidsinmenging organisaties

op te richten ter behartigir>g
van hun ekonomtsche en sociale belangen
10 Er IS recht op vnj en
autonoom kol!ektte< onder
handelen
11 De werknemers hebben
recht op inspraak »n het beleid
van de ondernemingen en
groepen van onderneminen
12 Werkgevers en werknemers hebben het recht op kollektiel optreden met tnbegnp
van het stakingsrecht Ten
aanzten van bepaatde katego
neen van werkgevers of werk
nemers of van bepaalde pres
taties kan de wet of het de
kieet uitzonderingen bevat
ten
13 Elkeen heeft recht
sociale zekerheid
14 Elkeen heeft recht
een bestaansminimum
past wonen sociale en
neeskundige bijstand

op
op
ge
ge
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W!\
Zondag 9 oktober:

De koppen worden
geteld, maar hoe?
lope van een totaal dat gelijk is
aan het aantal te verkiezen
raadsleden. De eerste zetel wordt
toegewezen aan het grootste quotiënt, de tweede zetel aan het op
één na grootste quotiënt, ...enz.

Zondag 9 oktober, 13 uur. De stembureaus gaan
onherroepelijk dicht, de stembussen worden verzegeld. De zesjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen
zijn voorbij. Pas in oktober 1994 volgt de eerst
mogelijke herkansing.
In de stemopnemingsbureaus kan het tellen beginnen. Bij kandidaten, partijbestuursleden en helpers
stijgt de spanning. In de onmiddellijke uren na het
sluiten van de stembussen worden de koppen geteld. Hoeveel stemmen behaalt lijst x en kandidaat a;
en wat belangrijker is, hoeveel zetels haalt diezelfde
lijst en wie is verkozen.
ET de Gemeentekieswet
(GKW) in de hand,
neemt WIJ het verhaal
van de zetelverdeling stap voor
stap voor U door.

Drie fazen
De zetelverdeling bij gemeenteraadsverkiezingen gebeurt volgens het stelsel Imperiali, ook het
stelsel van de algehele evenredige
vertegenwoordiging
genoemd. Bij de toewijzing van de
zetels kunnen drie afzonderlijke
fazen worden onderscheiden: allereerst wordt voor elke lijst het
stemcijfer bepaald, vervolgens
worden alle toe te wijzen zetels
onder de diverse lijsten verdeeld,
en tenslotte worden de verkozenen en hun repektievelijke opvolgers aangeduid.
Het stemcijfer van iedere lijst
wordt bepaald door de optelling
van de stembiljetten waarop een
geldige stem is uitgebracht op de
lijst of op één of meerdere kandidaten van die lijst. Het is met
andere woorden de som van het
aantal geldige stemmen van één
bepaalde lijst (art. 55 GKW).
Eens het stemcijfer bepaald,
wordt dit stemcijfer voor iedere
lijst gedeeld door achtereenvolgens 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4,
4,5,... In de praktijk deelt men
echter door 2, 3,4, 5, 6,... (art. 56
GKW).
De toepassing van deze delerreeks noemt men het stelsel Imperiali. De quotiënten van de achtereenvolgende delingen worden
naar grootte gerangschikt ten be-

De gemeente x telt 1500 inwoners. Er zijn negen gemeenteraadsleden te verkiezen. Veronderstellen we dat er drie lijsten
werden ingediend. De lijsten hebben achtereenvolgens een stemcijfer van 540, 236 en 350. In de
bijgevoegde tabel 1 vindt U de
Tabel 1

stemcijfer:
delen door 2
3
4
5
6
7
aantal behaalde
zetels

G<=>

Bekijken we even een voorbeeld (zie tabel 1):

berekening terug. De negen
hoogste quotiënten staan dus
borg voor de negen te verdelen
zetels. Dit geeft als resultaat dat
lijst A 5 zetels binnenhaalt, lijst B
één zetel en lijst C drie zetels.

Zetelverdeling

Aantal toe te wijzen zetels: 9
lijst A
lijst B
540
236
270 (1)
118 (5)
180 (2)
79
135 (4)
59
70
108 (7)
90 (8)
77

^m

lijst C
350
175 (3)
117(6)
88 (9)

1

5

3

Tabel 2 : Zeteltoewijzing
kandidaten

naamstemmen

a
b
c
d
e
f

140
78
43(5)
30
45(4)
20
6
10
70(3)

g
h
i

voorbeeld: lijst A
overdracht
-1-

verkiesbaarheidscijfer

310
180

450 (1)
258 (2)

zijn verkozen: kandidaten a, b, c. e en i.

Tabel 3 : Opvolging
voorbeeld: lijst A
kandidaten

naamstemmen

d
f

30
20
6(4)
10(3)

g
h

overdracht
+

420

-1-

70

verkiesbaarheidscijfer
=

450 (1)
90 (2)

Zeteltoewijzing
In dit stadium weet iedere lijst
wel hoeveel zetels ze heeft binnengehaald, maar nog niet welke
kandidaat (of kandidaten) nu kan
(kunnen) zetelen. De bepaling
van wie verkozen wordt vergt opnieuw een aantal berekeningen
(art. 57 GKW).
Allereerst wordt het verkiesbaarheidscijfer bepaald. Hiertoe
deelt men het aantal nuttige
stemmen (dit is het stemcijfer
vermenigvuldigd met het aantal
bekomen zetels) door het aantal
bekomen zetels plus één.
Vervolgens berekent men de
lijststemmen die bij overdracht
worden toegekend. Hier komt de
in partijkringen beruchte stemmenpot ter sprake. Deze pot, in
juiste benaming bijstemmen genoemd, wordt bepaald door het
aantal lijststemmen te vermenigvuldigen met het aantal bekomen
zetels. De bijstemmen vormen
een reserve waaruit de kandidaten kunnen putten om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
Aan de eerste kandidaat worden zoveel bijstemmen toegekend als hij nodig heeft om, na
optelling zijn voorkeurstemmen
(naam-) het verkiesbaarheidscijfer te bereiken. Het eventuele
overschot wordt dan toegekend
aan de tweede kandidaat. Deze
verdeling van de bijstemmen
gaat verder tot het totale aantal
bijstemmen is uitgeput. De resterende zetels worden dan toegewezen op basis van het aantal
voorkeurstemmen. De kandidaat
met het hoogste aantal voorkeurstemmen krijgt de eerste van de
resterende zetels.
Bekijken we opnieuw ons voorbeeld en met name de verdeling
van de 5 zetels over de kandidaten van lijst A (zie tabel 2).
Lijst A telde 540 als stemcijfer
(verdeeld over 98 lijststemmen
en 442 naamstemmen). Achtereenvolgens berekenen we de
nuttige stemmen (540 x 5 =
2700); het verkiesbaarheidscijfer
(2700 : 6 = 450) en de bijstemmmen (98 x 5 = 490).
We laten de overdracht gelden
tot uitputting van de voorraad
bijstemmen en laten vervolgens
de grootte van het aantal behaalde voorkeurstemmen doorwegen. Voor lijst A worden zo de
kandidaten a, b, c, e en i verkozen.

Opvolging
Onder de niet verkozen kandidaten worden een aantal opvolgers aangeduid, gelijk aan het
aantal gekozenen van de lijst. Dit
gebeurt op net dezelfde wijze als
hierboven beschreven (art. 58
GKW). De niet gekozen kandidaten van de lijst die de meeste
stemmen hebben behaald worden als eerste, tweede, ...opvolger aangeduid. Ook hier speelt
echter de overdracht van de bijstemmen. Bij de berekeningen
start men bij de eerste niet-verkozene in volgorde van voordracht
op de kandidatenlijst (zie tabel 3).

M^
Grote partijen bevoordeeld

Stelsel Imperiali wijkt af
van evenredige
vertegenwoordiging
De Imperiali delerreeks die bij de zetelverdeling
voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt toegepast, benadeelt de kleine(re) partijen en vertekent
het stembusresultaat. De beoogde evenredige vertegenwoordiging wordt niet bereikt.
ET in tabel 1 aangehaalde
voorbeeld
maakt
dit
reeds voldoende duidelijk. De lijsten A en C halen met
respektievelijk 48 % en 31 % van
de stemmen, 56 % (+ 8) en 33 %
(+ 2) van de zetels. De kleine(re)
partij B haalt met ruim 20 % van
de stemmen slechts een tiende
van het totale zetelaanbod (-11).
Een eventuele toepassing van
het stelsel D'Hondt (stemcijfer
delen door achtereenvolgens, 1,
2, 3, 4, 5,...) levert lijst B meteen
een tweede zetel op (ten nadele
van lijst A). Ook de scheve verdeling tussen stemmen- en zetelaantal wordt enigzins rechtgezet. Bij toepassing van D'Hondt
haalt lijst A 44 % van de zetels (4), lijst B 22 % (-1- 1) en lijst C 33
o/o { + 2).

Absolute
meerderheid
De scheve verdeling die ten
gevolge van de toepassing van
het stelsel Imperiali ontstaat werd
reeds in diverse studies aangetoond.

Zo onderzocht prof. H. Breny
de verkiezingsresultaten van 10
oktober 1976 voor de provincie
Luik (84 gemeenten) en vergeleek daarbij het stelsel D'hondt
met het stelsel Imperiali (Res Publica 1976/3-4, p. 475 e.v.). Breny
stelde vast dat in zes gemeenten
een fraktie binnen de raad haar
absolute meerderheid enkel en
alleen te danken had aan de
toepassing van het stelsel Imperiali. Dit cijfer dient dan wel genuanceerd door het te kaderen
binnen een ander gegeven: 54
van de 84 gemeenten werden
gekonfronteerd met een fraktie
die de absolute meerderheid bezat, en dit ofwel door het behalen
van een absolute meerderheid
van stemmen, ofwel door een
(theoretische) toepassing van het
stelsel D'hondt.
Prof. Breny merkt vervolgens
op dat de toepassing van het
stelsel Imperiali een aantal lijsten, die bij toepassing van een
(exakte) evenredige vertegenwoordiging alvast aanspraak konden maken op één raadszetel,
alle kansen ontneemt. Wat de

provincie Luik betreft (situatie
1976) betekent dit konkreet dat
van de 251 lijsten die bij toepassing van de evenredige vertegenwoordiging in de raad zouden
vertegenwoordigd zijn er 32 ( =
12,7 %) enkel en alleen door
toepassing van Imperiali het zwijgen worden opgelegd.

ook een pleidooi voor het in toepassing brengen van een ,,verfijnd systeem D'hondt", waarbij
de gelijkheid van alle groepen
wordt betracht.

Uitsluitingen

Het
regeerakkoord-Martens
VIII stelt zich in het hoofdstuk
lokale en provinciale besturen tot
doel aandacht te schenken aan
de mogelijkheden om te onderzoeken hoe op termijn de representativiteit in de gemeentekieswet kan worden verbeterd. De
tijdens het formatieberaad in de
ontwerpteksten opgenomen bepaling dat de nodige aanpassingen aan de gemeentekieswet
dienden overwogen ten einde
voor de zetelverdeling het stelsel
Imperiali te vervangen door het
stelsel D'hondt werd bij de eindredaktie niet weerhouden.

in zijn studie over de vertekening van de uitspraak van het
kiezerskorps bij de verwerking
komt P. Senaeve tot ongeveer
gelijkaardige konklusies (Res Publica 1977/4 p. 607 e.v.).
Senaeve berekende de bevoeren benadeling van de partijen
door de delerreeks Imperiali in
vergelijking met de delerrijk
D'hondt (cijfers gemeenteraadsverkiezingen 1976 — het Rijk).
Senaeve besluit dat de CVP-PSC
(op één uitzondering na) nergens
hinder ondervond van de hoge
drempel die in de verdelingstechniek Imperiali is ingebouwd. De
overige nationale lijsten daarentegen werden door deze verdelingstechniek geweerd uit een
flink aantal — inzonderheid
Vlaamse — gemeenten.
Zo zag de VU in 1976 in 18
gemeenten haar toegang tot de
raad afgesneden enkel en alleen
op basis van de toepassing van
de Imperiali-delerreeks. De KPBPCB telde maar liefst 35 uitslui-

Hoe lang nog?

tingen. Plaatselijke lijsten waren
er nog erger aan toe. Senaeve
telde in 1976 73 uitsluitingen van
plaatselijke lijsten. Voor het Rijk
komt Senaeve tot een totaal van
183 uitsluitingen.

Karikatuur
Prof. Breny heeft ten overvloede gelijk wanneer hij Imperiali
betitelt als ,,un sistème qui est un
veritable caricature de la representation proportionelle".
Vanuit deze argumentatie en in
het kader van haar pleidooi voor
een ,,nieuwe politieke kuituur"
hield de VU op haar jongste kongres te Oostende (april 1988) dan

Het ziet er dan ook naar uit dat
de wijziging van art. 56 van de
gemeentekieswet nog een tijdje
op zich zal laten wachten. De
wetenschappelijk ondersteunde
argumentatie van de vertekening
van het stembusresultaat klinkt
blijkbaar niet hard genoeg om de
aandacht van de grote traditionele kleurpartijen te weerhouden.
N.M.

27ste Volksunie-kongres

Tussen gisteren en morgen
Zondag, 25 september 1988 om 14u.
in de Rijschool van het Kultureel Centrum van de Vlaamse
Gemeenschap ,,Alden Biesen" te Bilzen-Rijkhoven.
De lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn neergelegd.
De
stembusslag
draait op volle toeren. Tijd om
op 2 weken van 9 oktober
nationaal te getuigen van de
paraatheid en overwinningsdrang van de Volksunie.

Vlaams-Nationaal gemeentemandataris" door volksverte-

genwoordiger Johan Sauwens, voorzitter van de Ver-

eniging van Vlaamse Mandatarissen.

,,Honderd dagen beleidsverantwoordelijkheid van de
Volksunie op de weegschaal"
door vice-premier en minister
voor Begroting en Wetenschapsbeleid Hugo Schiltz.
Boodschap van Nora Tommelein, voorzitter VU-vrouwen.
Voorstelling van de kandidaat-mandatarissen .

De regering Marfens-VIII
ging opnieuw van start. Ondertussen kregen de staatshervorming, het sociaal-ekonomisch herstel, de staatsfinanciën, het belastingsstelsel... een eerste ingreep te
verwerken. Tijd om een tussentijdse evaluatie te maken
van de inbreng van de Volksunie.

Slottoespraak door volksvertegenwoordiger Jaak Gabriels, algemeen voorzitter
van de Volksunie.
Animatie door poppenteater
Boulevard.
De Landkommanderij Alden
Biesen en zijn prachtige omgeving bieden de kans er op
25 september een gezellige
gezinsdag van te maken. De
gebouwen zelf, de permanente tentoonstelling, het Engels
park, en door gidsengeleide
wande'' . i'i r*? rustige omgevir.;
kc.!-;r,,r, vc! N'-ende
mogeiijK.";iüen om ook i<el 3 "
zin eens te betrekken in de
verkiezingsstrijd.

Programma
Een blik naar gisteren en
morgen. Dat doen we op zondag 25 september om 14 uur
in het Kultureel Centrum van
de Vlaamse Gemeenschap
,,Alden Biesen" te Bilzen-Rijkevorsel.
,,De opdracht van een
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Hoorzitting over ontwikkelingssamenwerking te Antwerpen

André Geens: „Boeroendi
niet in de Steele laten"
Minister van Ontwikl<elingssamenwerl<ing André
Geens volgt met bezorgdheid de toestand in Boeroendi. ,,Wat daar gebeurt, zou een aanleiding
kunnen — en volgens sommigen zelfs moeten — zijn
om onze ontwikkelingssamenwerking met Boeroendi
op te schorten. Ik deel deze mening evenwel niet. Wij
moeten onze aanwezigheid in dit land handhaven,
maar we moeten voorzichtig zijn in wat we doen",
aldus minister Geens.
E minister van Ontwil<l<elingssamenwerking legde
deze verklaring af te Antwerpen tijdens een hoorzitting,
die werd bijgewoond door een
honderdtal vertegenwoordigers
van niet-goevernementele organisaties uit de provincie Antwerpen.
Volgens minister Geens was
de nieuwe president van Boeroendi goed op weg om de verhoudingen tussen Toetsi's en
Hoetoes op een nieuwe leest te
schoeien. De recente gebeurtenissen doorkruisen deze plannen. Het zou derhalve niet wenselijk zijn dat de Belgische onwikktelingssamenwerking Boeroendi nu laat vallen. Wel moet
België nauweletten kontroleren
wat de organisatie op het terrein
aanvangen met de aangeboden
hulp, aldus minister Geens.

D

Woorden en daden
De vertegenwoordigers van de
Antwerpse NGO's waren in het
Pershuis van de Scheldestad bijzonder tarlijk aanwezig. Zij werden er verwelkomd door VU-kamerlid Herman Lauwers, die stelde dat het de bedoeling is om het
beleid inzake ontwikkelingssamenwerking uit te stippelen in
dialoog met de veldwerkers van
de11.11.11 -komitees .Derde Wereld-groepen enz. Minister André
Geens bevestigde dit voornemen
in zijn uiteenzetting en zei dat
rekening zou worden gehouden
met alle waardevolle suggesties.
Minister Geens wees er op dat
het de regering menens is om in
drie jaar tijd het budget van ontwikkelingssamenwerking op te
trekken van 0,5 % van het BNP
tot de al vele jaren nagestreefde
0,7 %. Het feit dat de begroting
1989 met 1,4 miljard fr. stijgt voor
Ontwikkelingssamenwerking,
noemde hij een bewijs dat de

regering het niet enkel bij woorden laat.
Een andere gunstige evolutie
die hij in het vooruitzicht stelde,
was een vlottere werking van het
Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking
(ABOS).
De minister wil komaf maken met
een jarenlang aanslepende behandeling van de ingediende
dossiers.
Verder onderstreepte André
Geens de wenselijkheid van officieel erkende afsprakennota's,
mede op te stellen door de
NGO's, en van een hervorming
van het sisteem van medefinanciering. Dat zou kunnen vervangen worden door een enveloppesisteem. Ook de problemen betreffende de ontwikkelingshulp
ais vorm van alternatieve legerdienst kwamen aan bod.
De uitvoer van kernafval door
de geïndustrialiseerde landen
naar de Derde Wereld noemde
minister Geens ronduit immoreel.
Hij beklemtoonde terzake dat ook
de lokale overheden van de westerse landen hun verantwoordelijkheid tegenover de betrokken
bedrijven moeten opnemen.

Bundeling
Minister Geens herhaalde zijn
vroeger pleidooi voor een meer
doorzichtig kontakt tussen de beleidsinstanties en de NGO's. De
meer dan 200 NGO's vormen
thans een onoverzichtelijk en versnipperd veld. Volgens André
Geens is er nood aan een representatief overlegorgaan met een
brede erkenning. In de meeste
ons omringende landen zijn daarin de betrokken organisaties gehergroepeerd tot minder dan tien
organisaties. Een van de voornaamste opdrachten is ongetwijfeld het dichter bij de bevolking
brengen van de ontwikkelingsproblematiek, zoals in Nederland

Een ruim opgekomen publiek stelde de minister tal van vragen.
dat gedaan wordt door de Raad
voor Informatie en Edukatie.
Minister Geens verklaarde verder zeer gevoelig te zijn voor de
ondersteuning van het edukatiewerk in de Derde Wereld. Het
onderwijs is en blijft volgens hem
een sleutel in het emancipatieproces van de ontwikkelingslanden. Hij dad daarbij lof voor hetgeen vanuit ons land reeds werd
verwezenlijkt via de Vlaamse Vereniging voor Opleidingsprogramma's in het Buitenland (WOB).
Nog volgens André Geens spelen de NGO's een belangrijke rol
in de verstrekking van lager en
middelbaar onderwijs in de ontwikkelingslanden. Dit omdat in
vele landen het door de staat

georganiseerde onderwijs onvoldoende beantwoordt aan de bestaande behoeften.

Volgende
hoorzittingen:

Uit de vragen en opmerkingen
die door de aanwezige Derde
Wereld-aktivisten werden geformuleerd, kon afgeleid worden dat
er grote verwachtingen worden
gekoesterd t.o.v. de huidige minister van Ontwikkelingssamenwerking. Tevens werd de hoop
uitgesproken om de dialoog rond
en de evaluatie van het beleid
verder te zetten in samenspraak
met de veldwerkers.

— Dinsdag 27 september om 20u.
in het Dienstencentrum, Braemkasteelstraat 35/39 te Gentbrugge. Moderator is daar prof. Eugeen De
Facq.

Minister André Geens drukte
de hoop uit dat hij voldoende tijd
zou krijgen om zijn voornemens
in de praktijk te brengen.

— Donderdag 29 september om
20u. In de NCOS-zaal, Lakensestraat 76 te Brussel. Moderator is
daar BRT-joernalist Walter Zinzen.

— Woensdag 28 september om
20u. In de Gotische zaal van het
Stadhuis te Brugge. Moderator is
D. Barrez, hoofdredakteur van ,,De
Wereld Morgen".

Deze week
in Knack Magazine
VDB weer in opspraak
Het verhaal van wat er zich op het ministerie van Defensie
heeft afgespeeld toen Paul Vanden Boeynants de portefeuille
beheerde, is kennelijk nog niet helemaal verteld. Knack is deze
week onthullend over, opnieuw, VDB.
CCC: het proces

Schatten onder water

De reeks bomaanslagen van de Cellulles Communistes Combattantes zorgde in het hele land voor een heuse psychose. Begin volgende week begint het
proces tegen de gevangen leden van de
CCC. Waar ging het ook weer over ?
Deze week in Knack.

De Belg Robert Sténuit is een wereldbefaamd onderwaterarcheoloog. Dat
wil zeggen: hij zoekt naar wrakken
van gezonken schepen. Uit zijn pas
verschenen boek publiceert Knack deze week zijn speurtocht naar een Portugees goudschip.

Oktober in Brussel

Van links naar rechts: kabinetsmedewerker
Geens en kamerlid Herman Lauwers.
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Van Eisen, minister

Brusselse burgemeesters worden vaak
omschreven als baronnen, hun gemeenten als baronieën. De verkiezingen van 9 oktober zullen weinig aan
die situatie veranderen. Maar toch,
oktober in Brussel, deze week in
Knack.

De Spelen
In Zuid-Korea zijn vorig weekend de
Olympische spelen begonnen. Knacks
Jos Grobben is in Seoel en stuurt ons
elke week een reportage over wat de
televisie niet heeft getoond.

M^
Op de koffie in Suriname (2)

sprogramma uit dat ook aan minister Geens werd voorgelegd.

„Jullie lieten ons
niet in de steek!"

Het plan dat wij hier kort toelichten bevat drie punten:
- een urgentie-faze waarin de nationale verarming wordt gestopt,
net zoals de verdere afbraak van
het werkelijke nationale inkomen
en de werkloosheid; ook een stop
aan de verslechtering van het

nen ingevoerd te worden, zowat
de doodsteek voor de Surinaamse ekonomie. ,,Wanneer wij 's
morgens ontbijten is alles wat op
tafel komt voor 90% ingevoerd. "
is een veel gehoorde klacht.

Hollandse kaas...
Nederland speelt wat graag in
op deze behoeften maar het land

PARAMARIBO — Het bezoek dat André Geens,
minister van Ontwikl<elingssamenwerking, van 26
augustus tot en met 2 september j.l. aan Suriname
bracht was in Paramaribo dagelijks groot nieuws. De
media volgden het gebeuren op de voet, de twee
kranten brachten onze minister op hun eerste- pagina 's, ook het TV- joernaal volgde de minister en de
afgevaardigden van ABOS op de voet.
ET is duidelijk dat het Nederlands voor de band
zorgt met deze gewezen
Nederlandse kolonie. Het was de
gewoonte van België zich vooral
naar Franssprekende derde wereldlanden te richten , de Belgische ex- kolonies kregen daarbij
voorrang maar stilaan werden,
onder druk van de Nederlandstaligen, de hulp en samenwerking
gediversifieerd. Onze samenwerking met Suriname is dan ook van
vrij recente datum.

Tien jaar geleden
Het was in de zomer van 1979
dat te Brussel een overeenkomst
tot technische samenwerking
werd ondertekend. In oktober van
datzelfde jaar werd een samenwerkingsafdeling in Paramaribo
opgericht. Van die datum af zullen tal van akkoorden mekaar
opvolgen. Voor de periode '81'84 werd een bedrag van 500
miljoen Bfr. bepaald. In die periode ook diende de eerste fase van
het gekende visserij-projekt Boskamp (65 miljoen over 5jaar) te
worden verwezenlijkt. Een tweede projekt situeerde zich in de
bosbouw met 3 luiken voor een
totaal van 37,4 miljoen, gespreid
over 4 jaar.
In de mijnbouw, de scheepvaart en de energiesektor dienden projekten te worden ontwikkeld, maar daar kwam haast niets
van terecht.
Toen senator André Geens in

1986 met een parlementaire kommissie Suriname bezocht diende
hij vast te stellen dat van het
vooropgestelde
programma
slechts 4 0 % was verwezenlijkt,
met name een gedeelte van het
Boskamp- projekt. Hij bracht
daarover in ons weekblad uitgebreid verslag uit.
In 1982 begon ook een zending
van de Vlaamse Vereniging voor
Opleidingsprogramma's in het
Buitenland (WOB).
Een co- financiering door Niet
Goevernementele Organisaties
(NGO) van 5 projekten voor een
totaal van 16 miljoen Bfr. stond
eveneens op het getouw. Tevens
werkten er enkele vrijwilligers,
waaronder religieuzen.
Met de gebeurtenissen van 8
december 1982 werd echter beslist alle zendingen te laten verderwerken maar niet uit te breiden Midden mei '83 besliste
staatssekretaris Mayence sine
die de handhaving van de experten die reeds ter plaatse werkzaam waren, de uitvoering van de
aangegane verbintenissen in de
socio- edukatieve sektor, de verwezenlijking van het vissersdorp
Boskamp en van projekten in de
bos- en mijnbouw. In de scheepvaart en in de energie-sektor
werd de samenwerking niet langer bestendigd. Deze situatie zou
blijven duren tot het recente bezoek van minister Geens.
Dat België- in tegenstelling tot
de Nederlandse financiële bijstand- zijn hulp niet helemaal

De drukbijgewoonde perskonferentie te Paramaribo. Van links naar rechts: mevr. Sonja Gerio,
direkteur-generaal van ABOS; G. Mombaerts, kabinetschef van Ontvi/lkkelingssamenwerking; minister
André Geens en E. Sedoc, minister van Buitenlandse Zaken van Suriname.
ofschortte wordt ons land thans in
dank afgenomen. ,,Jullie hebben
ons tenminste niet in de steek
gelaten!" is een veelgehoord
kompliment.

Ekonomisch
moeras
Suriname is sinds december
'82- de machtsovername door
Desi Bouterse- door een woestijn
van moeilijkheden getrokken.
Door het staken van de massale
hulp die Nederland de ex- kolonie
in De West toeschoof zakte het
land meer en meer in het ekonomische drijfzand weg.
Ondertussen gebeurde er in
Suriname wel een en ander. Hoe
en wat wou minister Geens zelf
ter plaatse zien.
Om opnieuw van internationale
hulp te kunnen genieten dienden
het militaire regime de laan uitgestuurd en demokratische verkiezingen uitgeschreven. Dat gebeurde in november van verleden
jaar. De nieuwe regering dokterde een Meerjaren Ontwikkelin-

gvGGP uit de
nieuwe overeenkomst
De gesprekken tussen de Surinaamse
minister van Buitenlandse Zaken Edwin
Sedoc en minister André Geens rezulteerden in een gezamenlijke verklaring die op 1
september aan de
pers in Paramaribo
werd bekendgemaakt.
Dit protokol van besluiten bevat duidelijke lijnen voor de toekomst van onze samenwerking.
E beide delegaties verheugden zich over de
verwezenifjKjngen
maar wilden de onderreaitsa-

D

tie van de oorspronkelijke bedoelingen met ontkennen.
Van de voorziene 5 0 0 miljoen
Bfr. rest er nog 150 miljoen
die met werd verwezenlijkt. De
benutting van dit restantfonds
moet eind 1989 bereikt zijn.
Beide ministers onderstrepen dat het nieuwe programma ernstig moet worden aangepakt. Voorsteilen zullen
door de Surmamers worden
geformuleerd, rekening houdend met het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma. De samenwerking met de W O B
wordt als zeer positief beoordeeld Verdere ondersteuning
is wenselijk
De jonste besprekingen
leidden o.m, tot projekthulp tn
de mijnbouw, de visserij, de
houttechnologie, het onderwijs en de energiesektor. Het
visserijprojekt Boskamp zal
verder worden afgewerkt.

Acht dorpen zullen van elektriciteit worden voorzien
In de transportsektor zullen
twee noodzakelijke veerdiensten worden gerehabiliteerd.
Deskundige hulp wordt geleverd voor het onderwijs en de
volksontwikkeling maar ook m
de volksgezondheid. Daar leveren nu reeds Vlaamse dokters en apotekers voortreffelijk
werk. Het ministerie van Financien zal bijstand krijgen
net zoals dat van Justitie,
Energie, Arbeid en het Planbureau
Het sturen van Sunnaamse
studenten naar Vlaanderen
gaat door, jaarlijks zijn er zo'n
zes, zeven nieuwe starters.
Op dit ogenblik zijn er 18
ABOS-bursalen in België,
Voor het leerjaar 88- 89 werden er 11 nieuwe beurzen toegekend

financieel- monetaire onevenwicht.
- een herstelfaze beoogt een
merkbare groei van het nationaal
inkomen en de werkgelegenheid.
- een meerjaren groeifaze waarin
dat alles reeds verwezenlijkt zou
moeten zijn, aangevuld met een
sterke toename van het investeringsvolume.

Prijzen uit de pan
Mooie plannen voorwaar, de
uitvoering is een ander kapittel.
Minister Geens bood hulp aan
voor de gezondmaking van de
Surinaamse ekonomie en wees
tevens op de rol die internationale instellingen daarbij kunnen
spelen. Net zoals hij wees op de
noodzaak van een snelle en duurzame oplossing van het militaire
konflikt waaronder het land gebukt gaat.
Een dergelijk herstelplan is wel
nodig want vanaf eind de jaren 70
tierden korruptie en wanbeheer
welig. Dat was trouwens de aanleiding voor de militairen om in
1980 tussenbeiden te komen.
Toen beschikte Suriname nog
over een aanzienlijke goudreserve en kende het nog geen buitenlandse schuld, maar de militairen
- eens aan de macht- maakten de
voorraad op.
Nu de politici het weer voor het
zeggen hebben is er een sprankel hoop, ook al beweren sommigen dat de militairen nog een
dikke vinger in de pap hebben.
Regelmatig is er sprake over
schendingen van mensenrechten, blijft het oosten van het land
ontoegankelijk wegens konflikten
tussen leger en het jungle- kommando en zijn er wrijvingen tussen de vele volksgroepen. Bovendien tuimelden de prijzen van
het bauxiet- de belangrijkste troef
van Suriname- op de wereldmarkt m mekaar, zodat buitenlandse deviezen schaars werden.
De binnenlandse prijzen schoten
de hoogte in.
Prijskontroleurs worden het
land ingestuurd om toe te kijken
of de wettelijke prijzen worden
gevraagd. Bij weersbarstigheid
worden goederen in beslag genomen en op de openbare markt
verkocht.
Tot de betwiste dagelijkse goederen behoren suiker en toiletpapier, sigaretten, afwasmiddelen,
tandpasta. Een flesje babyolie
zagen wij 860 Bfr. geprijsd, een
zakje Choco-prince 750 fr., een
pot konfituur 500fr., tandpasta
280 fr..
Deze en andere produkten die-

keek toch wel even op toen boven
op het verlanglijstje te lezen
stond: Hollandse kaas en sardientjes in tomatensaus...
Deze inportekonomie is de
doodsteek van Suriname, deviezen om de levensbelangrijke zaken aan te kopen zijn er niet
meer. Wisselstukken voor bedrijfsmachinerie zijn reeds lang
niet meer te vinden...
Het mag dan ook niet verwonderen dat het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank
een reeks aanbevelingen deden
om de ekonomie van Suriname
aan te zwengelen. Devaluatie en
deviezenaangroei staan daarbij
bovenaan maar ook het inkrimpen van het veel te omvangrijke
ambtenarenkoprs wordt onontbeerlijk geacht.
Minister Geens heeft zich dan
ook t.o.v. de Surinaamse regering in die zin uitgesproken. Net
voor zijn bezoek was hij nog bij
de Wereldbank in Washington,
hij wist dus waarover hij het in
Paramaribo had.

Zwarte markt
Hoe dan ook, voorlopig moet
Suriname de buikriem aanhalen
maar dan zal met de vakbonden
rekening moeten gehouden worden. Verklaarde Fred Derby van
de machtige C 47-Vakbond dat
hij zich met deze werkwijze kan
verzoenen.,, De huidige regering
wordt gekonfronteerd met een
augiasstal die zij moet opruimen,
op voorwaarde dat zij zelf wel
eerst het voorbeeld geeft."
En of dat zo gemakkelijk zal
lopen blijft een open vraag want
de regering kondigde voor zichzelf reeds een gevoelige loonsverhoging af...
Naast dit alles viert de zwarte
markt hoogtij. Openlijk worden
dollars en Nederlandse Guldens
gewisseld
Gedwongen door de verslechterende ekonomische toestand
gooit de Surinaamse overheid
het roer om. Nederland en België
zijn opnieuw bereid te helpen.
Suriname krijgt aldus een eerlijke
tweede kans om weer een van de
welvarendste landen van ZuidAmerika te worden. Het heeft alles in huis om gelukkig te zijn.
(m.v.l.)

Volgende week:
Naar Boskamp en Wageningen
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Huisvesting en milieu prioritair

Een nieuw beleid voor
liet Brusselse Gewest
,,Eindelijk waait tiier eens een nieuwe wind!" Een
veelgehoorde opmerking na de perskonferentie
n.a.v. de installatie van het Brusselse Forum voor de
Huisvestin. Jef Valkeniers' staatssekretariaat voor
het Brusselse Gewest zit inderdaad niet stil...
De huisvesting in Brussel is een oud zeer. Liefst
25.000 a 30.000 woningen staan leeg. Veel ervan
worden overgeleverd aan de om zich heen grijpende
verkrotting. De prijzen voor huur en aanhoop swingen echter de pan uit. Renovatie en daadwerkelijk
onderhoud blijven dikwijls uit.

NKELE nevenverschijnselen hebben ook hun invloed op de woningproblematiek en de woonomgeving. De
ontvolking van het Brusselse Gew/est is één aspekt. Tijdens de
jongste twee decennia verlieten
honderdduizend inwoners de agllomeratie.

dracht geven tot een studie rond
Brussel bewonen. De gehele
Ruimtelijke Ordening van het gewest zal hierbij ter sprake komen;
vanzelfsprekend vormt de huisvesting hiervan een belangrijk
onderdeel.

Deze trend is voorlopig nog
niet gestopt. De bevolking verarmt doordat de financieel beter
gesitueerden vertrekken. Tenslotte verkleinen de gezinnen en
komen er steeds meer alleenstaanden. Een tegengewicht
wordt weliswaar gevormd door
het grote aantal doorgaans kinderrijke migrantengezinnen. Dit
levert een specifieke problematiek op.

In de schoot van het Forum zal

Nieuw beleid

getracht worden de huidige toestand te beschrijven, zowel qua
beleid als waar het om de resultaten op het terrein gaat. Van hieruit dienen dan eventuele (en
waarschijnlijke) beleidswijzigingen vooropgesteld. Vooral met
bepaalde doelgroepen, zoals alleenstaanden, bejaarden, gehandikapten en migranten moet worden rekening gehouden bij het
opstellen van nieuwe huisvestinsprogramma's.

IVliiieuwerking
Een probleem blijft alleszins de
subsidieregeling. Het is momenteel zelfs zo dat er op bepaalde
fondsen zelfs geen beroep wordt
gedaan door belanghebbenden.
Men kent het bestaan van subsidiemogelijkheden blijkbaar onvoldoende, of men acht het niet
belangrijk aan renovatie en huisvesting enige aandacht te besteden.
Het studie Urba zal deze studie
ter hand nemen.
Het staatssekretariaat heeft
nog een tweede belangrijk initia-

LAAT BRUSSEL WEER ADEMEN.
tief in petto. Er wordt namelijk
een Ronde Tafelkonferentie over
het leefmilieu in Brussel voorbereid. Onder het motto ,,Laat Brussel weer ademen" zal naar de
burger toe een reeks akties wor-

Aksenten

Forum
De regionalisatie zorgt voor
een belemmering van de bestuurskundige, budgettaire en juridische werking. Van een echt
planmatig beleid is totnogtoe
geen sprake geweest. Een koördinatie van de aanpak dringt zich
dan ook op. Het Forum voor de
Huisvesting dat staatssekretaris
Jef Valkeniers installeert tracht
dan ook alle aspektene van de
problematiek te benaderen. Samen met zijn franstalige kollega
Jean-Louis Thys zal hij de op-

Op zijn perskonferentie voor een huisvestingsbeleid van het Brusselse Gewest wist staatssekretaris
Valkeniers een grote schare persmensen te boeien.

I N verband met de teelt van niet
'
door de wortelvlieg aangetaste
wortelen, vertelden wij in WIJ dat men
risiko's terzake kan voorkomen door
het tijdig en zorgvuldig dekken met
tuingaas.

Wel werd toen door ons aangedrongen op een produkt dat minder aan
sleet en UV-straling te lijden had,
maar binnen het kader van de gebruikte grondstof zijn er uiteraard
grenzen.

Hoewel wij persoonlijk 14 jaar geleden reeds dit beschermingssysteem
op punt hebben gesteld, moeten wij
nu toch bekennen dat daar, net aan
alle goede dingen, een minder interessante keerzijde kan zijn.

Om het kort te maken, binnen de
twee tot drie jaar was dit tuingaas
totaal versleten, wat aan een prijs van
bij 40 fr. de m^ wel vrij duur uitkomt.

Daar is vooreerst de prijs, die intussen verdubbeld is en dus eingelijk
heel wat hoger ligt dan de stijging van
lonen en prijzen voor andere goederen.

Kapers.

^ A A R waar wij aanvankelijk bijna
• * op de knieën moesten gaan zitten om een fabrikant te vinden voor
Tot vóór een jaar was deze prijsstij- dit produkt, kwamen er de jongste
ging niet gebonden aan een betere jaren heel wat interessante kapers op
kwaliteit van het produkt, en daar de kust. Aanvankelijk ging dit echter
knelt het schoentje, of moeten wij in een éénrichtingsverkeer, d.w.z. dat
men probeerde de prijzen sterk te
gordijn zeggen.
drukken en dit zelfs tot 1/4 van de
Het vertrekpunt van dit eerste tuin- oorspronkelijke prijs. Het ging hier
gaas was eigenlijk de marquisette: uiteraard om andere weefsels.
net als diolen en andere, gewoon
gordijnstof.
Wij hebben hiervan verscheidene
z2 SEPTEMBER 1988

den ontwikkeld: een echte dialoog met de Brusselse bevolking
moet de overheidsinstanties duidelijk maken waar de knelpunten
liggen. Wijk- en milieuverenigingen zullen hierbij worden betrokken. Wetenschappelijke studie
moet leiden tot de publikatie van
een Milieuboek voor Brussel in
de loop van volgend jaar. Een
Instituut voor Milieubeheer zal in
de toekomst het beleid omzetten.

varianten uitgeprobeerd, waarvan gesteld werd dat ze zelfs tot twee jaar
kon gebruikt worden. Niets bleek uiteindelijk minder waar.
Een stevige zuidwesterwind is
reeds voldoende om het o zo voorzichtig gespannen gaas m grote
scheuren uiteen te zien rafelen.
Gezien de lage prijs, kunnen wij
echt vrede nemen met een eenmalig
gebruik, maar dat aan flarden scheuren na een paar weken konden wij
echt niet nemen.

richting van kleinmazigheid (0,6 mm)
omdat daa moest beschermd worden
tegen de bladluis.
Gezien de daar heersende hogere
temperaturen met veel uren sterke
zonnestraling, werd vooral garantie
inzake weerstand tegen UV-stralen
voor slechts 5 jaar toegestaan. Vertaald naar ons minder zonrijk klimaat
wordt aangenomen dat, mits wat goede zorgen, dit gaas tot acht jaar kan
meegaan. Bijna gelijktijdig kregen wij
een Nederlandse firma op bezoek,
die aan ongeveer dezelfde prijzen

Aanbiedingen
I NTUSSEN werden wij gekontak'
teerd door een Gentse firma, die
met de richting uitging van de lagere
prijzen, maar van duurzaamheid. Dit
lag ons beter.
Die mensen wisten ons te vertellen
dat zij pas een levering "uitgevoerd
hadden naar Spanje, voor een hoeveelheid van zo maar even 500.000
m2. De Spaanse eisen lagen in de

/l

X

O

13yj^i. ï
ff©ffl(ii©g.W®lIl^

Ondertussen heeft het staatssekretariaat enkele beleidspunten reeds verder uitgewerkt.
Het bouwen van twee waterzuiveringsstations blijft een prioriteit.
Dichter bij de burger hoort de
aktie rond het opfrissen en proper
maken van de stad.
Meer technisch wordt gemikt
op het oprichten van een aangepast administratief en wettelijk
kader, en op het afsluiten van
protokols met het Vlaamse en
Waalse Gewest.
Brussel moet een propere gebuur worden, die geen schade
berokkent met verbrandingsresten en zuiveringsslib.
Het dinamische beleid van de
voltallige staf van het staatssekretariaat toont aan dat de Volksunie beslist eigen aksenten kan
leggen. Brussel kan er wel bij
varen.
F. Seberechts

een, naar haar zeggen althans, even
stevig gaas aanboden aan ongeveer
dezelfde prijzen. Deze prijzen lagen
niet hoger dan de 40 fr/m^.
Met de Gentse firma UCO hebben
WIJ onderhandeld voor het maken van
monsters gaas met resp. openingen
van 1,5 op 2 mm en met openingen
van 2 op 3 mm.
Verder zou dat gaas, op ons verzoek, lichtblauw worden gekleurd,
omdat deze kleur vliegen mm of meer
afschrikt. Over die maaswijdten werd
vrij lang gediskussieerd, omdat men
daar van mening was dat die openingen beduidend minder moeten zijn
(dan 2 mm, voor een vlieg die op zijn
minst toch 4 a 5 mm groot is...)
Een vlieg is nu eenmaal geen rat of
geen muis, wat wil zeggen dat wij ons
menen te mogen houden aan een
maaswijdte van 2 op 3 mm. Een grote
maaswijdte betekent betere belichting, wat voor ons weinig zonnige
klimaat en dan zeker voor het gewas
wortelen, bijzonder belangrijk is.
Rik Dedapper
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was vandaag zeer konkreet en
zeer open. Zijn impliciete erkenning van Israël is een zeer belangrijke stap voorwaarts. We
moeten nu de verkiezingen in
Israël afwachten."

Zet EP Israël onder ekonomische druk?

Arafat met uitgestrekte
hand in Straatsburg

Tijdens de zitting van oktober
staan de rapporten van de Duitse
socialist Hitghzigrath over het as-

STRAATSBURG — Het Europees Parlement was
vorige week een belegerde vesting. Je geraakte er
zeker niet binnen zonder je personeelskaart of een
speciale uitnodiging. De veiligheidsmaatregelen waren aanzienlijk. Begrijpelijk ook: want Yasser Arafat
is een belaagd en gehaat man met heel wat vijanden.
Vorige week liet hij een goede indruk, zelfs bij de
meest kritische joernalist.
O te zien een innemende
man, die Yasser Arafat.
Vriendelijk. Steeds glimlachend. Hij is een meester in het
bespelen van de (massa)media.
Bij het beantwoorden van vragen
van parlementsleden en joernalisten bespeelt hij alle klavieren
en gebruikt daarbij meerdere registers: de humor, de ernst, de
emotie, de tranen in de ogen, het
gevoel voor plechtstatigheid, de
ironie. Klein van fysiek komt hij
toch groots over. Hij beroert zelfs
de grootste scepticus.

Z

Bestaanrecht
van Israël
Was zijn bezoek vorige week
aan het Europees Parlement dan
één grote media-show? Zeker
niet! Hij vertelde heel wat zinnige
dingen en ontmoette naast parlementsvoorzitter lord Plumb en
tientallen
andere
Europarlementsleden ook Europees Kommissaris Cheysson, de Grieks
Raadsvoorzitter en de Franse minister van Buitenlandse Zaken.
Dat alles om zijn intens verlangen
naar vrede in het Midden-Oosten
duidelijk te maken.

In zijn toespraak voor een
reeks uitverkoren parlementsleden, waaronder de EVA-parlementsleden Vandemeulebroucke
en Garaikoetxea, erkende hij impliciet het bestaansrecht van de
Israëlische staat. Hij zei letterlijk:
,,We moeten komen tot een internationale konferentie onder auspiciën van de Verenigde Naties in
aanwezigheid van de permanente leden van de Veiligheidsraad
en met alle betrokken partijen,
Israël en de PLO inbegrepen. Wij
erkennen alle UNO-resoluties die
relevant zijn voor de Palestijnse
kwestie, de Veiligheidsraadresoluties 242 en 338 inbegrepen!"
Opmerkelijk én nieuw was zijn
uitspraak over de totstandkoming
van een Palestijnse staat: ,,Wanneer er ooit een Palestijnse staat
tot stand komt dan aanvaard ik
het toezicht van de Blauwhelmen
op de grens met Israël en Jordanië. Zo hoeft niemand bang te
zijnl"

Intifada
Soms was Arafat bijzonder
hard voor Israël. Zeker wanneer
hij het had over de Intifada, de

PLO-leider Arafat beloofde te Straatsburg te ijveren voor de vrijlating van de Vlaamse dokter Jan Cools.
opstand van de Palestijnen in de
bezette gebieden. ,,Ons volk
wordt dag in dag uit gekonfronteerd met de ,,ijzeren vuist" politiek van Israël" zo zei hij. „De
Israëlische oorlogsmachine bestrijden wij met stenen, kinderen
en jongeren. We hadden gehoopt
dat de beelden van kinderen die
stenen werpen naar gepantserde
die beschoten worden met machinepistolen en uiteengedreven
worden met traangas, de ogen
zouden openen van het Israëlische volk. Dat hun geweten hen
parten zou spelen en dat ze met
open ogen voor de toekomst het
recht van het Palestijnse volk op
zelfbeschikking en onafhankelijkheid zouden erkennen. Dat is de

enige weg naar vrede — weg van
het dagdagelijkse moorden en
schieten".
Arafat liet dus een goede indruk. ,,We hebben een speech
gehoord van een groot man die
duidelijk op zoek is naar vrede
maar die zich hier nog niet tenvolle kon engageren omwille van de
komende verkiezingen in Israël
en de Verenigde Staten. Bovendien heeft hij weinig beweegruimte zolang de nationale raad van
de Palestijnen niet bijeengekomen is (nvdr. is voorzien voor half
oktober)", zo stelde Jaak Vandemeulebroucke. Het Baskische
parlementslid
Garaikoetxea
voegde daar aan toe: ,,Arafat

sociatieverdrag EG-lsraël opnieuw op de agenda ingeschreven. Het EP weigerde reeds tot
driemaal toe deze verslagen
goed te keuren. Zo zet het de
Israëlische staat onder (ekonomische) druk. De vraag blijft nu of
de grootste fraktie in het Parlement (de socialisten) haar verzet
tegen de goedkeuring van de protokollen zal aanhouden.
Doet ze dat niet: dan bedriegt
ze de Palestijnse zaak. En dan
was de socialistische uitnodiging
van Arafat een flauwe en misplaatste grap. Afwachten maar.

B. Staes

Advertentie

l i het ES-Fbrids belegt, weet heel goed waarom.
Uitzonderlijk goede prestaties...
Sinds het beginjaar 1982, haalt het ES-Fonds
telkens opnieuw resultaten die het aan de top plaatsen
van de Belgische beleggingsfondsen
Op de grafiek hiernaast kan u mee volgen hoe
een deelbewijs, in 1982 aangek(X-ht tegen 4 984 F. op
:!Ojuni 1988 reeds 14.7:J2 F waard was.
Maar er is méér Ook de waarde van de coupon
blijft maar stijgen van 3()6 F in 1982 naar 54,3 F
m 1987.

Dre twee evoluties samen geven een aanschouwebjk
beeld: elk bnelje van 1 000 F in ES-Fonds belegd
veranderde in een biljet van ... 3.926 F!
En dan is het dus niet verwonderlijk dat de
meeste ES-Fondsbeleggers er hun winst in hérbeleggen
... het resultaat van een echt professioneel beheer.
Toeval komt hier inderdaad weinig bij kijken
Het beheer van het ES-Fonds is in handen van S|3ecia-

listen in vermogensbeheer die voor de maximale
opbrengst van de beleggingsportefeuille instaan. Die
beloopt vandaag meer dan 2.3 miljard frank wat toelaat
15 0001
10 000

de aandelen zorgvuldig te spreiden en zo de nsico's te
beperken
Hogere opbrengst en minimaal nsico.

13 796,
10 580

12 242

7 097 8042,

i

4 984

12 86
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Donderd. 29 sept.

Van dag
tot dag
Zaterdag 24 sept.
D BRT 1 - 15.30
Filmspot, achtergrondinfo bij filmaktualiteit
D BRT 1 - 16.00
De verleidster van Berlijn, film
D BRT 1 - 18.20
Rondomons, jeugdmagazine
D BRT 1 - 18.50
Europese Volksverhalen, serie
D BRT 1 - 19.05
Boeketje Vlaanderen, toeristiscfi magazine
D BRT 1 - 20,20
Reis naar nergens, TV-film
D BRT 1 - 23.50
Poolshoogte, astronomische rubriek
D BRT2 - 1.24
Olympische Spelen, zonder onderbreking tot 19.00
D BRT2 - 20.00
Studio Olympia, dagoverzicht
D BRT2 - 23.00
Verzekering op de dood, film
D Ned. 1 - 20.15
Gandhi, film
D Ned. 1 - 22.41
Gandhi, vervolg
D Ned. 1 - 23.30
St. Elsewhere, ziekenhuisserie
D Ned. 2 - 16.40
New Wilderness, natuurdok. serie
D Ned. 2 - 17.05
Crossbow, jeugdserie
D Ned. 2 - 17.30
IMagnum, detektiveserie
D Ned. 2 - 19.25
Veronica Film, filmmagazine
D Ned. 2 - 20.29
Family Ties, komische serie
D Ned. 2 - 21.00
Lady Blue, detektiveserie
D Ned. 2 - 22.30
Deadman's curve, TV-film
D Ned. 2 - 0.00
Pyjamaparty, licht erotisch showspektakel
D Ned. 3 • 21.55
Cinemagazine Extra, De Nederlandse
Filmdagen

Zondag 25 sept.
D BRT1 - 11.00
De zevende dag, praatcafé
D BRT 1 - 12.45
Sunday Proms
D BRT 1 - 15.00
Gritta van het Rattenslot, jeugdfilm
D BRT 1 - 16.20
Paul Daniels, magische show
D BRT 1 - 17.00
Mannix, detektiveserie
D BRT 1 - 18.10
Er was een keer..., kinderverhalen
D BRT 1 - 20.05
Een hart is groot, film
D BRT1 - 21.50
Eugene Bale, portret
D BRT2 - 0.55
Olympische Speten, doorl. tot 16u.
n BRT2 - 20.00
Studio Olympia, dagoverzicht
D BRT2 - 23.00
Een dag om niet te vergeten, TV-film
D BRT2 - 23.55
Olympische spelen, doorlopend tot
maandag 15u.
D Ned. 1 - 17.00
Vijftig jaar Britse film, dok. serie
D Ned. 1 - 19.05
Het hele hijs, dok.
D Ned. 1 - 19.48
De Roden, film, 1ste deel
D Ned. 1 - 21.56
Frank's Place, komische serie
D Ned. 1 - 22.19
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Roger Vadim zorgde voor heel wat opschudding en Brigitte Bardot begon aan een grote carrière met „...Et Dieu Créa la Femme".
Maandag
26 sept. op A2, om 22u.35.

Cagney & Lacey, politieserie
D Ned. 2 - 9.15
Mijn leven als hond, kinderfilm
D Ned. 2 - 19.00
Bij Lobith, TV en film
D Ned. 2 - 20.10
French & Saunders, komische serie
D Ned. 2 - 20.40
Heimwee naar Zuid-Af rika, persoonlijk reisverslag
D Ned. 2 - 21.31
The Singing Detective, dramaserie

Maandag 26 sept.
D BRT 1 - 15.00
Zonen en dochters, serie
D BRT 1 - 15.25
Leven... en laten leven, milieuprogramma
D BRT 1 - 16.45
Eugene Bale, portret
D BRT 1 - 18.05
ERU-koncerten
D BRT 1 - 18.55
Zonen en dochters, serie
n BRT 1 - 19.20
Oshin, serie
D BRT 1 - 19.40
Extra politieke tribune, SP
D BRT 1 - 20.15
Vreemdeling in eigen land, serie
D BRT 1 - 22.25
Blikvanger, modemagazine
n BRT2 - 0.00
Olympische Spelen, doorlopend vanaf 23U.55 tot 15u.
D BRT2 - 20.00
Studio Olympia, dagoverzicht
n BRT2 - 23.00
Weduwen, serie
D BRT2 - 23.55
Olympische Spelen, zie dinsdag
D Ned. 1 - 21.50
Yes Minister, komische reeks
D Ned. 1 - 22.40
Street Legal, serie
D Ned. 2 - 19.00
De planeet aarde, dok. serie
D Ned. 2 - 20.29
Gala van de eeuw, N.a.v. 100 jaar
Carré
D Ned. 2 - 23.35
Night Court, serie

Dinsdag 27 sept.
n BRT 1 - 15.00
Zonen en dochters, serie
n BRT 1 - 15.55
De zevende dag, praatcafé
D BRT 1 - 18.20
Kinderen in Europa, portretten
D BRT 1 - 18.35
De kleinste zwerver, jeugdserie
D BRT 1 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT 1 - 19.25
Oshin, serie
D BRT 1 - 19.40
Extra Politieke Tribune, CVP
D BRT 1 - 20.20

I.Q., kwis
D BRT 1 - 20.50
Argus, praatprogramma
D BRT1 - 21.55
Koncert, symfonie nr. 1 in c, opus 68
van J. Brahms
D BRT2 - 23.55
Olympische Spelen, doorl. tot 15u.30
D BRT2 - 20.00
Studio Olympia, dagoverzicht
D BRT2 - 23.00
Weduwen, serie
D BRT2 - 23.55
Olympische Spelen, zie woensdag
D Ned. 1 - 15.30
James Herriot, serie
D Ned. 1 - 17.46
De pracht van de herfst, natuurfilm
D Ned. 1 - 20.02
La Quatrième Pouvoir, film
D Ned. 1 - 23.25
Cheers, komische reeks
D Ned. 2 - 16.16
Gypsy Colt, film
D Ned. 2 - 17.25
De avonturier, serie
D Ned. 2 - 17.52
De dieren van Afrika, natuurserie
D Ned. 2 - 19.00
T. en T., detektiveserie
D Ned. 2 - 20.29
De fabriek, serie

Woensd. 28 sept.
D BRT 1 - 15.00
Zonen en dochters, serie
D BRT 1 - 16.00
Superoma, jeugdserie
n BRT 1 - 16.50
Frankensteins tante, horror-serie
D BRT 1 - 18.30
Kilimanjaro, nieuws voor kinderen
D BRT1 - 19.40
Extra Politieke Tribune, Volksunie
n BRT 1 - 20.15
Pak de Poen, loterijshow
D BRT 1 - 21.45
Wie schrijft die blijft, literair magazine
D BRT 2 - 23.55
Olympische Spelen, doorl. tot 16u.
D BRT2 - 20.00
Studio Olympia, dagoverzicht
D BRT2 - 23.00
Weduwen, serie
n BRT2 - 23.55
Olympische Spelen, zie donderdag
D Ned. 1 - 19.18
Avonturenbaai, avonturenserie
D Ned. 1 - 19.45
De nieuwe wereld, film
n Ned. 2 - 17.05
One too many, TV-film
D Ned. 2 - 17.50
Magnum, detektiveserie
D Ned. 2 - 18.35
Klub Veronica speelfilm, kortfilm
D Ned. 2 - 21.22
Lady sings the blues, film

C BRT 1 - 15.00
Bijleren een nieuwe kans, serie
D BRT 1 - 15.15
Argus, praatprogramma
n BRT 1 - 16.20
Wie schrijft die blijft, literair magazine
D BRT 1 - 17.10
Kilimanjaro, nieuws voor tieners
D BRT 1 - 18.10
Kung Fu, serie
D BRT 1 - 19.10
Zonen en dochters, serie
D BRT 1 - 19.40
Extra Politieke Tribune, PVV
n BRT 1 - 20.20
Hoger-Lager, spelprogramma
D BRT 1 - 21.05
Panorama, aktualiteiten
D BRT 1 - 21.55
Lorentz en zonen, kroniek in 11 delen
D BRT2 - 23.55
Olympische Spelen, doorl. tot 19u.
D BRT2 - 20.00
Studio Olympia, dagoverzicht
D BRT2 - 23.00
Weduwen, serie
D BRT2 - 23.55
Olympische Spelen, zie vrijdag
D Ned. 1 - 15.30
De Onedin lijn, serie
D Ned. 1 - 20.48
De Roden, 2de deel film
D Ned. 1 - 22.40
Een kind voor een ander?!, drama
D Ned. 2 - 16.35
Die Schwarzwaldklinik, serie
D Ned. 2 - 19.00
Airwolf, avonturenserie
D Ned. 2 - 20.29
Alice to Nowhere, serie

Vrijdag 30 sept.
n BRT 1 - 15.00
Zonen en dochters, serie
G BRT 1 - 15.25
Hoger-Lager, spelprogramma
D BRT 1 - 16.05
Panorama, aktualiteiten
n BRT 1 - 18.20
Schoolslag, spelprogramma
n BRT 1 - 19.00
Korte film
D BRT 1 - 19.10
Zonen en dochters, serie
D BRT 1 - 19.40
Extra politieke tribune, SP
D BRT 1 - 20.25
Première, nieuwe films
D BRT 1 - 20.55
De man van de vlakte, film
D BRT 1 - 22.35
Filmspot, filmnieuws
D BRT2 - 23.55
Olympische Spelen, doorl. tot 16u.
D BRT2 - 20.00
Studio Olympia, dagoverzicht
D BRT2 - 23.00
Weduwen, serie
D BRT2 - 23.55
Olympische Spelen, tot zaterdagnamiddag
D Ned. 1 - 15.30
Holiday Island, jeugdserie
n Ned. 1 - 16.17
Matlock, serie
D Ned. 1 - 18.25
De kleur van goud, familieserie
D Ned. 1 - 20.20
Hannah, serie
D Ned. 1 - 23.35
L'Aveu, film
D Ned. 2 - 16.14
De uitnodiging, film
D Ned. 2 - 17.37
Familie Oudenrijn, serie
n Ned. 2 - 18.30
T. en T., serie
D Ned. 2 - 19.00
The Highwayman, serie
D Ned. 2 - 20.29
The Highwayman, serie
D Ned. 2 - 21.15
Geen gedonder in het vooronder,
klucht
D Ned. 2 - 23.15
Derrick, krimi-serie

Een film
per dag
Zaterdag 24 sept.
Gandhi
Britse film van Richard Attenborough
uit 1982 met o.a. Ben Kingsley en Candice Bergen. De jonge, bescheiden
Gandhi toont in 1893 reeds als advokaat dat vrede en verdraagzaamheid
sterke troeven kunnen zijn tegen het
racisme in Indië. Stilaan groeit hij uit
tot een internationaal simbool van geweldloos verzet... (Ned. 1, om 20u.15)

Zondag 25 sept.
Places in the heart
Texas 1935. De jonge weduwe Edna
Spalding staat er na het overlijden van
haar echtgenoot alleen voor met haar
twee kinderen. Amerik. film uit 1984
met Sally Field, Lindsay Crouse en Ed
Harris. (BRT 1, om 20u.05)

IVIaandag 26 sept.
...Et Dieu créa la Femme
Franse film van Roger Vadim uit
1956 met Brigitte Bardot, Curd Jürgens
en Jean-Louis Trintignant. Juliette is
een vrijgevochten weesmeisje van 18
jaar. In Saint-Tropez brengt zij heel wat
mannen het hoofd op hol, ook na haar
huwelijk met een naïeve jongeman. (A
2, om 22U.35)

Dinsdag 27 sept.
Le Quatrième Pouvoir
Franse thriller uit 1985 met o.a. Nicole Garcia, Philippe Noiret en JeanClaude Brialy. Yves Dorget werkt als
redakteur bij een landelijk dagblad,
Een politiek schandaal in de media
brengt hem opnieuw in kontakt met zijn
vroegere vriendin Catherine. (Ned. 1,
om 20U.02)

Woensd. 28 sept.
Lady sings the blues
Als kind ondergaat Billie Holiday tal
van vernederingen in een bordeel in
Harlem. Zij probeert een baantje te bemachtigen als zangeres en kan uiteindelijk beginnen in Jerry's CIbu. Zij
maakt snel carrière maar ondervindt
veel tegenkanting omwille van haar
zwarte huidskleur. Amerik. film uit
1972 met o.a. Diana Ross, Billy Dee
Williams en Richard Pryor. (Ned. 2,
om 21U.22)

Donderd. 29 sept.
Reds
Amerik. film van Warren Beatty uit
1981 met o.a. Diane Keaton, Warren
Beatty en Jack Nicholson. In 1915
heerst grote onzekerheid in de politieke kringen in de VS. Alles draait
rond de vraag of de Amerikanen zich
mogen mengen in de oorlog die Europa verscherut. (Ned. 1, om 20u.48,
1ste deel op zonda om 19u.48)

Vrijdag 30 sept.
The man from Laramie
Amerik. western uit 1956 met James
Stewart, Alex Nicol en Cathy 0'Donnell. Cavalerie-kapitein WIN Lockhaert
is op weg naar f^exiko om er de verantwoordelijke voor de dood van zijn
broer op te sporen. (BRT 1, om
20U.55)
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Wi^
doot'd&'Weiekb
En dan stond het
plots zwart op wit m De
Ware Ti/d, er waren
weer sigaren te koop
Ik nam er graag de publicitaire leugen Overal
te koop^ bij
Maar eerst wat over
de kranten van Surina^ ^ ^ B « ^ ^
me, er zijn er maar
^ ^ V ^ ^ J
twee en ze worden al^^^•^^V
lebei in Par'bo , zoals
^ ^ B ^ ^ ^
de mooie naam Para^ ^ ^ ^ ^ maribo wordt verM
^ ^ minkt, uitgegeven
^^^^V
Ik verdenk er de
^ ^ ^ ^ brouwen) Parbo van de
afkorting in de hand te werken door deze
met pils m de volksmond te leggen
Zoals met zoveel produkten is ook
papier in Suriname schaars, onbegrijpeli|k m een land dat gezegend is met
onmetelijke wouden Maar |a, tussen
boom en papier staat een trein machines
die op tijd wisselstukken nodig hebben

I

Sigaren & Rum
De twee dagbladen- De Ware Tijd en
De West- krijgen elk een welbepaald
kontingent papier toegemeten, met van
de beste kwaliteit want na een paar
dagen kleurt het vuilgrijs en schuurt het
de hand Niet zo'n ramp, de povere
gaarmiddelen maken nieuws schaars en
achterhaald
De krant van vrijdag is een en al
advertentie, opgespaard Een krant die
te veel advertenties opneemt moet dat
bij de volgende papierlevering bekopen.
Het kontingent papier wordt dan magerder zodat het aantal pagina's wel van
zelf krimpt
Schaars is ook de Black Cat- rum
geworden. In aantrekkelijke folders door
Surinaamse ambassades in het verre
buitenland verspreid staat Black Cat als
het neusje van de zalm aangeprezen,
maar de lekkernij is een rariteit in eigen
nest Wie de Zwarte Kat in Par'bo zoekt
komt van een kale reis terug
,,Black Cat, meneer'' Vandaag met,
morgen misschien*"
's Anderendaags is er Black Cat „Black
Cat, meneer'' Heb je een lege fles bij''
Nee! Dan geen rum .meneer'"
De verbaasde vreemdeling mag protokollen, de mevrouw aan de kassa blijft
onverstoorbaar Gelukkig is er nog de
dikke taxi- man met de Dallashoed die
voor een prikje een fles Black Cat kan
versieren In hetzelfde rumloze magazijn
worden ook geen sigaren aangeprezen
,, Morgen meneer, misschien'"
Maar morgen is even mager. Slechts
één doosje uit het verre land van Elisabeth Bas.
Tot dan in De Ware Tijd met duimgrote
letters-,. Heerlijke aroma, pure tabak.
Corona Delicat Novia Eigen frabrikaat
van Brabantia Sigarenfabriek "
Dus nog maar eens beroep gedaan op
de dikke taxi- man met de Dallashoed.
HIJ rijdt ons in zijn versleten Oldsmobile
naar Florastraat 46 Het is wel even
zoeken, maar tussen het groen oogt een
smakelijke doos Corana's. Een stokoude
Javaan opent het poortje en buigt onderdanig
„Sigaren meneer'' Dan moet u bij
Brabantia zijn."
De perkamentgele Javaan gaat voor
door een smal gangetje Een bescheiden
peertje verlicht een klem kantoortje ,,En
wat zou meneer wensen''"
Delicat spreekt wel aan. Of toch maar
de drie soorten proberen''
,,En maakt u die sigaren allemaal
zelf?" De Javaan lacht.,,Tuurli)k meneeri"En hij opent een ander deurtje,
knipt een bescheiden peertje aan, een
klem kamertje boordevol ouderwetse sigarenpersen
,,lk heb net weer tabak aangekregen,
genoeg voor drie weken werk Wilt u
even kijken''" Tuurliik wil ik dat Weer
klem deurtje, flauw lichtje, duister kamertje boordevol balen tabak ,,lk maak
de kistjes zelf Wilt meneer zien '>" Tuurlijk Weer klem deurtje, flauw lichtje,
duister kamertje boordevol blanke
plankjes Naast een lijmpot stapels etiketten en een stempeltje Made in Surinam
Delicat oogt het mooist indiaan op
ton tussen balen en ankers, een tabakspot ,,Er ontbreekt blauwe lucht op,
drukker zit zonder blauwe inkt Spijtig . "
Met de oude Javaan wissel ik een
Delicat voor een Oud- Antwerpen Hij
drukt de sigaar zacht tussen duim en
wijsvinger, rolt even en snuift hoorbaar
„Niet slecht, ken ik. Mag het voor
vanavond bij een glaasje Black C a f "

K

l^niAouclen
De medaljes worden in Seoul nu bij bosjes uitgereikt, duizenden verkijl<en zich daar op velerlei
spiergeweld, miljarden vergapen zich ook in nachtelijke uren aan de mondiale treurbuis... amfetamines,
anabolika, hormonen zijn inmiddels hopeloos verouderd, nu de genetische atleet zijn intrede in het
stadion gedaan heeft, enz. Nochtans was het allemaal zo bescheiden begonnen, een kleine 28 eeuwen geleden in Olympia.

D

E eerste Olimpische Spelen hadden maar een
nummer op het programma een hardloopspnnt over een
stadie, zowat 200 meter Die
werd toen gewonnen door ene
Koroibos uit het aangrenzende
Elis Dat staat histonsch vast omdat de man begraven werd op de
grens van Olympia en Elis met op
zijn graf de vermelding, dat hij de
eerste atleet was die de OS won
Geld en sport, de samenhang
IS met nieuw De 4de Spelen
werden gewonnen door Polychares, een schapenkweker die duizenden dieren bezat en een groot
aantal herders in dienst had Dit
IS met de enige aanwijzing dat de
Spelen vooral de zaak waren van
de gegoede klasse Nochtans
ontving de winnaar officieel enkel
een olijftak Maar daarnaast werd
hij doorgaans wel tot beeldhouwwerk vereeuwigd en kreeg van
zijn geboortestad een aanzienlijk
levenslang pensioen plus uiteraard huldedichten en -zangen,
want de OS waren m de Helleense tijd ook een kultuurfeest Mees
Couperus
Ook korruptie is blijkbaar geen
nieuwigheid in de sport Voor de
211ste Spelen in het jaar 67 liet

de Romeinse keizer Nero zich
inschrijven en voerde meteen
een nieuw nummer in, een wedloop met een tienpaardenspan
Toen de race begon en de paarden vooruit schoten tuimele de
heerser uit zijn wagen Niemand
waagde het te lachen
Nero
beëindigde de wedstrijd zelfs
met, maar werd toch tot winnaar
uitgeroepen Zo behaalde hij zeven
Olimpische
titels
De
scheidsrechters kregen het Romeinse burgerschap en een behoorlijk aantal goudmunten De
keizer noemde zichzelf ,,superatleet", maakte toernees waarop
hij ook gedichten deklameerde
en citer speelde In het geheel
kreeg hiJ meer dan 2 000 kransen
en overwinninspalmen
maar
uiteindelijk werden de tweehonderdenelfde Spelen met in het
officiële palmares opgenomen
Exit Nero
De klassieke Spelen genieten
wel eens een dubieuze faam, om
mannelijke naaktpatserij en het
feit dat vrouwen er met werden
toegelaten, als deelneemsters,
noch als publiek Dit is slechts
ten dele waar In onze volgende
,,Onthouden" rubriek rapporteren WIJ daar nader over Een
Spartaanse dame won zelfs
ooit

rft^eSfden
Ruim vijf jaar lang vond U op deze plaats een
puzzelspelletje. Deze week, na liefst 235 edities,
sluiten wij dit rubriekje ,,Meespelen" af.

G

EDURENDE al die tijd ontvingen WIJ meer dan
7 000 kaartjes en brieven Sommige lezers waren echte habituees en stuurden ons bijna wekelijks hun antwoord Wij
houden eraan allen te danken die
ooit meespeelden, de getrouwen
in het biezonder

Elke week vertrok vanuit het
redaktiesekretariaat ook getrouw
een boekenpakket naar de winnaar Deze boeken verschaften
aan honderden geabonneerden
vele uren leesgenot
Misschien pakt de redaktie van
uw weekblad binnenkort uit met
een ander spelletje Nu hebt U
alvast de oplossing van de laatste
opgaven te goed

In,,Meespelen (234)" brachten
WIJ een citaat van de Italiaanse
politikus
Giuseppe
Mazzini
Slechts drie lezers stuurden ons
deze korrekte oplossing en het is
Wilfned Maertens uit Izegem die
de boeken kado krijgt
In ,,Meespelen
(235)" herinnerden we aan de meesterlijke
verhandeling van Jan-Bapitst
Verlooy ,,op d' onacht der moederlyke tael in de
Nederlanden"
Lezer Van Haelewijck uit Temse
mag eerstdaags de postbode met
een aantal boeken verwachten,
vermits hij uit de zeventien juiste
mzendelingen tot winnaar werd
geloot
Proficiat
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Nu we elders op deze pagina over de ,,klassieke"
Olimpische Spelen schrijven, mogen we zeker een
even groots kultureel gebeuren uit het antieke Griekenland niet vergeten: de wijn. Of was Bacchus
geen god soms... en waren de bacchanalen kwa
schoonheid en vervoering niet evenwaardig aan de
OS ? Lees uw klassieken er maar eens op na.
^ M A A R het schijnt gaat de
Ê%Ê
oorsprong van de geretsi• "
neerde wijn ruim 30 eeuwen terug, dus verder dan de
eerste OS, toen meer en minder
beminnelijke goden en godinnen,
nog lang voor de godsdienstoorlogen, onze planeet verheerlijkten
Geretsineerde wijn noemt men
ook wel eens harswijn Dat is met
helemaal juist Maar toch, in de
alleroudste amforen heeft men
sporen van terpentijn (hars) gevonden Lang werd aangenomen
dat het gebruik van hars diende
om de wijn langer houdbaar te
maken Alweer fout De binnenwand-besmering met terpentijn
diende enkel om de korte bewaarbaarheid van de drank in de
aarden kruiken te bevorderen
Het IS inmiddels duidelijk dat retsina, m welke botteling ook met
oed oudert
De toevoeging van terpentijn
geeft de wijn een frisse, pittige
geur en smaak Maar, hars of
met, de volrijpe druiven uit het
milde klimaat van Attika (de
streek rond Athene) blijven de
basis van de retsina een van de
meest verfrissende lichte wijnen
ter wereld (wel jong te drinken.

liefst bij een van die met olijfolie
besprekelde gerechten waar de
Griekse keuken zo rijk aan is)
Zowat de helft van de hier ingevoerde Griekse wijnen behoort
tot het retsina-type De andere
helft zijn streekwijnen of mengwijnen, toch nagenoeg allemaal
autentiek Grieks Doorgaans worden ze aangeduid met de naam
Demestica Het zijn vrij betrouwbare maar weinig opwindende
wijnen uit Attika, de Peleponnesus en de regio aan de Golf van
Korinthie Sinds Griekenland tot
de EEG behoort dragen ze ook
een appe//af;on-vermelding, zo
bestaan er 26, maar ze zijn met
onderhevig aan de strenge ACnormen die men o a m Frankrijk
en Duitsland oplegt
Een speciale vermelding verdienen de rode wijnen uit Santorini en Kreta Omwille van hun
vulkanische bodem ztjn ze nogal
zwaar en soms enigszins zoeterig ZIJ genieten een grote historische faam, omwille van hun oude
Minoische afkomst, maar zijn bij
de maaltijd toch minder geschikt
Nochtans werden ze al m het
Olimpische Hellas hogelijk gewaardeerd
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ANZ op de jazztoer

JCunsi:'
— Een stadstoer langs de Brusselse gemeentehuizen is als een
bezoek aan een openluchtmuseum; twintig „monumenten", twintig
variaties op een tema. Het is een patrimonium dat aandacht verdient.
Het heeft in veel gevallen belangrijke artistieke en architekturale
kwaliteiten. Het verhaalt van de ambities, de mislukkingen en suksessen van de opeenvolgende burgervaders. Het illustreert een evolutie
in burgerlijke organisatie die zich aftekent als een cirkelbeweging:
improvisatie-prestige-zakelijkheid.
Deze gebouwen spelen door hun openbare funktie, hun ligging, een
centrale rol in het leven van elke betrokken burger. Per bus kan U nu
op tocht LANGSHEEN DE BRUSSELSE „BURGTEN", en dit op 24
september.
Er zijn drie trajekten: een Centrale, een Noordelijke en Zuidelijke
toer. Het vertrek is voorzien om 9.30u. en om 14u., op respektievelijk
de Oude Graanmarkt, de Rogierpoort en aan de Hallepoort. Deelnemen is gratis maar U schrijft best in. Voor meerdere inlichtingen en
inschrijvingen: 02/511.78.83.
— Over de kunstschilder JAKOB
SMITS verscheen bij de vzw
,,Vrienden van het Jakob Smitsmuseum Mol" een mooi boek.
Het boek ,,Jakob Smits, een portret" werd uitgegeven ter gelegenheid van de honderste verjaardag van de komst van de
schilder naar de Kempen.
De auteurs zijn Femand Van
Compel, konservator van het Jakob Smitsmuseum te Mol, Bert
Nuyts, hoofdredakteur van het
tijdschrift Jakob Smits en Ivo Verheyen, vice-voorzitter Vrienden
J.S.Museum.
Het boek telt 152 pagina's,
formaat 30 x 21,5, en bevat 9
reprodukties in vierkleurendruk,
34 zwart-wit reprodukties en 89
afbeeldingen van alle etsen van

Een avond
swingend Antwerpen!
Vorig jaar organiseerden liet ANZ (Algemeen Nederlands Zangverbond) en BRT-2 Omroep Antwerpen een suksesvolle koncert-avond in de Arenbergschouwburg onder de titel: ,,Een avond Antwerps
Chanson". Die samenwerking bleek zo weldoend te
zijn dat ook dit jaar een dergelijk initiatief wordt
gerealiseerd.
RT-2-PR0DUCER Willem
Houbrechts is sinds zijn
prille jeugd een jazz-fanaat, en dat zal doorklinken in de
programmalle. Op 1 oktober is
het dus swingen geblazen in het
Provinciaal Kultureel Centrum
Arenberg. Drie groepen treden
aan.

samen borg staan voor spetterend entertainment. Van pure
music-hall over wat modernere

klanken naar de blues zal deze
avond veel variatie bieden, waarin ook de moeilijksten hun gading
wel zullen vinden. Een avond
Swingend
Antwerpen
vindt
m.m.v. het Noordstarfonds plaats
op zaterdag 1 oktober in het P.C.
Arenberg te Antwerpen om 20.15
uur.
Plaatsbespreking: vanaf 1 september aan de kassa of tel. 03/
232.86.20 (iedere dag tussen 1116 uur).

Spetterend

Jakob Smits.
Jakob Smits. Prijs 500 fr. Het
boek is te verkrijgen in het Gemeentelijk Jakob Smitsmuseum,
Sluis 155, 2400 Mol, 014/
31.74.35.

— Tot 16 oktober loopt in ,,Galerij Brabo", 6de verdieping van het
Mercatorgebouw, Desguinlei 100 te 2018 Antwerpen, een tentoonstelling met beeldhouwwerk, tekeningen en grafiek van RENE SMITS.
Open op werkdagen en zondagen van 14 tot 17u. Gesloten op
zaterdag.
— In het Kultureel Centrum Brussel (voormalige St.Nikolaaskerk in
Neder-Over-Heembeek), kan U tot 16 oktober werken aanschouwen
van RAOUL DEXPERT en SOPHIE GHEERAERT.
Toegankelijk alle dagen van 15 tot 19u. Gesloten op maandagen en
feestdagen.

Werk van Sophie Gfieeraert in Neder-Over-Heembeek.
Op 30 september heeft in ditzelfde Kultureel Centrum een Koncert
plaats, (georganiseerd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) met het duo KONTRABONE. Kontrabone bestaat uit Dirk van
Gorp, kontrabas en Koen Severens, trombone. Deze jonge musici van
het Symfonisch orkest van de Munt bewijzen dat kontrabas en
trombone zeer virtuoos uit de hoek kunnen komen. Het gevarieerde
proramma bevat naast werk van Bach, EIgar, Stravinsky ook komposities met een knipoog naar de jazz. Reservatie gewenst: 02/216.67.48
of 267.51.64.
In de foyer van het Kultureel Centrum loopt tot 30 oktober een
ekspositie met werk van EDWARD MOONS.
— Een INTERNATIONALE EKSLIBRISTENTENTOONSTELLING
gaat door in het Herman Teirlinckhuis, Uwenberg 14 te 1650 Beersel.
Dagelijks toegankelijk van 11 tot 12.30u. en van 14 tot 17u. Gesloten
op woensdag. En dit nog tot 16 oktober.
— Van 17 september tot 30 oktober loopt in Galerij ,,De Zwarte
Panter", Hoogstraat 70-72-74 in 2000 Antwerpen een tentoonstelling
met werk van DEES DE BRUYNE. De tentoonstelling is te bezichtigen
elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13u.30 tot 18u.
Tevens geven de ,,Vrienden van de Zwarte Panter" een verhaal van
PAUL DE WISPELAERE uit. Dit verhaal, ,,Eerste liefde" is verlucht
met zes zeefdrukken van Dees De Bruyne, het woord vooraf is van
Michel Oukhow. Deze lukse-uitgave is uitgegeven op zestig eksemplaren. De voorintekenprijs bedraagt 20.000 fr., na 20 oktober 25.000 fr.
Geïnteresseerden dienen zich te wenden tot ,,Vrienden van de
Zwarte Panter", Hoogstraat 70-72 te Antwerpen, tel. 03/233.13.45.

Allereerst ,,Me and the Band",
te weten Anne Mie en Chris Gils
plus toetsenman Patrick Hicketick, die een keuze uit hun kersvers programma brengen, daarna De Nieuwe Zeden, de splinternieuwe groep van jazz-veteranen
Mike Zinzen, Jack Van Poll en
Patricia Beysens, en last but not
least Norbert Detaeye en Roland
met groep, die zowel solo als

,,Me and tfie Band'

TUT
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EN zegt dat de Nederlandse
film met het komen van een
verenigd Europa (1992) —
en het daardoor automatisch wegvallen van de subsidiepot — gedoemd is
te verdwijnen. Dan zal het in de toekomst veel moeilijker worden voor
Nederlandse sterren om in Amerika
door te breken. Je kunt gerust stellen
dat Rutger Hauer, Jeroen Krabbé en
Derek de Lint waarschijnlijk de laatsten van hun soort zijn geweest. Rutger Hauer die recent in De ballade
van de Heilige Drinker zat, bekroond
in Venetië, Derek de Lint die een
kleine rol vertolkt in De ondraaglijke
lichtheid van het bestaan en Jeroen
Krabbé die de eerste scènes van A
World apart domineert, om dan gehaast (op de vlucht) op een vliegtuig
te stappen en niet meer op te dagen.
Daardoor is het huis dat hij verlaat
een vrouwenhuis geworden, want blijven achter: zijn vrouw Diana Roth
{Barbara Herstiey) — die politiek erg
bezig is en een fervente anti-apartheidsaktiviste, drie dochters, met als
oudste Molle [Jodhi May) — die net
zoals de meisjes van dertien van Paul
van Vliet erg ongemakkelijk in haar
huid zit, en e zwarte inwonende meid
Elsie (Linda Mvusi), die om verschillende redenen de anti-apartheidszaak aktief steunt, maar vooral omdat
ze nauwelijks haar kinderen kan zien,
die verplicht zijn in een van de thuislanden te leven.

"
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van proces — die zogenaamd gevaarlijk zou zijn voor de veiligheid van de
Staat. Heten ze nu veilig- of vuiligheid, in ieder land zijn ze idem dito en
de Zuidafrikaanse verschilt in niets
van enige andere.

Nieuw
in de bios
Tenwijl Diana drie maanden lang
het leven wordt zuur gemaakt door de
rechter van instruktie Muller (een zéér
goede rol van David Suchet) ziet Molly zich langzaam buitengesloten worden uit de blanke gemeenschap —
haar eigen woon- en leefwereld. Ze
trekt meer en meer op Elsie, de zwarte meid, die haar voorstelt aan haar
broer Solomon {Albee Lesotho), een
aktivist die door de politie wordt gezocht. Wanneer Diana na 90 dagen
wordt vrijgelaten en in de telefooncel
— waar ze bezig is naar huis te bellen
— voor een nieuwe termijn van 90
dagen wordt opgepakt, gaat ze uiteindelijk toch door de knieën. Na een
zelfmoordpoging laten ze haar gaan,
evenwel om onder huisarrest te leven. De moeder en dochter-konfron-

tatie die volgt nadat Molly ontdekt dat
haar moeder zelfmoord wilde plegen,
gaat je recht naar het hart. De dood
van Solomon zal hen weer samenbrengen.
Dit is een anti-apartheidsfilm zonder sensatie, maar daardoor eens zo
krachtig van overtuigingskracht. Barbara Hershey, Jodhi May en Linda
Mvusi kregen in Cannes 88 gezamelijk de grote prijs voor de beste vrouwelijke vertolking, en de Grote Speciale Prijs van de Jury ging eveneens
naar deze film van Chris Menges —
die hiermee debuteert als regisseur,
na reeds twee Oscars in de wacht te
hebben gesleept als cameraman van
The Killing Field en The Mission.
Scenariste Shawn Slovo was 6 jaar
toen haar ouders werden gearresteerd in verband met hun anti-apartheidswerk. Joe Slovo, een kommunistisch voorman en de enige blanke
in het uitvoerend komitee van het
ANC leeft in Zambia op dit ogenblik
en haar moeder Ruth First overleed in
1982 na een bomaanslag op haar
kantoor aan de universiteit van Mozambique.
Laat deze film niet ongezien voorbijgaan, dat vraagt uw
Willem Sneer

De apartheid is met al zijn kleine en
grote wreedheid in alle geledingen
van de film aanwezig — in de kleinste
alledaagse dingen, die je nauwelijks
opvallen als je wit bent en in het
systeem grootgebracht. De 13-jarige
Molly IS er zich ook nauwelijks van
bewust, maar wanneer enkele meisjes op school haar beginnen pesten
met het feit dat haar vader het land
zou ontvlucht zijn — gaat ze zich toch
vragen beginnen stellen. Wanneer
ook haar beste vriendin steeds minder omgang met haar zoekt en wanneer ze door diens vader gewoon
wordt weggejaagd, stort haar wereld
langzaam in. Dan wordt haar moeder
onder arrest geplaatst, onder het stelsel van de zgn. 90 dagen wet, die
toelaat om het even wie aan te houden — zonder enige uitleg of vorm

Barbara Hershey en Jodhi May, prijs van de beste vertolking in Cannes 88.
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„For Ireland"

Ierse harteklop... op plaat en planken
Onlangs verscheen onder de noemer ,,For Ireland" een kompilatie die niet enkel een klankbeeld
bracht van wat het betwiste eiland vandaag muzikaal
te bieden heeft, maar meteen een historisch dokument was: de opname van het beste uit een ruim
veertien uur durend koncert, op 17 mei van vorig
jaar, waarbij niet minder dan dertig (!) inlandse
groepen aantraden.
ET koncert was het hoogtepunt van een self-aldaktie om de kronische
werkloosheid in Ierland te helpen
oplossen, want één vierde van de
bevolking zit er zonder werk. Dat
de jongeren in de lichte muziek
een verruiming van de horizon
vonden is overduidelijk, en ze
doen er dan ook alles voor om uit
de impasse te geraken.

H

Chieftains
Muzikale hoogstaande kwaliteit Is er troef, en kommercieel
sukses het gevolg. Zodat namen
als de supergroep tJ-2 en Elvis
Costello, Chris De Burgli, Thin
Lizzy en ex-Them zanger Van
Morrisson slechts het topje van
de berg zijn, terwijl de nieuwe folk
met de Pogues, Clannad en
Christy Moore internationale
weerklank mocht genieten. En
iedereen heeft uiteraard gehoord
van Bob Geldof, die hier bescheiden achter de groepsnaam
Boomtown Rats wellicht (na
Ethiopië) de drijvende kracht is
geweest om dit initiatief van de
grond te helpen. Eveneens bij

Phonogram verscheen de plaat
Irish Heartbeat, die de grote Van
Morrisson samenbrengt met het
legendarische Ierse zestal de
Chieftains, naast de Dubliners
het kruim van wat Ierse volksmuziek te bieden heeft. Verrassend
is meteen bij een eerste beluistering dat, wellicht onder invloed
van Van Morrisson en anderzijds
de newfolk, een frisheid en sprankelende dinamiek deze opname
omhoog tilt boven vele gelijkaardige platen. Zowel in meer traditionele pittige nummers, zoals
het inleidende ,,Star of the country" en de voormelde titelsong,
als in het hierop volgende drieluik
Ierse ballades vormen Morrisson
en de Chieftains, vokaal gesteund door afwisselend /Wary
Black, Maura 0'Connell en een
hechte eenheid. Op de ommekant is leuke traditionele samenzang in ,,ril tel me ma" en afsluiter ,,Marie's wedding" de omlijsting van eveneens een drieluik
sfeerscheppende ballades, die
stuk voor stuk de moeite waard
zijn. Een plaat om te kopen dus,
en wie dit ,,live" op de planken

Goldene Hummel

de met de zesde uitgave van
Futurama, en wel op zondag 25
september in de Brielpoort te
Deinze, waar vanaf 12 uur Gore,
Frank Tovey, de Wonder Stuff,
House of love, de bekende Pixies
en Butterhole Surfers en de Socmic Psychos hun opwachting maken.

Voor het jonge grut begint het
concertseizoen volgend weekein-

WIJ trekken evenwel zondagavond naar de Leuvense Manhat-

wil meemaken reserveert best
meteen een plaatsje voor het
koncert van Van Morrisson en de
Chieftains, op zaterdag 1 oktober
e.k. in de Antwerpse Elisabethzaal (091/86.74.58, tijdens de
kantooruren). Meteen doen!

Chieftams legendarisch Iers zestal..

tan, waar Eddie Grant te 21 uur
optreedt. In '68 was hij de zanger
en auteur van de wereldhit ,,Baby
come back" en ,,Police on my
back", en precies twintig jaar
later slaagde hij erin met ,,Gimme hope, Joanna" het over te
doen. En maandag 25 is Black
Uhuru met funk-reggae in de
Vooruit.
Onze eigen mensen blijven inmiddels niet bij de pakken zitten:
jazzliefhebbers kunnen deze zaterdag (24 sept.) van 10 tot 16 uur
terecht in het Xaveriuskollege,
Kollegelaan 36 te Borgerhout,
waar de Antwerpse BigBand onder leiding van Freddy Sunder
(BRT-big band) een jazzakademie opricht, waar jazz-arrangement, improvisatie, notenleer en
zang in vernoemde stijl ruim aan
bod komen. Van 14 tot en met 22
oktober is Mikis Theodorakis voor
een achtdaagse toer langs
Vlaamse steden in ons land, met
naast hem uiteraard Maria Farandouri en Petros Pandis. De Nieuwe Snaar kreeg de Goldene
Hummel-onderscheiding te Hamburg, en werkt aan de nieuwe
show ,,Hackadja" die op 21 december e.k. te Brussel in première gaat in de Ancienne Belgique.
Waar op 18 januari '89 Verminnen zijn ,,Brieven uit Latem" met
meer uitgebreide groep komt
voorstellen.

Serge Demol

Drie religieuze boeken

Over bijbel, religie en subversie
Drie ,,religieuze" boeken op de leestafel. Een
boek over het Boek der Boeken, een psychologische
studie over geloof en ongeloof, een uitdagend werk
over het kristendom. We stellen ze kort voor.

D

E bijbel, het meest verspreide boek ter wereld,
is een verzameling van
geschriften die tussen 1200 v.K.
en 150 n.K. werden opgetekend.
Onderling erg verschillend kwa
taal en stijl, genre en bedoeling,
kronologische en geografische
situering, maken deze werken de
bijbel tot ,,het Boek der Boeken"
ook in de letterlijke betekenis van
de uitdrukking. De lezer, al of niet
gelovig, die met veel moed zich
waagt aan een doorlopende lektuur van die tientallen boeken, zal
vlug op moeilijkheden botsen,
niet allen van zuiver exegetische,
maar ook van kultuur-historische
en literair-kritische aard. Om de
bijbel op dit punt te ontsluiten
schreef Manfed Barthel een inleiding met een wat aanmatigende
titel.

Leesboek
Wat werkelijk in de Bijbel staat
verwerkt op een boeiende en
leesbare manier de recente bevindingen van de bijbelwetenschap, de archeologie en de literatuurkritiek. Het is de bedoeling
van de auteur de bijbel weer als
leesboek toegankelijk te maken.
Daartoe benadert hij op een zakelijke manier de historische achterronden en wat we zouden kunnen noemen, de materiële kuituur van de bijbelse wereld. Deze

gegevens worden met in afzonderlijke overzichten verzameld:
Barthel neemt de volgorde van de
boeken zoals ze in de bijbel vastliggen en brengt zijn informatie
stuksgewijze aan. In tegenstelling met andere inleidingen op de
bijbel zijn de bijbelse teksten
steeds dichtbij. Op elke bladzijde
vormen citaten het uitgangspunt
voor een verklarende ekskursie.
Dat maakt dit boek konkreet en
geschikt voor persoonlijk gebruik. Een aantal kaarten illustreren het werk maar voor fotomateriaal moet men andere publikaties ter hand nemen. ,,Wie door
de bijbel alleen maar gesticht
hoopt te worden bewijst noch de
bijbel noch zichzelf een dienst.
De bijbel verdient het met een
helder en kritisch verstand gelezen te worden" (20). Met deze
stelling kan dit boek (een geaktualiseerde en herziene uitgave) ervoor zorgen dat de bijbel niet
alleen maar een mooie boekband
blijft op de boekenplank.

Vragen
Wie ingaat op het appèl dat in
de bijbel op elke bladzijde weerklinkt en zich aansluit bij die gelovige groep mensen onderweg,
blijft als mens met vragen gekonfronteerd. Hoe komt het bvb. dat
iemand tot geloof komt en een

ander niet? Vanuit godsdienstpsychologisch standpunt heeft
prof. Antoon Vergote daarover
een belangwekkende studie geschreven, waarvan een tweede
druk verscheen.
,,Tegenover het mysterie dat
de godsdienst oproept, staat het
menselijk bewustzijn met de densiteit van zijn affektieve wortels,
zijn strukturen, zijn verbeeldingsleven. De taak die de psychologie
moet volbrengen, is klaarte brengen in het balkwerk van de psyche, op het gevaar af, onrust te
stichten in een komfortabele
rust" (314). Een studie als deze
bevraagt inderdaad zowel de gelovige als de ongelovige lezer
naar zijn ervaringen terzake.
Na een methodologisch hoofdstuk over religie en psychologie,
onderzoekt de auteur in een eerste moment de beweegredenen
voor de godsdienst die op zich
geen louter religieuze bedoeling
hebben. Vragen omtrent de
dood, het schuldgevoel, enz.
kunnen mensen ertoe brengen
zich tot het bovennatuurlijke-religieuze te wenden om menselijke
verlangens te bevredigen. Kunnen menselijke ervaringen tot religieuze gedragingen leiden, dan
is er anderzijds ook de omgekeerde weg: vanuit de religieuze
boodschap of vanuit de wereld
kunnen tekenen van de goddelijke op de mens afkomen. Deze
religieuze ervaring is voorwerp
van onderzoek in een tweede
moment. Doorheen de i.nstabiliteit die voor de religie met de
motivaties en het verlangen naar
religieuze ervaring verbonden is,
moet de gelovige telkens opnieuw zijn geloof bepalen. Die

kritische momenten, waarin geloof en ongeloof alterneren, worden in een derde beweging onderzocht. Het laatste, en niet het
minst boeiend hoofdstuk behandelt een drietal wijzen waarop het
geloof zich aktualiseert: het gebed, de ritus en de etische inzet.
Daarbij probeert de godsdienstpsycholoog deze religieuze uitdrukkingen te begrijpen door ze
te plaatsen in het licht van wat
universeel menselijk is.
Wie zich doorheen deze meesterlijke studie worstelt, vindt er
geen argumentatie voor zijn levensovertuiging. Die pretentie
kan de psychologie niet hebben.
Maar zij werkt wel verhelderend
en verruimend en nodigt uit zijn
standpunt voortdurend uit te zuiveren.

Ongemeen scherp
Waar Vergote zijn studie afsluit
met de verhouding tussen religie
en etiek, citeert hij (312) de grote
vraag waarmee Jacques Ellul zijn
boek opent: ,,Hoe Is het mogelijk
dat de ontwikkeling van de kristelijke en de kerkelijke samenleving
een maatschappij heeft doen ontstaan, een beschaving en een
kuituur die zo volledig het tegendeel vormen van wat zij lezen in
de bijbel?"
(7). ,,Subversief
christendom" is een titel met een
grote paradoks, voor wie Ellul
volgt. Als vertaling van het Franse ,,christianisme" blijft de term
voor de auteur alleen bruikbaar
voor een ideologische en sociologische beweging die, zoals elk
,,isme" een perversie is van de
levende bron. In de plaats daarvan gebruikt hij de term ,,X" die

staat voor: ,,de openbaring en
het werk van (3od, in Jezus Christus volbracht: het wezen van de
kerk als het ichaam van Christus:
het geloof en het leven van de
christen In waarheid en liefde"
(15). Waar het kristendom als
,,isme" konserverend en antisubversief is geworden, werkt het
,,X" subversief tegenover alle
machten, van welke aard dan
ook.
Vanuit deze visie schrijft Ellul
een ongemeen scherp en bijzonder bewogen boek waarin hij heel
wat teologische heilige huisjes
afbreekt en de geschiedenis van
de Kerk door een ongewone bril
leest. Men begrijpe hem goed:
ook bevrijdingsteologen uit ZuidAmerika en ,,de pseudo-theologieën van de revolutie... zoals die
van Dorothee Sölle" (voetnoot 6
biz. 248-249) hebben in zijn ogen
ook niet de geringste waarde
(sic!). Eigenzinnig geschreven en
met een hoopgevende epiloog,
laat het boek zich lezen als een
uitdagend werk dat oproept tot
kompromisloze evangelische beleving die permanent uit is op
ommekeer. Stof voor diskussie
ligt hier voor het rapen!
I.p.
— Wat werkelijk in de Bijbel staat.
Manfred Barthel. Uit. Tirion, Baarn.
1988. 334 biz., 765 fr.
— Religie, geloof en ongeloof. Een
psychologische studie. Antoon
Vergote. Uitg.: DNB/PeIckmans,
Kapellen. 1987. 335 biz., 995 fr.
— Subversief christendom. Jacques Ellul. Uitg. DNB/PeIckmans,
Kapellen. 1987. 251 biz., 695 fr.
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41e Frans-Vlaamse Kultuurdag

de vele boekenprijzen, de zovel
dokumentatie- en verkoopstandjes . Indien Frans-Vlaanderen
deze groep werk(st)ers met had ..
Vandaar dat elkeen in de Vlaamse Beweging zijn/haar verantwoordelijkheid goed moet beseffen rond dit nog steeds bedreigde
deel van ons volk.

Een simbool van
volgehouden inspanning
WAREGEM — „200 voor 20 miljoen Nederlandstaligen", zo betitelde gastspreker Willy Kuijpers, lid
van het EP, het aantal aanwezigen op zondag j.l. op
de 41ste Frans-Vlaamse Kultuurdag. Veel of weinig ?
In ieder geval 'n simbool voor 41 jaar volhouden,
doorzetten om de eigenheid van het derde deel van
de ,,konfederatie der Nederlanden" in Frankrijk.
\ N vooral bij dit handvol
moedigen Luk Verbeke,
40 jaar (aan-een-stuk i) sekretaris van het Komitee voor
Frans-Vlaanderen. Hij zou er terecht gehuldigd worden o.a. met
een ridderschap in de Orde van
Oranje Nassau, uitgereikt door
de Nederlandse ambassade-afgevaardigde dhr Witkamp Verheugende toespraak van die diplomaat, dankbaar én toekomstgericht.

Hoe het groeide...
Temidden van de repressie, zo
begon de Frans-Vlaamse leraar
Jaak Fermaut de geschiedenis
van het KVF te beschrijven, startte in de zaal bij de Zusters van het
Gelove te Waregem, de eerste
bijeenkomst o I v Andre Demedts Hij zou ze 20 jaar lang
leiden Leo Van Acker volgde
hem 10 jaar lang op met daarna
Daniel Merlevede voor 5 jaar Nu
trekt pnester-mspekteur Cyriel
Moeyaert, taal- en geschiedkundige, de kar En. steeds hield
Luk Verbeke pijnlijk-nauwkeurig
het sekretariaat bij Uit deze
groep groeide „Notre
Flandre"
(1952-1968) en ,,Ons
Erfdeel"
met Jozef Deleu, met de .Jaarboeken",
met
,,Septentrion"
enz
En met te vergeten het
encyclopedisch weergegeven leven m en rond Frans-Vlaanderen
met het keurig uitgegeven orgaan- ,,KFV-mededelingen"
Het
begon zijn 16e jaargang' Met een
steunende bijdrage, volgens je
vermogen, ontvang je het driemaandelijks Dus niet vergeten
rek
469-1003761-50
of 0001483244-17 van VZW Komitee
voor Frans-Vlaanderen
— Waregem.

Van wanhoop sterft
men!
Deze boetade is zeker met
waar wanneer men de pleiade
Frans-Vlaamse leerkrachten bezig ziet en hoort Frank Allacker,
Enk Duvoskeldt, Frits Plancke
enz
spreken met alleen een
feilloos Nederlands maar zetten
zich met een ongelooflijke diepgang en werkkracht in De 6 sektievergadenngen getuigden hiervan
(Media-Taal/onderwijs,
J e u g d , Toerisme, Geschiedenis,
Familiekunde
en
EkonomieOverheid) De 23e Nederlandse
Taaiprijsvraag voor Frans-Vlamingen leverde een ander bewijs 80 laureaten, schitterend
beschreven door Dirk Verbeke en
bekroond door schepen Taccoen
(Belle) De nieuwe, mooie volksmuziekplaat „Liedjes
van de
l^enscfien
van de
Vlaemsche
Kusten",
gezongen door „Vlamingen zonder Grenzen"
uit
Antwerpen, Gent, Boeschepe,
Duinkerke en Zuidkote, werd
voorgesteld door Klerkje, die de
solonummers verzorgde Ondertussen liep de mooie tentoonsteling uit Belle
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voor het Komitee, enz Onder het
alziende, bezige oog van Gyriel
Moeyaert kwam zo elk mozaïek-

stukje van dank en werking ,,op
zijn plaats" De mooie bloemen
voor mevrouw Verbeke-Bossuyt,

Buiten senator Walter Luyten
en de eerste schepen van Waregem was dit aantal aanwezige
mandatarissen en verantwoordelijken zeer beperkt...

'^

De Nederlandse
Taalunie...
Voor haar zou Oscar de Wandel, algemeen sekretans, een betekenisvolle toespraak houden.
,,/n Frans-Vlaanderen
heeft
taalsociologisch onderzoek uit de
laatste jaren aangetoond dat het
bewust aangehouden
folklorisenngsproces van taal en kuituur
onherstelbare schade heeft aangericht Cynische geesten beweren dat de sinds kort opgetreden
versoepeling in de houding van
de Franse overheid alleen toe te
schrijven is aan het feit dat zij
weet dat zij het pleit
gewonnen
heeft
Ik behoor met tot deze cynici Ik
geloof nog steeds dat er veel
goeds te verwezenlijken is Maar
er zal veel diplomatie en deskundigheid aan te pas komen om, in
overleg met alle betrokken instanties, te proberen tot verbeteringen te komen."
,,ln Europa het begrip minderheid bannen
" was het thema
dat Willy Kuijpers behandelde
HIJ ontwikkelde het eerst met een
pessimistisch luik, dat het nieuwe
Europese centralisme beschreef
Maar hij toonde ook een aantal
hoopgevende verwezenlijkingen
aan bij verschillende volkerenzonder-staat. Hij besloot met
,,Wie IS er allemaal een minderheid geweest in de loop der
geschiedenis '> Een meerderheid
van vrouwen was en is dit ten
aanzien van de mannen, de protestanten in Zuidelijk
Nederland,
de katolieken in t^oordelijk Nederland, de Denen in de Bondsrepubliek en de Duitsers m Denemarken en ga zo maar verder De
eerbied voor de verscheidenheid,
de eerbied voor de mens als
uniek wezen in deze samenleving, moet ons doen kiezen voor
de veelvoudigheid,
moet
ons
doen kiezen tegen de vervlakking, tegen de
gelijkschakeling
l^achtsdenken
betekent een eufemisme
voor met-denken
en
daarvan heeft West-Europa
—
denk maar aan Napoleon. Hitler
en Stalin — een hele serie voorbeelden gegeven
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Laten we die politieke machtskultuur wijzigen in de dienende
samenleving
van elk volk voor
mekaar en naar mekaar "

,,Niet gevraagd en
toch gekregen...
Zo dankte Luk Verbeke de hele
,,werkgemeenschap" voor de attenties — groot en klem Een
speciaal huldenummer van KFVmededelingen met 75 bijdragen
uit Noord en Zuid werd rond hem
uitgegeven Lezenswaard'
De
Gammajongerengroep
(Brugge)
o I v. pnester
Luk
Vranckx zamelde — al Katsbergkaas verkopend i — 120 000 fr in
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In de schaduw van de Olimpische Spelen...

Onze zaalsporters tellen niet mee
Een mens geeft er zich niet altijd rekenschap van
maar het blijft toch merkwaardig dat ons land er
maar niet in slaagt op de Spelen ook in een ,,ploegsport" te laten vertegenwoordigen. Basketbal, volleybal en handbal: het moet maar zonder ons die
internationaal blijkbaar veel te zwak (blijven) uitvallen. De vaststelling is pertinent omdat precies in
deze dagen de nationale zaalsportkompetities opnieuw beginnen... en omdat de suksessen van het
Nederlandse volleybalteam de ogen uitsteken.
N ons basketbal kon anders
beweging komen Racing
Mechelen Maes Pils heeft de
onmogelijke stap gezet: het
schakelt over naar het echte professionalisme. Jawel. De verwachtingen zijn vanzelfsprekend
hoog gespannen. Men wil de
kampioenstitel terug en in het
Europees basketbal moet men
dadelijk meetellen. Coach Van
Kersschaever, door sponsor
Maes teruggehaald, staat dus onder grote druk. Hij en zijn manschappen mogen niet falen zoniet zullen zelfs de doven de
schaterlach horen...

I

Vernieuwing'
Mechelen begint dus aan een
strijd van één tegen allen. Titelverdediger Oostende en Maccabi
gaan door als outsiders en ook
met Castors Braine (én zijn supporterlegioen) zal moeten worden
afgerekend. Maar voor profs mag
dit natuurlijk geen probleem zijn.
Overigens wil ook de nationale
ploeg nieuwe wateren bevaren.
Fiba-dirigent Leon Wandel heeft
(eindelijk) zijn slag thuis gehaald.
Hij krijgt de vertegenwoordigende ploegen onder zijn verantwoordelijkheid en met zijn invloed mag men België nu in elk
kampioenschap in de gemakkelijkste reeks verwachten. Wandel, een gewiekst zakenman die
één (en wellicht zelfs meerdere)
vlnger(s) heeft in de vele internationale ontmoetingen die bij ons
doorgang vinden, en vermoedelijk ook nog de nodige sponsors
zal aanbrengen, moet nu bewijzen dat hij ook sportief een kraan
is. Het zou voor zijn imago niet
goed uitkomen Indien de nationale ploeg geen grote sprong voorwaarts maakt... We zijn dus benieuwd of de vernieuwing van
ons basketbal nationaal en internationaal ook echt doorgang zal
vinden. Nog één merkwaardig
detail toch: voor het eerst treden
er drie Limburgse ploegen aan in
de hoogste klasse (het heet dat
ze alle drie degradatiekandidaat
zijn...) en verder wisselden de
meeste klubs hun Amerikanen.
Maar dit laatste is de enige traditie die in deze sport nog overblijft!

Buitenlanders troef
Over vrouwenbasketbal zwijgen we liever. Het abonnement
op de kampioenstitel van het
Brusselse Karel V kwam te vervallen De ploeg van ex-coach
John Heath werd opgedoekt. Niet
langer leefbaar. Onoverkomelijke
financiële problemen. Het moest
zo eindigen.

Die financiële problemen zijn
ook in ons volleybalwereldje volop aanwezig. Ook hier weten
meerdere klubs niet meer van
welk hout pijlen maken. De vrouwenploeg van Zonhoven houdt er
mee op. Door het liberale transfersysteem werd de klub leeggeroofd. Bij de herren was Kruibeke
er amper beter aantoe. We hebben het in deze rubriek al eerder
gesteld: we geloven met in de
absolute vrijheid van spelers.
Eens die de macht naar zich toe
kunnen halen, blijft niets nog
overeind staan. Dekreten ogen
mooi op papier maar leiden een
léven naast de werkelijkheid. In
het volleybal, dat net als basketbal volledig afhankelijk is van
sponsors, begint men zich daar
stilaan rekenschap van te geven.
Er zal naar oplossingen worden
gezocht. Het kan alleen maar
verbeteren. Zoveel staat vast.
Maar het wordt pas ernst in de
nakompetitie natuurlijk. Een nakompetitie waaraan acht van de
twaalf eerste klassers mogen

deelnemen! Wat meer ernst zou
ook hier geen kwaad kunnen.
Ook hier één pikant detail. Het

mag dan financieel moeilijk liggen toch treden er zesentwintig
buitenlanders aan in het kam-

pioenschap. Enkel Leuven probeert het met alleen maar landgenoten. Voorlopig...?

De twee uitersten wonen in IVIechelen

De grote afstand
tussen kop en staart
Rien n'est simple, moet Robert Wasseige hebben
gedacht toen hij afgelopen week in de pers hard
werd aangepakt omdat zijn Club Luik op Anderlecht
schaamteloos negentig minuten lang met de grove
borstel had staan verdedigen.
E kritiek was terecht. Van
een klub met grote ambities mag men verwachten
da ""ij bepaalde tolerantiegrenze ri.oit overschrijdt. Club Luik
kan ti'iLwens beter.

D

Kop en...
Zoals tegen KV Mechelen werd
bewezen. De jongste topper op
Rocourt haalde een hoog niveau.
De grootste verdiensten waren
ongetwijfeld voor KV dat het
vaakst in het offensief stond en
duidelijk méér inhoud bezit dan
gelijk welke Belgische tegenstander. Voor ons staat het vast:
zonder ongelukken wordt de
ploeg van De Mos met voorsprong landskampioen.
Dit integenstelling natuurlijk
met stadsgenoot Racing dat nu al

weer met één been in de tweede
klasse voetbalt. Racing heeft m
de voorbije zomer unieke kansen
laten liggen op organisatorisch
en sportief gebied en daarvoor
moet tol worden betaald. De supporters zullen het zich wel anders
hebben voorgesteld toen begin
dit jaar de komst van een sterke
sponsor werd aangekondigd. De
toenmalige voorzitter was echter
enkel gesteld op de man zijn
centen en met op zijn meningen...

...Staart

Pascal Dewilde, een van de grote namen die KV aan de top houdt.

De afstand tussen kop en
staart wordt anders bedenkelijk
groot. Al mag memand zich daar
nog over verwonderen. En op
beterschap hoeft niemand te hopen. De koncentratie van alle
middelen (geld, sponsors, organisatie) binnen enkele klubs draagt
ertoe bij dat de kloven alsmaar
verder worden uitgediept. We
staan vermoedelijk voor tijden
van grote veranderingen. In Europa wordt de roep naar een superkompetitie alsmaar luider. Het

Europees clubkampioenschap is
in wording. Eerst echter zullen de
Europacups nog worden omgevormd. In een eerste fase zullen
in deze tornooien poules (of reeksen) worden gevormd zodat de
clubs zeker zijn van een minimum aantal wedstrijden... Wanneer men de beperkingen van dit
systeem zal hebben ervaren —
en dit hoeft met noodzakelijk lang
te duren — zal de grote en beslis-

sende stap worden gezet. In dit
perspektief is het niet gek zich
topklubs met spelerskernen van
24 volwaardige en bekwame
profs voor te stellen. Ze zullen
immers ook nationaal ,.operationeel" moeten blijven Al was het
maar om zich in die lokale duels
voor het grote kampioenschap te
kwalificeren. We hebben dus nog
niet alles gezien.
22 SEPTEMBER 1988
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Een overzicht per regio

Van waar komen de
vu-kabinetsmedewerkers ?
De twee kabinetten met VU-ministers en een
staatssekretaris hebben er zowat hun eerste trimester opzitten. Opgestart tijdens de lente-maanden,
volgde nadien een geleidelijke en goed overwogen
opvulling van de kabinetten, overeenkomstig de
kwalifikaties en de beoogde desiderata.
Dit hield tevens totaal verschillende aksenten
naargelang de aard van de kabinetten.
Bij een algemeen overzicht van die
kabinetten is het allerminst wenselijl<
dat nader wordt ingegaan op de weerhouden kwalifikaties of op de naamvermeldingen van de betrokken medewerkers. Het is ons om de geografische spreiding te doen, een benadering die we zowel op provinciale
schaal uitwerken en nog eens meer in
detail indelen per arrondissement.
Voor het hoofdstedelijk gebied werd
een verder onderverdeling weerhouden en de omschrijving Brussel-Halle-Vilvoorde tot één geheel herleid.
Zoals het medewerkersbestand
thans samengesteld is, gaat het om
30 % vrouwen en 70 % mannen. Het
kabinet van Ontwikkelingssamenwerking toont de gunstigste vrouwelijke
omkadering (48,6 %). De kabinetten
van vice-premier Schiltz 41,1 % en
33,3 % voor het staatssekretariaat
van J. Valkeniers.

Overlopen we de geografische
spreiding, dan valt op dat hierbij een
soort bevoorrechte plaats toekomt
aan de provincie Brabant.
Een dominant Brussels en/of Brabants overwicht wordt opgemerkt
voor het kabinet Valkeniers, waar
ruim 90 % van de medewerkers uit de
meest centrale provincie afkomstig
zijn. Voor de kabinetten van Hugo
Schiltz en André Geens bedraagt het
aandeel van Brussel-Halle-Vilvoorde
respektievelijk 25 % en 8 %. Als
tweede belangrijkste provincie komen Antwerpen en Oost-Vlaanderen
aan bod.
Al bij al kan, bij het nagaan van de
regionale rekrutering, van een vrij
evenwichtig en logische verdeling gesproken worden. Uitgaande van de
verplaatsingsproblemen, leveren de
meest perifere provincies zoals Limburg en West-Vlaanderen de minie-

me inbreng van 6 % en 7 %. Iets
beter vertegenwoordigd zijn er de
arrondissementen Tongeren-fvlaaseik en Brugge, het arrondissement
leper is niet vertegenwoordigd.
Binnen de provincie Oost-Vlaanderen springt vooral het arrondissement
Aalst in het oog. Zowat de helft van de
Oostvlamingen komen uit dit arrondissement. Niet onbelangrijk is tevens de inbreng van Gent-Eekio en
Dendermonde.
Binnen de provincie Antwerpen komen zowat viervijfden van de kabinetsmedewerkers uit het gelijknamige arrondissement. Voor het restgedeelte staat vooral het arrondissement Mechelen in.
Een heel hoge skore wordt ingenomen door Leuven, ongeveer 10 %
van het personeel is van dit arrondissement afkomstig.

Top vijf
Per slot is er de inbreng van 1 tot 2
% anderstaligen uit Wallonië en de
Duitstalige regio.
Tot de Top Vijf onder de ,,leveranciers" behoren de arrondissementen
Brussel-Halle-Vilvoorde, Antwerpen,
Aalst, Leuven en Dendermonde. Samen staan ze in voor iets minder dan
driekwart van het personeel.
Wiet Belrnaert,
stafmedewerker VU-Onderwijscel

Als bekroning van een originele en toekomstgerichte studie

Jouw thesis is 75.000 fr. waard
Het Vormingscentrum Lodewijl< Dosfel (VCLD) pal<t uit met een
nieuw en voor een sociaal-kulturele instelling alleszins origineel
initiatief. Voor een eindverhandeling met als thema „Het sociaalekonomisch profiel van West-Vlaanderen 1950-2000" looft het
een prijs uit van 75.000 fr.
Daarmee wil deze organisatie voor
volwassenvorming zich ook buiten
haar klassieke kursuswerk begeven
en jongeren aanzetten tot een kreatief en toekomstgericht denken over
bepaalde aspekten van de Vlaamse
samenleving Dit vanuit de bekommernis en bijdrage te willen leveren
tot de uitbouw van de toekomstige
Vlaamse maatschappij.

Origineel
Als eerste thema-opdracht werd
geopteerd voor het brede sociaalekonomisctie terrein en meer bepaald de problematiek van de provincie West-Vlaanderen Voorzitter Chris
Vandenbroeke van hiet Vormingscentrum Lodewijk Dosfel meent immers
dat precies deze provincie door haar
grote diversiteit en specifieke kenmerken onderwerp kan zijn van een
boeiend studiewerk Deze wedstrijd
staat open voor studenten van de
verschillende Vlaamse universiteiten
en instellingen voor hoger onderwijs

en kent haar verloop tijdens de akademiejaren 1988-'89 en 1989-'90.
Aan de deelnemers wordt gevraagd een origineel en toekomstgericht werk af te leveren vanuit een
specifieke benadering of vakgebied
(sociologisch, demografisch, sociaalkultureel, ekonomisch...)
Inzendingen worden verwacht tegen uiterlijk 1 september 1990 op het
sekretariaat van de instelling De werken zullen worden voorgelegd aan
een onafhankelijke jury bestaande uit
deskundigen uit verschillende disciplines en onder het voorzitterschap
van Chris Vandenbroeke

Akademischi
Om het open en pluralistisch karakter van deze wedstrijd te waarborgen,
werd door de organisatoren een uitgebreid beschermkomitee samengebracht. Daarvoor werd een beroep
gedaan op personen uit de akademische wereld en uit diverse maatschappelijke milieus

Dit beschermkomitee bestaat uit de
professoren R. Lesthaeghe (VUB), R.
Carpreau (VLEKHO), J. I^aton (RUG)
en L. Bruyns s.j. (Universiteit Antwerpen)
Uit diverse maatschappelijke milieus zegden volgende personen hun
steun toe. L. Vansteenkiste (sociale
dienst VEV), N. Maddens (Rijksarchief Kortrijk), N. Van Hove (GOM
West-Vlaanderen),
P.
Meurrens
(West-Toerisme), P. Deldaele (Werklozenwerking leper), V. Quaghebuur
(Alg. Boerensyndikaat), M Lootens
(CCMB), W. Vanessche (LBC), A.
Coucke (ABVV), F Verleyen (Knack).
Momenteel start het VCLD een promotie-kampagne aan de verschillende universiteiten en instellingen voor
hoger onderwijs in Vlaanderen onder
het motto ,,Jouw thesis is 75.000 fr.
waard".
Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden op het sekretariaat
van het Vormingscentrum Lodewijk
Dosfel, Bennesteeg 4, 9000 Gent
(tel. 091/25.75.27), stafmedewerker Koen Van Caimere.

ZO€K€ËC3€

Vrede en Vlaanderen,
op het kruispunt
Het verband tussen Vredesbewegiing en Vlaamse Beweging- een aspekt dat helaas te weinig gekend is.
Om daaraan te verhelpen, boog de
werkgroep ,,vredesedukatie", opgericht in de schoot van Vakbel (Vlaamse Akademie voor Kulturele Belangen), zich over een multimediaprojekt. Zo bracht de Lodewijk Dosfel
vormingsinstelling reeds een videomontage uit.
Thans is ook de brochure ,,Op het
kruispunt van vrede en Vlaanderen"
verschenen bij de stichting Statief. In
vier bijdragen (94 bladzijden) van de
hand van M. Coppieters, P van Looy,
L. Vandeweyer en J van Hoorde
worden breeddenkende zienswijzen
uit de doeken gedaan die een wezen22 SEPTEMBER 1988

lijke bijdrage kunnen leveren aan het
streven naar vrede.
Het volstaat de titels van de bijdragen op te sommen om de relevantie
van de publikatie aan te tonen.
— Inspiratie uit het verleden
— Vrede Ouor ^^.,:,^__
zelfbeschikking door nationalisme
— EuropaoverdeJalta kloof heen
— Ontwapenen om te ontwikkelen
Heeft u belangstelling? Aarzel met
en bestel de brochure bij VAKBEL,
Limburgstraat 90, 9000 Gent. De prijs
bedraagt 250 frank.
Voor meer inlichtingen kan u
steeds terecht op het nummer 091/
23.01.36 bij Jean-Pierre Roosen.

Vacante betrekkingen
Onderstaande betrekkingen zijn
onmiddellijk te begeven bij een internationale firma
— Architekt-mgenieur
— Piping-tekenaars
— Industriële Ingenieurs
— Topograaf
— Geoloog.
Kontaktadres: G Smol tel. 02/
510.88 32 of 03/271 00.16.
' 28-jarige bediende, opleiding ekonomische afdeling — HSO O.L.V
Kollege Halle met sekretariaatservaring, zoekt passende betrekking in
Brussel of Vlaams-Brabant Voor ml
tel. staatssekretariaat Valkeniers,
513.83.00, post 311
I i 31-jarige licentiaat klinische psychologie, met beroepservaring, zoel<t
werk in zijn sektor. Voor ml. staatssekretariaat Valkeniers 513.83.00 post
311

Jongeren voorbereiden op stembusslag

9 oktober in de kias
Diverse studies tonen aan dat nog maar weinig jongeren enige
belangstelling tonen voor politiek. Ruim 93 % van de scholieren
uit het hoger secundair onderwijs zegt nooit te willen aansluiten
bij een politieke partij. De aandacht voor 's lands instellingen en
hun werking is bij vele jongeren totaal afwezig.
De Koning
Boudewijnstichting
greep alvast de komende gemeenteraadsverkiezingen aan om bij jongeren een informatiekampanje op te
zetten over de rol van de gemeente
en de betekenis van de gemeenteraadsverkiezingen.
Uiteindelijk
streefdoel van dit initiatief is de spontane interesse van jongeren voor hun
eigen, direkte leefomgeving te laten
evolueren tot belangstelling voor hun
gemeente en haardemokratische bestuurswijze.

Lokaal engagement
Met dit doel bracht de Stichting
twee nieuwe brochures op de markt.
,,Jouw toekomst krijgt onze kleur" is
een goed-ogende, veelkleunge vouwfolder besteld voor jongeren van 15
tot 18 jaar. De folder (zes pagina's op
groot formaat) brengt informatie over
de wijze waarop gemeenteraadsverkiezingen verlopen, geeft uitleg over
de gemeentelijke instellingen, biedt
tips over de wijze waarop men de
gemeente beter kan leren kennen, en
geeft voorbeelden van diensten die
binnen de gemeente bestaan. De folder IS "uitdrukkelijk bedoeld voor de
jongeren zelf, en laat toe m klasverband op een aantal onderwerpen nader in te gaan. De folder bevat tevens
een fiktieve stembrief, zodat m de
klas een gesimuleerde verkiezing kan
worden opgezet.

Katalogus
Naast de informatieve Jongeren-folder is er de map,,Breng de gemeente
in je klas". Deze map is met name
voor de leerkrachten bestemd en
biedt een beschrijvende bibliografie
van enkele edukatieve publikaties
(boeken, brochures, audio-visuele realisaties) rond het gemeentelijk leven
en het gemeentelijk beleid De katalogus is handig opgesplitst rond een
aanta deeltema's (kuituur, haven, informatiekanalen,
jeugd,
leefmilieu,...).

Achteraan is een beschrijving van
een aantal organisaties opgenomen,
en het geheel wordt vervolledigd met
een aantal nuttige adressen.
Opvallend hierbij is wel het ontbreken van het adres van het nationaal
VU-sekretariaat. Samen met het ontbreken van een verwijzing naar het
nationale
VU-verkiezingsplatform
,,Onze gemeente: een open (t)huis"
— daar waar de verkiezingsprogramma's van CVP, PVV, SP en Agaiev
expleciet worden vermeld — vormt dit
wel een valse noot in deze nochtans
knap opgestelde publikatie. De bijna
honderd bladzijden tellende inventaris, uitgewerkt in samenwerking met
de uitgever Ced-Samson, biedt de
leerkrachten alvast een bruikbaar instrument om hun lessen voor te bereiden en te stofferen. Naast het onderwijs zal dit gemeentelijk publikatieoverzicht ook dankbaar worden gebruikt in het vormingswerk.

„Burgerzin"
Met beide voornoemde publikaties
geeft de Stichting een konkrete inhoud aan het thema ,,vorming van de
jeugd", dat dit jaar als een der pnoritaire akties in haar planning werd
opgenomen. De doorlichting van de
gemeente, als ,,smeltkroes van de
demokratie", nodigt jongeren én de
verantwoordelijke ouderen meer dan
ooit uit tot daadwerkelijke participatie
op het lokale vlak.
(N.M.)

— „Jouw toekomst krijgt onze
kleur" is gratis te verkrijgen (liefst
per pakket van 25 exemplaren).
„Breng de gemeente in je klas"
kost 200 fr. (-H verzendingskosten).
Beide zijn te bestellen op de Koning
Boudewijnstichting,
Brederodestraat 21 te 1000 Brussel.

Nieuw VUJO-bestuur
voor arr. Antwerpen
Onlangs werd in Antwerpen een
nieuw arrondissementeel bestuur en
nieuwe nationale afgevaardigden gekozen. Onderaan leest u de namen
van de nieuwe ploeg
Nadat het vorige arronissementeel
bestuur in mei kollektief ontslag nam,
werden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven Een 20-tal kandidaten
waagden hun kans. Zeventig VUJOmeisjes en jongens kwamen even
langs het VUJO-sekretariaat om hun
stem uit te brengen.
Daarna werd in alle spanning de
stemming geteld. De afvaardiging
van de nationale raad werd samengesteld, tevens het arrondissementeel
bestuur ook. Daarna werd nog even
kort samengekomen met de nieuwe
ploeg.
Hieronder de lijst van het nieuwe
bestuur- voorzitter: Jürgen Constandt (Kapellen); sekretaris' Bart
Scharpé (Brecht); ondervoorzitter:
Erwin Meulepas (Antwerpen); Publikaties & Publik Relations/Propaganda' Dirk Verreth (Schilde); Kernwerking- Els Jaeken (Kontich); VormingBart Staes (Antwerpen); bestuurslid:
Thor Bergers (Borgerhout)
Afgevaardigden nationale VUJOraad- Els Madereel (Lint), Bart Mertens (Stabroek), Gerd Gheysens (Kapellen), J. Constandt, F. Vercauteren,

E Meulepas, B Staes, plaatsvervangend- Stef Andries (Antwerpen), B.
Scharpé. Voogd. Herman Lauwers
(kamerlid Brasschaat).

De nieuwe voorzitter van VUJOAntwerpen
(arr.): Jürgen
Constandt.
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VU-lijst met duidelijk profiel

„Geef Oostende een nieuw gezicht"
Met deze slogan treedt de VU-ploeg rond EP-lid Jaak Vandemeulebroucke naar de Oostendse kiezer.
Waarom een nieuw gezicht? We staken ons licht op in Oostende
zelf.
Het ligt op de lippen van alleman
Oostende boert steeds verder achteruit De huidige CVP-PVV-ploe heeft
jammerlijk bewezen dat zij de nieuvs/e
uitdagingen voor morgen met aankan

Open en eerlijk
„Natuurlijk is de achteruitgang m
Oostende met helemaal aan hen te
wijten De krisis die wij in onze stad
meemaken heeft ook nationale en
internationale oorzaken
Juist daarom heeft Oostende nu
iemand nodig die het tij kan doen
keren Wij hebben zo'n man Jaak
Vandemeulebroucke heeft zijn talent
en bekwaamheid bewezen Niet enkel in Oostende' Als algemeen ondervoorzitter van de Volksunie is hij erg
vertrouwd met het politieke topniveau
in Brussel Als Europees Parlementslid verwierf hij gezag en waardering
HIJ IS het nieuwe gezicht dat Oostende nodig heeft "

De verkiezingsstrijd is de koningin
der badsteden" is dan ook polarisatie-gevacht geworden tussen de uittredende CVP-burgemeester en de
VU-lijsttrekker
Bovendien is er de splinternieuwe
Volksunie-ploeg Stuk voor stuk dynamische mensen die vrij en ongebonden zijn, die open en eerlijk werk
willen maken van en met dat nieuwe
gezicht voor Oostende
Over die ploeg gesproken Niet
minder dan 39 kandidaten waarvan
naast de vertrouwde VU-gezichten
met minder dan 17 nieuwe figuren
hun intrede doen Allen mensen die
sinds jaren vastgeankerd werken in
het socio-kulturele, het sportleven en
in de groene bewegingen
We denken hier aan jongelui die
leden zijn van het bureau van de
jeugdraad, aan leden van Greenpeace, leden van wijkraden, sportklubs,
van religieuze werkgroepen, van toneelkringen, van de vrijzinnige bewe-

ging Mensen die in het onderwijs
werkzaam zijn en waren in de medi
sche wereld, in de vrouwenbewegingen
Kortom een perfekte staalkaart van
een levende gemeenschap Sociaal
engagement, open en eerlijk een
duidelijk profiel'
Al deze mensen hebben zich achter vier duidelijke punten geschaard
— werk absolute voorrang
— meer zorg voor de eigen omgeving
— meer zorg voor het algemeen wel
zijn

— Oostende heeft een propere politiek nodig
1 Jaak Vandemeulebroucke

EP-lid, gemeenteraadslid
Bart Tommelem, VUJO-voorzitter
Bernadette Van Coillie-Thysen,
gemeenteraadslid
Kris Lambert, gemeenteraadslid,
ere-provincieraadslid
Marcel Talloen, leraar
Frank Deschoolmeester,
advokaat
Roland Vandenbroucke,
zaakvoerder

Zo gaat VU-leper naar de kiezer
IVIet trot stelt de VU-afdeling van leper haar kandidatenlijst voor
de komende gemeenteraadsverkiezingen voor. Er werd duchtig
aan gewerkt om de vernieuwing, verjonging in de lijst door te
voeren.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Jan Delie, tandarts
Herman Laurens, notarisklerk
Michel Ryde, advokaat
José Boeraeve, landbouwer
Brigitte Debuysere-Lefever,
regentes
Hendrik Depoorter, schrijnwerker
Dagmar Anneessens-Van Ryckelgem, spaarbankagente
Roland Nuytlen, leraar
Karl Van Den Weghe,
restaurateur-kok
Raphael Fockenoy, douanier
Antoine Geloen, elektricien
Erna De Smaels-Buicke,
handeisvertegenwoordigster
Joris Braem, gepensioneerd
Willy Lemaire, bediende
Gilbert Dewaele, technikus
Rafael Frans, bouwvakarbeider
Germain Lefever, elektricien
Theo Dekeersmaecker, arbeider
Jacques Weildemeersch,
brievenbesteller
Dirk Coulembier, technikus
Huguette Gruwier-Vandenbroucke, herbergierster
Joris Veigauwen, gepensioneerd
Gilbert Werrebrouck, bediende
Emenc Demey

ZO€K€K]€
n 23-jarige licentiaat moderne geschiedenis aan de KUL Keuzerichting kuituurgeschiedenis van de
nieuwste tijd, met een grote talenkennis Nederlands, Frans, Engels, Duits
en Italiaans, zoekt passende betrekking Voor ml tel staatssekretanaat
Valkeniers 02/513 83 00 post 311
D 24j tweetalige sekretaresse met
goede ervaring, zoekt een nieuwe
voltijdse betrekking als hulpboekhoudster en/of sekretaresse Voor ml
zich wenden tot staatssekretaris-buremeester dr J Valkeniers, 02/
569 16 04

25 Jacques Vyncke, metaalbewerker
26 Roger Deroo, metaalbewerker

Maar ook Freddy Maertens...

VU-Roeselare
met 22 nieuwkomers
Uittredend financieschepen Patrick Allewaert is zowat de architekt geweest van de lijst met 37 kandidaten die straks naar de
gunst van de Roeselaarse kiezer dingt. Een lijst waarop 22
nieuwelingen en 10 dames voorkomen en die ook ex-wielerkampioen Freddy Maertens in haar rangen telt.
Het afdelingsbestuur heeft tevens
voor een jonge en vooral zeer goed
uitgebalanceerde lijst gezorgd De
jeugd IS inderdaad present De jongste op de lijst IS pas 23 jaar, terwijl er
m totaal negen kandidaten jonger zijn
dan 25 en 26 jonger dan 45 Geografisch gezien zijn alle deelgemeenten
en tal van wijken vertegenwoordigd,
beroepsmatig zowel vnje beroepen
als zelfstandigen en loontrekkenden
present
Ook de derde leeftijd is vertegenwoordigd (de ouderdomsdeken van
de lijst IS 72) en kwa sexe slaat de
vrouw hier geen slecht figuur met tien
kandidaten, waartussen Els Soenen,
ex-Batjesprinses
Opvallend is ook dat twee nieuwelingen uit Rumbeke en Beitem op een
verkiesbare plaats werden neergepoot John Huvaere op nummer 3 en
Walter Decoene op nummer 4 Lijsttrekker-architekt Patrick Allewaert
mocht tijdens de voorstelling van de
kandidaten ook Freddy Maertens
aankondigen die er van overtuigd is
zijn vroegere sportfaam en elektorale
munt te kunnen omzetten

Peegie
Uittredend schepen Patrick Alle-

KANTOOR der Notarissen Jean DEPUYDT
en Edgard VAN HOVE
Te Brugge, Guido Gezellelaan, 3.
TEL: 050/33.15.71. en 33.29.24
VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING VAN

STAD TORHOUT
Een perceel bouwgrond m de Oostendestraat kadaster sectie A, ex nr
814/F, groot 10a 63 ca
VRIJ VAN GEBRUIK
ENIGE ZITDAG VOOR TOEWIJS:
DINSDAG 4 OKTOBER 1988 om 14.30H in het Sekretariaat van het
OCMW, te Brugge, Kartuizermnenstraat, 4
Verdere mhchtingen op het kantoor

27 Gilbert Van Elslande, metser
28 Willy Camerlynck,
schoenhersteller
29 Lut Warreyn, regentes
30 Ivan Bonte, aannemer dakwerken
31 Michel Capoen, senator

waert voert de lijst aan en op de
tweede plaats volgt uittredend schepen Lut Vermeersch Nieuwkomer
John Huvaere kreeg meteen de 3e
plaats toegewezen Deze Rumbeekse onderwijzer is aktief m diverse
Rumbeekse verenigingen, speelt toneel en IS bij de jeugd vooral bekend
als voetbaltrainer Beitemnaar Walter
Decoene staat op de 4e plaats en is m
eigen midden bekend als promotor
van de krachtbalsport Ook zoon van
wijlen Willen (auteur van Peegie) Jan
Denys figureert op de lijst, naast Bevernaar Frans Sinnaeve en landbouwer-handelaar op de Siberiewijk Roger Goethals Kmesist en verzorger
van SK Roeselare Geert Remaut sluit
de rij af voor uittredend gemeenteraadslid Jan Lefere en lijstduwer Enk
Lamsens die tijdens de voorbije 6 jaar
zowel m de provincie- als in de gemeenteraad zetelde

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Norbert Hennaert, visser-reder
Etienne Gunst onderwijzer
Henri Minne ergotherapeut
Patrick Pettier, termmalchef RMT
Gerda Gekiere huisvrouw
Norbert Menu, bediende
Wilfried Christiaens
hoofdwachter NMBS
Dries Demoen leraar
Andre Degruyter
werktuigkundige RMT
Jacob Luyten tech ingenieur
zelfstandige
Annie Vanhoutte, huisvrouw
Dirk Termote, hotelier
Jan Fiers technisch bediende
Marie-Jeanne Swennen
verpleegster
Paul Huppermans,
werktuigkundige
Paul Decloedt rijksambtenaar
Pieter Van Parijs banketbakker
Patrick Beauprez, tecmschkommercieel afgevaardigde
Jo Durlmger, gepensioneerde
Rudi Sarrazyn, magazijnmeester
Carm Van Loocke,
verpleegkundige
Charles Geuvels,
reklametekenaar
Andre Laleman, handelaar
Lut De Visscher, gepensioneerde
Willy Serpieters, boekhouder
Gio De Pontieu, leraar
Noel Laleman, bediende
Peter Cordy, leraar
Geert Lambert, student rechten
Griet Vanden Berghe, bediende
Mark Vanhecke,
gemeenteraadslid
Herman Ponette, geneesheer

Bijleren
in de Westlioek
Vanaf eind september starten er m
de Westhoek opnieuw kursussen
voor volwassenen die graag nog een
en ander willen bijleren Deze gratis
kursussen zijn een aanrader voor iedereen die met veel kansen tot studeren kreeg ,,Bijleren m de Westhoek
heeft, ook voor jou misschien een
kursuspakket klaarleggen'
Er zijn kursussen algemene vorming, Nederlands, rekenen, omgaan
met papieren en formulieren, geld en
een voorbereidende kursus voor het
behalen van een rijbewijs Voor werkzoekenden IS er vrijstelling van stempelcontrole mogelijk
Interesse' Vraag inlichtingen bij
Bijleren m de Westhoek, Grote Markt
5 te 8160 Diksmuide, tel 051/
50 09 69

WEST-VL,
SEPTEMBER
22 MEULEBEKE: Kwaliteit van het
Meulebeeks putwater Om 20u in
cafe restaurant , Oud Gemeentehuis' Regentiestraat 9 Org VUwerkgroep Zuiver Water"-Meulebeke
22 KORTRIJK: Om 20u Oude Dekenij te Kortnjk Arrondissementeel
jongerendebat voor VUJO van het
arr Kortrijk J Seynaeve (ex arr
voorzitter) zal aan het debat deelnemen Alle jongeren op post'
23 IZEGEM. Deelname van de Izegemse VU aan een politieke ge
spreksavond , Izegem naar het jaar
2000" In het teken van de gemeenteraadsverkiezingen
24 IZEGEM: Ludieke fietstocht om
14u m kader verkiezingen Org VUIzegem
24 GISTEL: Jaarlijkse bijeenkomst
vroegere volksdansgroep Branding
uit Nieuwpoort te Zevekote-Gistel
Om 14u MIS m de Godelieve-abdij
Achteraf koude schotel 325 fr inschrijven op rek 712-9600172-68 van
Pieter Gunst
25 BLANKENBERGE: Derde huldedag Juliaan Vandepitte Om lOu
eucharistieviering m St Amanduskerk
te Uitkerke, met zangkoor St Lutgard
uit Brugge Om 11u 15 plechtigheid
met bloemenhulde aan het graf op de
begraafplaats te Blankenberge Org
VOS-Blankenberge
27 MENEN: Ontmoetingscentrum,
leperstraat 65 om 19u 30 Ouders en
de gevoelens van het jonge kind
Org Welzijnszorg W VI
30 BRUGGE:
VU-Brugge-Noord
nodigt uit op een kip- en wijnkaartmg
vanaf 19u m ,,De Frisse Spar", Dudzeelsestwg 32 Inleg 60 fr
OKTOBER
1 ROESELARE: Vlaams Volksfeest
m Sporthal Kerelsplein Vanaf 16u
kindernamiddag met Jacobus en Korneel Gratis inkom 18u Schmmktafel
voor alle kinderen, gratis Vanaf 18u
ook mogelijkheid tot eten Volw 150
fr , kinderen 12j 100 fr Om 20u
Optreden van Margriet Hermans Inkom 100 fr vvk, aan de deur 120fr
Org VU-Roeselare
18 OOSTENDE: Zeezangfeest olv
F Guntler, E Raes, Ingriani, J Huylebroeck en vijf koren Aanvang 20u
in het Casino Kursaal Oostende
Kaarten te bekomen Vlaams Audiofonds 059/50 84 80 of bij FVK 091/
23 77 42 Org Vlaams Audiofonds,
VOVO VTB-VAB

AANLEGGEN WERVINGSRESERVE
GELDIG VOOR DRIE JAAR (M/V)
GESCHOOLD WERKMAN B - LOODGIETER

Rouw te Ledegem

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 personeelsleden in O C M W dienst of
in een andere overheidsdienst
3 Diploma: a) van volledig lager secundair technisch onderwijs (A3) of
van lagere secundaire technische leergangen afgegeven na minstens
720 lesuren, of een brevet van hoger secundair beroepsonderwijs, in de
betrokken speciahteit van loodgieter
ofwel

Peter Dumont
overleden

b) houder zijn van een kwalificatiegetuigschnft van de lagere middelbare beroepsschool of breven A4 of getuigschrift van sociale promotie
(LSBL) en daarenboven ten minste 4 jaar door de Raad van het
O C M W erkende praktijk hebben in het beroep van loodgieter
4 Slagen in een vergelijkend aanwervingsexamen
WEDDESCHAAL 1 22 tegen huidig indexcijfer
423 122 - 623 781 dn 29 jaar)

Woensdag 14 september is ons
Peter Dumont ontvallen op 25-jarige
leeftijd Ondanks zijn zware handikap
was hij een zeer konsekwente Vlaming die als hij maar enigszins kon
op elke VU of VUJO-aktiviteit aanwe
zig was Erg geïnteresseerd volgde
hij de aktualiteit op de voet en met
kennis van zaken wist hij te vertellen
over de vele keren dat de Vlamingen
zich laten bedotten Op zijn manier m
die vele kleine dingen heeft hij zijn
steentje kunnen bijdragen aan de
uitbouw van Vlaanderen dat hem zo
nauw aan het hart lag Laat hem voor
vele anderen een voorbeeld zijn
Langs deze weg bieden we zijn familie nogmaals onze oprechte deelneming aan

INSCHRIJVINGSGELD: 200 fr storten op P R nr 000 0009321 09 van
het O C M W Brugge, Kartuizermnenstraat 4, 8000 Brugge voor 25
oktober 1988, met vermelding „examen geschoolde B - loodgieter"
VRIJSTELLING INSCHRIJVINGSGELD:
Volledige vnjstellin van het inschrijvingsgeld wordt verleend aan de te
Brugge woonachtige kandidaten die op datum van hun kandidaatstel
ling, tot een van de volgende categorieën van personen behoren
werklozen, pas afgestudeerden werkzoekenden van wie het enig inko
men het bestaansminimum is De vrijstelling wordt verleend op schriftelijke verklaring van de kandidaat
IN TE STUREN: uiterlijk tegen 25 oktober 1988 aan de Personeelsdienst
van het O C M W Brugge Kartuizermnenstraat 4, 8000 Brugge geschreven aanvraa deelneming examen afschrift diploma eventueel
dokument(en) van 4 jaar praktijk m het beroep van loodgieter en/of
eigenhandig geschreven en ondertekende verklaring voor vrijstelling
inschrijvingsgeld

.
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VU-Knilbeke met 'n evenwichlige liisl
De VU-Kruibeke biedt de bevolking een dynamische en homogeen sterke lijst aan, opgebouwd met blokken.
Het eerste blok is dat van de uittredende gemeenteraadsleden:
Antoine Denert, Luk Verbist, Anny Koppen-Cortebeek, Kris Claessens en Jenny Willems.
Dan volgen de nieuwe kandidaten, ook verruimingskandidaten
genoemde André Spolspoel, André Hauman, Paula Cools-Van
Steen en Pieter Baeten.
Kandidaat voor de landbouwers is Cecile Van DeVoorde, echtgenote van Jozef Huyghe.
Tussen het blok jeud, bestaande uit: Gudrun Craen en Wim
Peirsman en de kandidaten voor de derde leeftijd: Alfons De Laet
en Jeanne Daelman staat het blok VU-bestuursleden: Raymond
De Roeck, Jozef Van Goethem, Leon Colman, Agnes De Cleen en
Wilma De Paepe-Huybrechts.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Door zijn opmerkelijke aanpak van
het gemeentebeleid heeft Antoine
Denert rond zich een ploeg kandidaten weten te verzamelen die stuk voor
stuk het vertrouvi^en van de verschillende groepen in de Kruibeekse samenleving w/egdragen; arbeiders, bedienden, landbouwers, middenstand,
gezin sport- en kultuurliefhebbers
enz...
De evenwichtige aanpak belooft
veel goeds voor zondag 9 oktober.

VU-Laarne-Kalken gaat naar de
kiezer met een sterk verruimde lijst.
Maar liefst 15 nieuwe kandidaten zetten entoesiast hun schouders onder
de lijst die u hieronder kunt lezen.
1. André De Rijcke, chemicus
2. Frank Van Imschoot, dierenarts
3. Denis D'Hondt, technicus
4. Jozef Van Gijseghem,
vleesbewerker
5. Daniël De Brauwer,
metaalbewerker
6. André Cours, aannemer
7. Reinout Bracke, leraar
8. Robert Blancquaert,
gepensioneerd
9. Elza Van De Velde, kapster
10. José De Brauwer,
bedrijfsassistent
11. Christiane Vervaet, huisvrouw
12. Eric Sleewaert, monteerder
13. Lieve Bombeke-Vos, huisvrouw
14. Maurice Rots,
kunststeenbewerker
15. Marcel De Rijcke,
metaalbewerker
16. René De Wilde, metselaar
17. Alice De Bock, gepensioneerd
18. Johan De Clercq,
industrieel ingenieur
19. Roland De Pre, gehandicapte

1. Antoine Denert, burgemeester
2. Luk Verbist, schepen
3. Anny Koppen-Cortebeek,
wijlen schepen H. Koppen
4. Kris Claessens, schepen
5. Jenny Willems, gemeenteraadslid
6. André Spolspoel
7. André Hauman
8. Paul Van Steen
9. Pieter Baeten
10. Cécile Van de Voorde
11. Gudrun Craen

Vrijdag 30 september 1988 om 20 u.
Handelsbeurs Kouter Gent
Groot verkiezingsgebeuren
van de Volksunie Gent
met Politiek Café
Spreker: Jaak Gabriels
Voorstelling van de kandidaten
Toegang Gratis
Iedereen Welkom

Wim Peirsman
Raymond De Roeck
Jozef Van Goethem
Leon Colman
Agnes De Cleen
Wilma De Paepe-Huybrechts
Alfons De Laet

19. Jeanne Daelman
20. Irene Gorrebeeck,
OCMW-raadslid
21. Mimi Wuyts, OCMW-raadslid
22. Frans Van Raemdonck,
OCMW-raadslid
23. Alfons Claes, OCMW-voorzitter

Een sterke ploeg
bil VU-Laame-Kalken

NR. 9 IS NU TE KOOP

20. Chris Van Acker, leraar
21. Remi Borgelioen,
technisch ingenieur.

25 jaar VU Eeklo
De Volksunie-afdeling Eeklo viert
haar 25-jarig bestaan op 1 oktober
1988.
Deze gebeurtenis gaat gepaard
met een grandioze feest en dansavond in de Salons Mimosa, Aug. Van
Ackerstraat te Eeklo. Eerst is er een
feestmenu aan 600 fr./persoon (dranken niet inbegrepen), daarna dansavond met studio Antares.
Deuren om 19u.30, tafelen om 20u.
Vooraf inschrijven noodzakelijk: bij
alle bestuursleden of op het VU-sekretariaat. Weversstraat 8 te Eeklo
(telefoon 091/77.12.47) tol 26 september '88.
Iedereen is van harte welkom.

vu-lijst te Herzele
Vrijdag 16 september j.l. werden te
Herzele tijdens een algemene ledenvergadering de kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld.
Uittredend schepen dr. Van De Roy
stond zijn plaats af aan een jongere,
een student van pas 21 jaar.
Zo gaat VU-Herzele naar de verkiezingen:
1. Luk Fermon, schepen
2. Philip Van Den Bossche, student
3. Walter Immegeers, technikus
4. Jan De Cock, postbediende
5. Victor Liessens, gepensioneerde
6. Hilda De Leeuw,
redaktiesekretaresse
7. Jo Eeman, bouwondernemer
8. Eddy Bovijn, postman
9. Paul Van Durme, asfaltbewerker
10. Georges Teirlinck, bediende
11. Martin Van Den Driessche,
autobusbestuurder
12. Geert De Spiegeleer, verpleger
13. Hilaire De Graeve, bediende
14. Wilfried Vanderbeck,
metaalbewerker
15. Mare De Moor, bediende
16. Antoine Van Der Mynsbrugge,
metselaar
17. Leentje Beerens, regentes
18. Waldy Nica, bediende
19. Jeanine Van Laethem,
kinderverzorgster
20. Marcel Matthys, gepensioneerde
21. Linda De Cock, bediende
22. Luc Denys, elektrieker
23. Ilse Van Mossevelde,
sekretaresse
24. Antoine Fonck, bediende
25. Staf Van De Vyver, veearts

vu-lijst Berlare
Hier de VU-lijst van Berlare:
1. Eric Van Hauwermeiren,
gemeenteraadslid
2. André Vergeylen, werkleider
3. Marie-Christine Vleminckx,
bediende
4. Christine Petit, snijdster
5. Paul Jacobs,
komputerdeskundige
6. LOUIS Christiaens,

BON VOOR EEN GRATIS PROEFNUMMER
Naam
Straat
Postcode
Plaats
Tel.
Terug te sturen naar ONZE TIJD-ROULARTA, Meiboorr^laan 33,
8800 Roeselare
Per kerende krijgt u een proefnumnner ONZE TIJD nr 7 of 8
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loodgieter-aannemer
7. Jeannine Van Den Abeele,
naaister
8. Rita Bracke, huisvrouw
9. Carlos Scheirs,
zelfstandig elektrieker
10. Johan Michiels, bediende
11. Ivan Van Geert, bekister
12. Ludwig Jacobs, bediende
13. Godelieve Monsecour, inpakster
14. Bert Cooreman,
tuinbouwtechnikus
15. Camiel De Meyer, lasser
16. Willy De Bruyne, technikus
17. Dirk Van Der Snickt,
heftrukbestuurder
18. Jaak De Pinnewaert, machinist
19. Jozef Van Mossevelde,
ere-schoolhoofd
20. Claudine Boone, scheikundige
21. Leopold Coppens, gepensioneerd
22. Wilfried Blancquaert, bakker
23. André De Martelaer,
OCMW-raadslid.

OOST-VL.
SEPTEMBER
23 WICHELEN: Jaarlijks Mosselfestijn, in lokaal De Moriaan, Bohemen. Wichelen. Leden 150 fr., nietleden 250 fr. Voorstelling kandidatengemeenteraadsverkiezingen. Kaarten te bekomen bij bestuursleden VUGroot-Wichelen.
23 DEINZE: VU-familiefeest. Info:
Herman Maes.
24 DENDERMONDE: Feest VUkandidaten gemeenteraadsverkiezingen. In zaal Scaldis, St.Ursmarusstraat te Baasrode om 21 u. Trekking
tombola tijdens feest.
24 WEITEREN: Verkiezingsshow
met de Strangers. Presentatie Walter
Capiau. In de loods Boomkwekerij
Van Kerckhove, Oordegemse steenweg te Wetteren. Aanvang 20u. Inkom 50 fr. Elk weekeinde vanaf Wetteren kermis: gelegenheidscafé: het
open (t)huis (voorheen Deforum), met
uitz. van 17/9, 18/9 en 24/9. Org.: VUWetteren.
24 ERTVELDE: viering 20 jaar VUErtvelde. Om 18u. feestzitting in gemeentehuis. Om 20u. feestmaaltijd in
Restaurant Centraal. Eregasten zijn
Jaak Gabriels, Hugo Schiltz, André
Geens en Jef Valkeniers.
25 EEKLO: Geleid bezoek aan de
natuur van het provinciaal domein 't
Leen, Gentsesteenweg 80, Eeklo.
Twee natuurgidsen zijn geëngageerd. Aanvang 9u., samenkomst
aan de cafetaria. De rondleiding is
gratis. Liefst inschrijven bij het FVKsekretariaat 091/23.77.42. Org.: FVKGent-Eeklo.
25 SINT-AMANDSBERG: Politiek
Café om 10u.30 in zaal Macaco,
Antw. Stwg 237. VU-kandidaten nodigen iedereen uit samen met hen te
komen aperitieven. Dhr.Walter De
Meyere zal onze kandidaten voorstellen en aan de tand voelen. Vrije
toegang. Org.: VU-St.Amandsberg.
30 GENT: Groot verkiezingsgebeuren van VU-Gent met politiek café.
Spreker is Jaak Gabriels. Voorstelling
van de kandidaten. Toegang gratis.
Iedereen welkom. Om 20u. in Handelsbeurs Kouter te Gent.
OKTOBER
1 EREMBODEGEM-TERJODEN:
Optreden van ,,Zakdoek" in zaal
Rubbens, Terjoden, Ninovesteenweg
om 20U.30. Met wijn en streekbieren
en Vlaamse kazen. Tombola van 3
reizen en bierkorven. Inkom 100 fr.
Org.: Vlaamse Kring en VTB-VAB
Erembodegem-Terjoden.
1 ST-DENIJS-WESTREM-AFSNEE: Verkiezingsstuif-in bij lijsttrekker Karel Van Hoorebeke, Kleine
Goedingenstraat 28 te Afsnee. Voorstelling plaatselijke kandidaten. Tussen 18 en 21 u. mogelijkheid tot eten.
Aperitief -i- koude schotel + nagerecht (500 fr. -12j. 150 fr.) Reservatie
tel. Arthur De Vylder 091/22.14.63.
Vanaf 21 u. gezellig samenzijn. Iedereen welkom.
1 LAARNE-KALKEN: Groot Volksunie-Herfstbal in de Parochiezaal,
Dorp, Kalken. Aanvang: 21 u. Orkest
The Scamps + Discobar Ambiance.
Org.: VU-Laarne-Kalken.
5 GENT: ,,Riskante leefgewoonten:
roken en alkohol" (deel 2). Vlanajo
Flandira Gent, Holstraat 21 te 9000
Gent om 20u.

Te Deinze-Afsnee

Debat over
gezinsbeleid
De BGJG richtte een debat in over
gezinsbeleid. De vijf te Deinze opkomende partijen hadden iemand afgevaardigd. Voor de VU was dat lijsttrekker Herman Maes die met kop en
schouders uitstak tegenover de andere debatdeelnemers, die m allerlei
algemeenheden over koetjes en kalfles verdwaalden en steeds naast het
onderwerp zaten om hun voorbereide
teksten af te lezen. Maes' tussenkomsten waren terzake en intellektueel
hoogstaand.
Opmerkelijk was de bedenking van
Maes over de morele herwaardering
van het gezin, waar de anderen het
hadden over verkeerspaaltjes.
De VU maakte een goede beurt,
dat belooft!

In nummer 9 !
,,ln nummer negen" is het gelegenheidscafé van VU-Berlare-OvermereUitbergen, Dorp 25, te 9290 Berlare.
Elk weekend (vrij-zat-zondag).
Met de kermisweek Berlare: 26, 27,
28, 29 en 30 september.

-m^

21

Advertentie

X

iö

ÜJUD

\

U droomt van een
nieuwe auto. Alleen, waar
haalt u het geld vandaan?
Dat hoeft geen probleem te
zijn. Kom eens praten bij de
ASLK. Uw autolening, die
regelen wij snel. En voordelig. Want wij van de
ASLK, wij lossen geldproblemen op een gezonde en verstandige manier op.

w

f ASLKi
Ook als u leent,
doen wij met u mee.

f ******

y^ Z"*-^^^
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VU-Merchtem
\
VU-Merehlem met 'n sterke
lijst
Op dinsdag 30 augustus had onder het peterschap van volksvertegenwoordiger Daan Vervaet de officiële voorstelling van VU-lijst
Merchtem plaats. Onder de slogan „Open en Eerlijk" opende
burgemeester Luc Van Weyenberg zijn toespraak.
Open en eerlijk stond steeds hoog
in Lues vaandel Hij schetste in het
kort zijn zes jaar burgemeesterschap
en lichtte aan het talrijk opgekomen
publiek zijn kordaat optreden toe teen
enkele schepenen die het woord
„eerlijk" blijkbaar met kenden
OCMW-voorzitter Staf Diependael
wist iedereen te boeien met zijn overzicht van zes jaar OCMW-beleid
OCMW-mandatarissen Louis Vrijders
en Hector Diependaele werden in zijn
betoog geprezen voor hun nooit aflatende inzet
Om 21 uur had dan de officiële
voorstelling plaats In aanwezigheid
van de pers stelde VU-voorzitter Erwin Thomas de kandidaten voor Alle

deelgemeenten zijn vertegenwoordigd De VUJO draagt vier kandidaten voor terwijl de vrouwen met drie in
totaal zijn Niet minder dan 14 kandidaten stelden zich voor het eerst
kandidaat
1 Van Weyenberg,
burgemeester
2 Louis Vnjders,
OCMW-mandataris
3 Hector Diependaele,
OCMW-mandataris
4 Lieven Vanderstappen,
VUJO-voorzitter
5 Fihp Van Walle
6

LOUIS Wijns

7 Ghislame Willems
8 Remhilde Van Rossem

BRABANT
SEPTEMBER
24 WEMMEL: Haantjesfeest m zaal
Nachtegaal vanaf 18u Ook op 25
september van 12 tot 16u Org VUWemmel
24 KAMPENHOUT: Eerste VUJOfuif m 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)
24 ALSEMBERG: Komma en Clouseau om 20u in De Meent te Alsemberg Er werd ook een gezellige wijnbar ingericht Org VU-Alsemberg
24 ANDERLECHT: Mosselkermis
t.v V verkiezingskampanje Volksunie-Anderlecht In zaal Credo, Ninoofsestwg 371 (onder de kerk) Van
12 tot 21 u Ook op 25/9 van 11 u 30 tot
16u Org vzw Klimop
25 OVERUSE: Geleid bezoek aan
het Druivenmuseum en de serrekultuur Aanvang 14u Samenkomst op

de parking van de St Marfinusschool,
Brusselsesteenweg, Overijse Org
Vlaamse Knng Een
27 LEUVEN: Gespreksavond De
Federatie Vlaamse Kringen als ledenvereniging Aanvang 20u in Centrum
voor Mensen met Vragen, Kiekenstraat 1 Org FVK-Brabant
OKTOBER
1 DWORP: Eetfestijn Gildenhuis te
Dworp op 1 en 2 oktober Org Volksunie-Vernieuwing
1 MERCHTEM: Groot Verkiezingsbal VU in zaal Harmonie, Stoofstraat,
om 21 u
9 DWORP: Uitslagen, prognoses
op groot scherm m 't Gravenhof te
Dworp vanaf 19u (drankje en hapje is
voorzien) Org VU-Vernieuwmg
18 AARSCHOT: Jaarlijks pannekoeken- en smoutebollenfeest van 14
tot 20 uur in de parochiezaal van
Langdorp-Centrum Org
VU-Aarschot

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Enid Van de Gastele
Jons De Velder
Paul Ringoot
Jozef Bekaert
Rene Van Opstal
Louis De Vlemmck
Ene Batsleer
Frank De Neve
Frans Elpers
Frans Jochmans
Mare Eggermont
Erwin Thomas
Ludo Diependaele
Frangois Van den Broeck
Staf Diependael,
OCMW-voorzitter

vu-lijst te
Steenokkerzeel
Een vlug overzicht leert ons dat ook
in deze gemeente een belangrijke
verjonging en vernieuwing plaats
vond, tevens kunnen wij ons verheugen over de aanwezigheid van zeven
dames Hier de lijst waarmee VUSteenokkerzeel naar de kiezer gaat
1 Karel Coosemans,
gemeenteraadslid
2 Ghislam Adams
3 Adeline Van Rillaer
4 Els Charlier
5 Johan Lamote
6 Guido Arfeuille
7 Frank Thuriaux
8 Armande Peeters-Hayen
9 Rita Michiels-Vergaerde
10 Ene Verheyden
11 Marien De Roover
12 Hubert Desmedt
13 Wim Smits
14 Albert Sempels
15 Yvan Odeurs
16 Grete Schaekers
17 Greta Koklenbergh
18 Maria Baickmans
19 Freddy Verstraeten
20 Jozef Moysons
21 Kamiel Ryon

Verruimde kandidatenlijst mikt hoog!

Fusiegemeente Beersel
verwend door Nieuw
De fusiegemeente Beersel (Alsiemberg, Beersel, Dworp, Huizingen en Lot) grenst aan Bruss<el (Ukkel), Sint-Genesius-Rode,
Linkebeek, Braine-l'Alleud, Halhe en Sint-Pieters-Leeuw: zijnde
alle souorten gemeentes dat onIS landje rijk is.
In deze „meest zuidelijke streek
der Nederlanden" was het een dwingende en dringende opgave om met
een sterke vlaamsgezinde lijst naar
buiten te komen en een realistisch en
eerlijk programma aan de kiezers
voor te stellen
Daar zijn we in geslaagd i
De lijst Nieuw mag er zijn'
Onder de bezielende, nooit-aflatende en dynamische leiding van voorzitter Willy Michiels werd een schitterende ploeg samengesteld 15 mannen
en maar liefst 12 vrouwen die in blok
achteraan op de lijst post vatten een
bewuste en opvallende keuze'

10 basistema's
Tevens werd de verjongings- en
vernieuwingsbeweging met sukses
bekroond verschillende jongeren en
verruimingskandidaten vormen ploeg
met de ,,ouwe getrouwen" De 60plussers zijn daarenboven geen vergeten groep na een schitterende
enquête bij deze leeftijdsgroep werd
een degelijk hoofdstuk in het programma verwerkt
Een programma dat opgebouwd is
rond 10 basistema's
— Vlaams en landelijk karakter van
de gemeente
— Met minder geld meer doen

— OCMW van naams- naar mentaliteitswijzigmg
— Gezin geen slogan
— Jeugd vandaag en morgen
— Een school op maat van 't kind
— Bejaarden, geen vergeten groep
— Minder- en/of andersvalieden
— Europees- en wereldbewust
— Welzijn door sport en kuituur
De voorstelling van kandidaten en
programma werd verwerkt m een
unieke brochure, sober en zeer verzorgd, echt professioneel Ook het
programma wordt overzichtelijk en
voor iedereen begrijpbaar uitgelegd,
aangeboden Dit boekje werd m alle
huizen (8 500) persoonlijk afgegeven
door de kandidaten Een titanenwerk
dat echter meer resultaat oplevert
dan welke aktie ook
Met een eensgezinde en entoesiaste ploeggeest trekken wij naar de
verkiezingen Sukses verzekerd'

Sterk sociaal programma

VU-Kontich, 25 degelijke namen
Volksunie-Kontich zorgde er als eerste voor kandidaten en
verkiezingsprogramma voor te stellen aan de pers. De VU deed dit
met stijl in het prachtige tenniscentrum „Ter Eist" te Edegem
waar dit gezellig plaats greep met een fijn afgewerkt diner.
Tussen aperitief en dessert gaven
voorzitter Erwin Brentjens en lijsttrek
ker Mon van den Hauwe tekst en
uitleg bij hun kandidaten en het lijvige
verkiezingsprogramma
VU-Kontich trekt naar de komende
verkiezingen met een overwegend
jonge lijst gemiddelde ouderdom 39
jaar, met 8 vrouwelijke kandidaten
waarvan 2 binnen de eerste vijf
De lijst
1 Mon van den Hauwe,
gemeenteraadslid
2 Erwin Brentjens
3 Theo De Witte, gemeenteraadslid
4 Hilde Hermans,
5 Landa De Hert, OCMW-raadslid
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Els Jaekgn
Enk Jacobs
Hugo Onzia
Willy Vanderschueren
Ingrid Van den Bergh
Julienne Cools
Julien Cibos
Veerie Vandenbuicke
Hilde Hoogstoel
Enk Verreyt
Chris Bombeeck
Guy Michiels
Louis Punt
Peter Van Broeckhoven
Ludo Saenen
Jos Boeykens
Bart Scholiers
Rene Jaeken, gemeenteraadslid

24 Ferre De Beukelaer
25 Jef Steurs, gemeenteraadslid

Zone 30
Het VU-programma, onder de algemene slogan Ons dorp Kontich-Waarloos, steunt op vier basisgegevens
het gezin, de werkloosheid het leefmilieu en de Vlaamse eigenheid Er
wordt veel aandacht besteed aan het
sociale luik vooral naar de gehandikapten, de bejaarden en de jonggehuwden toe
Wat het verkeer betreft pleit de VU
radikaal voor de invoering van de
,,Zone-30" en op het vlak van leefmilieu opteert de VU o m voor een
speelbos van ongeveer 30 ha
Veiligheid en werkloosheid komen
ook aan bod door de onomkeerbare
eis te stellen voor een optimale en
volledige bezetting van het gemeentelijke personeels- en politiekader

Oud-Heverlee rouwt

Frans Binon
ging heen
De VU van Oud-Heverlee rouwt om
haar ere-voorzitter Als iemand ooit
rechtlijnig dacht en ernaar handelde
dan was dat Frans Binon Als selfmade man, milieuwerker van het eerste uur, overtuigd voorvechter van
zijn Vlaams volk, was hij van bij 't
begin in het arrondissement Leuven
en dorp aktief in de VU
Eerlijkheid en gelijkberechtiging
weren zijn principes in plannen en
daden Zijn bescheidenheid droeg ertoe bij dat men te weinig beseft wat
Frans allemaal deed voor onze gemeenschap
WIJ vernoemen maar twee realisaties de restauratie van de Kapel van
Steenbergen was zijn werk, van op
zijn ziekbed legde hij nog kontakten
met en stimuleerde hij bevoegde
diensten voor de restauratie van het
interieur, de geschiedschrijving van
onze gemeente was zijn idee en hij
was nauw betrokken bij de uitwerking
ervan Dit en veel meer deed Frans in
stilte WIJ missen Frans'
Zijn zoon Jef Binon neemt de fakkel
over' Jef neemt zijn plaats in op onze
lijst voor de gemeenteradsverkiezingen
Bert Vanhamel, fraktievoorzitter

,
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Frans Binon,
een rechtlijnig
leven'

De Vlaamse Werkgroep Klimop
vzw steunt de verkiezingskampanje
van de Volksunie-Anderlecht en heeft
dan ook het genoegen u hartelijk uit
te nodigen op zijn jaarlijkse

Mosselkermis
Reuze porties, vriendelijke prijzen
op zaterdag 24 september, van 12 tot
21 u
en zondag 25 september, van 11 u 30
tot 16u
m zaal Credo, Nmoofsestwg 371, Anderiecht (onder de kerk)
Tevens Vlaamse stoverij

OPENBAAR
CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN VAN
ANTWERPEN
Plaats van psycholo(o)g(e).
De plaats van psycholo(o}g(e)
wordt openverklaard
ZIJ staat open voor mannelijke
en vrouwelijke kandidaten
Aanvangswedde 69 681, fr bru
to per maand
De kandidaten moeten de Belgi
sche nationaliteit bezitten
Leeftijdsvoorwaarden de leef
ti)d van 45 jaar met overschreden
hebben op 10 10 1988
Diplomavereiste op 10 10 1988
houder zijn van het diploma van
licentiaat in de psychologie, met
voorkeur voor klinische psycholo
gie
•Verplicht
inschrijvmgsformu
lier en examenprogramma te be
komen op de 7e Directie Perso
neelszaken van het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn, Lange Gasthuisstraat 39
te 2000 Antwerpen
Inschrijvmgsrecht 400, fr
De kandidaturen dienen toege
komen te zijn op het Secretariaat,
Lange Gasthuisstraat 33 te 2000
Antwerpen uiterlijk op 10.10.1988.
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SEPTEMBER
23 MECHELEN:
Gespreksavond
met jongeren die kandidaat zijn op 9/
10, op VU-lijst Wie zijn z e ' Wat
houden ze voor' Waarom op VUlijst' enz In de achterzaal van Cafe
Het Pleintje, Veemarkt om 20u
23 HOBOKEN: Kaas- en Wijnavond
in zaal Moretus, Berkenrodelei te Ho
boken Tevens interviews met mandatarissen en kandidaat-mandatarissen Aperitief, aangeboden door F
Crick, om 19u 30 Ook wordt gehoopt
op aanwezigheid van lijsttrekker
Hugo Schiltz Org VU-Hoboken
24 BOECHOUT:
Verkiezingsbal
van VU-Boeehout-Vremde m het Gildenhuis te Boechout Orkest Giorgio
& The Sphinx Inkom 120 f r , VVK 100
fr, aanvang 20u 30
24 KAPELLEN: 25 jaar VU-Kapellen Van 16 tot 17u 30 feestzitting,
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 Miei 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 Org VNJ-Wilrijk
29 EDEGEM: Daguitstap van FVV
naar Kinrooi en Thorn Info bij FVVsekretariaat
30 WOMMELGEM:
Klemkunstavond met Jos Ghysen en OptimaKabaret In zaal Familia, Ad Mortelmansstraat 18 Om 20u Inkom 150
fr, leden KK Jan Puimege en 60 +
120 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 Puimege
30 MECHELEN: Volksunie Verkiezingsbal in de Stedelijke Feestzaal,
Leermarkt te Mechelen Deuren 21 u
Eerste dans 21 u 30 Orkest Mansana Inkom 100 fr
30 WIJNEGEM:
,,Geftembezzefuif" m Jeugdcentrum Ahoy, Schoolstraat, om 20u Iedereen welkom
Leden 40fr, met-leden 60 f r , vvk 50
fr Org VUJO-Wijnegem
OKTOBER
1 KONTICH: Kaas- en Wijnavond in
zaal D'Eksterom 19u 30 Inschrijven
Erwin Brentjens 457 72 40
1 NIJLEN: Jaarlijks VU-bal in feestzaal Nilania, Kesselsesteenweg
Opening om 21 u Orkest The Silver
Wings
1 WILRIJK:
3de
Oostenrijkse
avond van het Het Vlaamse Kruis,
afdeling Antwerpen-Zuid, m C C De
Kern Wilrijk Met Trachtenruppe Au,
Bregenzerwaelder Duo Om 20u
VVK 250 fr en 200 fr Tel 03/
828 30 53
1 BERCHEM: Bal in samenwerking
met afd Borgerhout Zaal Gietschotel, Lod Van Berekenlaan 179, Borgerhout Muziek discobar Diamond
Deuren 20u 30 Bijdrage 100 fr
Org VU-Berchem-Borgerhout
1 HOVE: Kandidatenbal in zaal
Urania, J Mattheessensstraat, nabij
de sterrenwacht Deuren 20u 30 Inkom 100 fr Kaartenverkoop en info
Willem Nollet (455 65 46) VU-leden
en simpatisanten van harte welkom'
Or VU-Hove
4 BERCHEM: Uitstap naar Leuven
door FVV-Berchem Vertrek Berchem-station om 8u stipt Bezoek
stadhuis, begijnhof, abdij van Vlierbeek en kasteel van Horst Terug
rond 18u 30 750 fr voor leden 800
fr met-leden Bedrag storten voor 25/
9 op rek 405 3071811-46 van FVVBerchem of aan een van bestuursleden
13 EDEGEM: Voordracht door dr
Marcel Ploem, pedagoog-schrijver
over ,,Tederheid" In lokaal Drie Eiken om 20u Org Kulturele Kring
Edegem
15 BERCHEM: Tweedaagse reis
naar Frankrijk Vertrek Berchem Station om 7u 4 200 fr p p Inschrijven
en inlichtingen bij mevr De Mey of
tel 321 73 60 van FVV-Berchem
16 NIJLEN: Bezoek aan de Zoo
achter de schermen Afspraak om
9u 30 aan ingang Zoo Kan alleen in
groepsverband, daarom is inschrijven
in Kempenland noodzakelijk Inschrijven tot 30/9 Org Vlaamse Kring
Kempenland
22 ANTWERPEN: Derde scheepshal Met Hugo Schiltz aan boord van
Flandria24 Inscheping vanaf 19u 15
Inkom 250 fr Kaarten door storting op
rek 404-3036801-74 van VU-Antwerpen-stad
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OPENBAAR
CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN VAN
ANTWERPEN
Plaats van vrijetijdsago(o)g(e).
Voor de vacante plaats van vrij
eti)dsago(o)g(e) komen, bij uitbrei
ding volgende diploma's in aan
merking
— licentiaat m de vrijetijdsago
giek
— licentiaat in de sociale ago
giek
— licentiaat m de pedagogische
wetenschappen, richting sociale
pedagogiek
— licentiaat in de politieke en
sociale wetenschappen, met spe
ciahsatie cultuur en welzijnsbe
leid
De termijn voor inschrijving
wordt verlengd tot 10.10.1988.
Verplicht
inschrijvingsformu
her en examenprogramma te be
komen op de 7e Directie Perso
neelszaken van het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn, Lange Gasthuisstraat 39
te 2000 Antwerpen
Inschrijvingsrecht

400, fr

De plaats staat open voor man
nelijke en vrouwelijke kandidaten
De kandidaten moeten de Belgi
sche nationaliteit bezitten
Leeftijdsvoorwaarden de leef
tijd van 45 jaar met overschreden
hebben op 10 10 1988
Aanvangswedde 61 068, fr bru
to per maand
De kandidaturen dienen toege
komen te zijn op het Secretariaat,
Lange Gasthuisstraat 33 te 2000
Antwerpen uiterlijk op 10.10.1988.

VU-Genk

VU-TessenderIo
met volksbelangen

Met de wind
in de zeilen
Als het te gemakkelijk gaat, hebt ge er ook minder plezier aan. In
Genk is hard moeten gewroet worden. Dank zij deze inspanningen
kan lijsttrekker senator dr. Rik Vandekerckhove met de werkgroep
„Gemeenteraadsverkiezingen" een lijst presenteren met voor de
helft nieuwe mensen en met vele jongeren.
Veel plezier deed het dan ook dat
WIJ op zondag 4 september 250 Volksunie-getrouwen mochten verwelkomen voor de voorstelling van onze
lijst in cafe De Slagmolen Dit is een
watermolen (anno 1523) aan het Natuurgebied ,De Maten ', die gerestaureerd werd door de uitbater Renaat Huygen
WIJ troffen het zelfs met het weer
Zo kon het met anders of het Braadfeest, ons aangeboden door Paul
Vanormelingen van Restaurant SintMaarten, werd een totaal sukses Wij
danken eveneens de sponors van de
tonnen bier en andere dranken, die
rijkelijk gevloeid hebben Als gasten
mochten wij verwelkomen volksvertegenwoordiger Johan Sauwens, senator Laurens Appeltans en VU-voorzitter Jaak Gabriels, die weer een
begeesterende speech heeft afgestoken
Vooruit met de Volksunie m benk
die naar de kiezer trekt met volgende
hjst
1 Rik Vandekerkchove, senator
2 Lei Wevers, hoofd administratie
3 Jos Geusens, onderwijzers
4 Hugo Olaerts,
verzekeringsmakelaar
5 Leon Muffels, houthandelaar
6 Anita Wellens-Purnal
direktie-sekretaresse
7 Piet Lambrechts, leraar
8 Paul Vanormelingen,
restauranthouder
9 Iwan Krznanc, huisarts
10 Chris Piecha-Roux, opvoedster
11 Jan Maesen, leraar
12 Miei Roux,
handelsvertegenwoordiger
13 Roger Lieben, zelfstandige
14 Jan Indesteege, bediende
15 Guide Remans, installateur

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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Bruno Londers verkoper
Philip Bauduin student
Jozef Staskowiak arbeider
Bart Vandekerckhove,
lic vertaler
Michel Thijs, technicus
Ben Housen ingenieur
Roger Steenberghs, leraar
Mon Naveau, kinesitherapeut
Fons Seminck, auto-inspekteur
Louis Hermans, arbeider
Robert Vangeneugden,
chauffeur
Jos Pecquet, chauffeur
Robert Bex, arbeider
Fons Klawuhn, arbeider
Andre Ubachs,
gepens mijnwerker
Juul Verreyt, gepens mijnwerker
Thieu Goddene,
gepens mijnwerker
Benny Gregoire, chauffeur
Robert Tielemans, bediende
Rik Cuypers,
handelsvertegenwoordiger
Ivo Coninx laborant
Jos Driesen, technisch ingenieur
Paula Vandeloo-Timmermans,
verpleegster
Bert Niesten, ere-leraar
Ivo Coninx

ZOêK^CClC
D 30-jarige ind ingen Elektronika —
Sted Ind Hogeschool Mechelen met
beroepservaring, evenens kennis van
programeertalen, C, Fortran en Pascal, kennis van tekstverwerking,
zoekt werk in zijn sektor Voor ml tel
staatssekretariaat
Valkeniers
513 83 00 post 311

Aanbevolen huizen
DE PRIJSBREKER
van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Tel. 03/236.45.31
Open van 10 tot I9u
Maandag gesloten

De VU-afdeling Tessenderio stapt
naar de kiezer met een sterk verruim
de VU-lijst onder de naam Volksbelangen Een schepen trekt en een
andere duwt
1 Karel Wijckmans schepen
2 Jos Van Genechten,
techn tekenaar
3 Maurits Camps, OCMW-lid
4 Beatrice Dewit-Lipari
onderwijzeres
5 Marcel Vos, bouwvakker
6 Geyskens Herman leraar
7 Frans Couberghs elektronikus
8 Luc Blarinckx, mijnwerker
9 Jan Enkels, student

SL-Truiden
opnieuw met VU-li|st
Deze lijst toont een opmerkelijke
vernieuwing en verjonging, terwijl ook
de vrouwen goed vertegenwoordigd
zijn BIJ de vorige verkiezingen kwamen onze kandidaten voor op een
ruimere lijst ,,Gemeentebelangen",
waarvan de andere groepen met
meer wensten deel te nemen aan de
verkiezingen Daarom komt de Volksunie opnieuw met een eigen lijst op,
zoals het ook vroeger al het eval was
(J.V.C.)
1 Jos Herekens, provincieraadslid
gemeenteraadslid
2 Urbaan Driljeux,
gemeenteraadslid
3 Johan Vandenbrande, handelaar
4 Dirk Vandewalle, bankbediende
5 Aline Benaets-Vanderstalle
huisvrouw
6 Jan Stevens, techmkus
7 Mieke Vanelderen-Spintus,
zelfstandige
8 Fernanda Boonen-Bellen,
huisvrouw

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

Etn. BERT pvba
Assesteenweg 101-103
TERNAT

10 Ria Beyens-Ceyssens huisvrouw
11 Willy Baute burg ingenieur
12 Clara Van Genechten-Dierckx,
bediende
13 Gilberte Deswert, huisvrouw
14 Frans Van Thienen,
gepensioneerde
15 Achiel Smeulders, werkleider
16 Ivo Bervoets RTT-bediende
17 Patrick Everaert, student
18 Robert Zeis, ind ingenieur
19 Lambert Beyens, arbeider
20 Jozef Verwimp, verkoper
21 Arsene Geyzen, leraar
22 Jos Huybrechts, werkleider
23 Miei Pais, schepen

9
10
11
12
13
14
15

Filip Vancoppenolle, techmkus
Ivan Pipeleers carrossier
Pierre Pouls ploegbaas
Etienne Duchateau, ploegbaas
Ghislain D'Haen, postbode
Oscar Knaepen, postman op rust
Mane-Louise Viggria-Dehaes
huisvrouw
16 Johann Vancoppenolle beroepsofficier en bediende op rust

LIMBURG
OKTOBER
1 MOLENSTEDE: Ledenfeest Receptie van 17u30 tot 19u30 met
voorstelling kandidaten Vanaf 20u
Brabants feest (op inschrijving - 500
fr BIJ Paul Cresens, Azalealaan 2,
3295 Diest (013/33 31 62)
7 LUMMEN: Vlaamse Zangavond
in zaal Harmonie, te Lummen Aanvang 20u Org FVV-Lummen

Een advertentie
in WIJ rendeert.
Vraag
inlichtingen:

02/219.49.30
Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

(redaktle)

Verdeler

Of

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
Vijfhulzen 6, Erpe
Tel 053-78 10 09 en 053-21 27 57

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

\

/
migrostraat 128
./& 9328 schoonaarde
^^
dendermonde
052/42 33 04 -42 39 16

Herentalsebaan 340, Deurne-Z
Tel 03-321 08 96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel 03-235 64 75
KEUKENS - SANITAIR VERWARMING
VAN DER CRUYS

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
b o e k d r u k - direct mail

(Karel Severs)

PROMO PUZZLE

GEORGES DE RAS
PVBA

FRANSSENS OPTIEK;

nv de winne-fabrisac

02/380.04.78

Assesteenweg 240, Ternat
Tel. 582 29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9 19 u Zondag gesloten

Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel
Daniël Cortier
02/428.69.84

Autocars autobus
ceremoniewagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20, Lede
Tel 053-21 36 36

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
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel 054-41 25 89
WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

Wmm
^chemicaliën

FERAUTO
Auto-onderdelen
Ferenczi Jozef
Herentalsebaan 550
2220 Wommelgem
Tel 03/353 26 50
Open van 9 tot 20 u van maandag
tot zaterdag

KORTESTRAAT 15-19
B-2650 BOOM
~

03/888.6935

Houtzagerij

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaven)
AFO NINOVE 9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel 053 66 83 86
AFD OKEGEM 9471
Leopoidstraal 114
Tel 054 33 17 51
054 33 11 49

Kleding Lenders
Herentalsebaan 247
Borsbeek (03/321.76.86.
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BRT-producer Dree Peremans:

*

„Het Wilhelmus is een prachtig lied!"
voor. Een koor gebruik je als een
instrument, een instrument dat
uit vijventwintig individuen bestaat; je zoekt naar één bepaalde
klankkleur maar je mag niet vergeten dat je met verschillende
mensen werkt. Repetities dat
gaat, opnames maken da's ook
nog niks, maar dan moetje met je
produktie op toernee en dan zouden er misschien wat spanningen
kunnen ontstaan. Maar dat is allemaal wonderwel meegevallen.
De mensen van het koor zjn allemaal erg entoesiast, het is iets
dat buiten hun normale aktiviteiten valt, ze zitten dagelijks opgesloten n de studio en nu krijgen
ze de kans om eens op toernee te
gaan."
De kombinatie
„volks"zingen,,geschoold" zingen was ook wel
even wennen, Wannes van de
Velde zingt bijvoorbeeld helemaal anders dan iemand die altijd
konservatorium heeft gelopen.
De eerste uren ervoer je een
soort van wederzijdse gêne, de
één dacht niet goed genoeg te
zijn voor de ander en omgekeerd,
maar dat was snel voorbij. De
samenwerking verliep verder
prachtig!"

LEUVEN — Nog enigszins slaapdronl<en laat Dree
Peremans ons binnen in z'n woning aan de Tervuurse Vest. Een beetje moe, maar tocti voldaan, want
Dree, samen met een heleboel muzikanten en vokalisten, heeft er net een avondje Amsterdam opztten.
Gisteren had daar in het Vlaams kultureel centrum
,,De Brakke Grond" een opvoering van ,,Vivelegeus" plaats. ,,Vivelegeus"is een BRT-produktie
met liederen uit een zéér merkwaardige en belangrijke periode uit de geschiedenis der Nederlanden.
ET „Vivelegeus" is Dree
Peremans lang niet
meer aan zijn proefstuk
toe. Als BRT-producer maakt hij
ondermeer programma's als
„Het vermoeden" en ,,Folk op
donderdag". Hij deed de produktie van verschillende langspeelplaten, zoals de jongste van Wannes van de Velde. Peremans was
mede-initiatiefnemer van de suksesvolle ,,lslandsuite" (liederen
van en over de IJslandvaarders)
en ,,Het Zwarte Goud" (een programma met internationale mijnwerkersliederen). Dree Peremans is een onvermoeibaar medewerker aan het folkfestival van
Dranouter en kroop destijds zelf
op het podium als muzikant bij de
groep ,,1544" (een groep die zich
vooral koncentreerde op de literatuur uit het,.Antwerps Liedboek"
dat in 1544 verscheen).

M

WIJ: „Vivelegeus", een verzameling drinkliederen uit het
pajottenland, ter promotie van
de op flessen nagegiste lambiek?
Dree Peremans: ,,Helemaal
niet. Voor ,,Vivelegeus" werden
een twintigtal liederen geselekteerd uit een merkwaardige periode in de geschiedens van de
Nederlanden. Heel die periode,
met de Spaanse bezetting en de
uiteindelijke scheiding der Nederlanden is voor Vlaanderen en
Nederland bijzonder ingrijpend
geweest. Tijdens die periode was
er bijvoorbeeld een grote emigratie van Vlaanderen naar Nederland, die periode was ook een
belangrijke aanloop naar het huidige België toe. Over dat tijdvak
zijn duizenden boeken geschreven, er doen hierover de meest
bizarre verhalen de ronde, maar
er zijn toen toevallig ook bijzonder veel liederen geschreven: de
,,Geuzenliederen". Het franse
woord ,,geux" staat voor bedelaar, maar was ook de naam van
de verzetsstrijders uit de zestiende eeuw, toen Vlaanderen en
Nederland door de Spanjaarden
werden bezet. In diverse bundels
zijn tal van deze liederen bewaard gebleven en het leek ons
de moeite waard om eens te kijken of die ook nu nog bruikbaar
en verstaanbaar zijn. Sommige
liederen zijn te gedateeerd om ze
buiten hun historische kontekst
te gebruiken, maar een aantal
andere bleken best aan te sluiten
bij wat men de Nederlandse liedtraditie zou kunnen noemen."
WIJ: Is het programma op
poten gezet vanuit een bepaalde filosofie of ideologie?
Dree Peremans: ,,Ja en neen.
Het is niet zo dat we nu ,,GrootDietse" gedachten gaan koesteren of iets dergelijks. Als er dan al
een engagement zou zijn, dan is
het dat een aantal van die liederen nu nog hun waarde hebben.
En vergeet niet, de Geuzenliederen van bv. Valerius zijn uitgegeven in 1626, maar tijdens de
tweede wereldoorlog zijn er ook
geuzenliederen geschreven, ditmaal niet tegen de Spaanse bezetter, doch wel tegen de Duitse.
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Geuzenliederen zijn een begrip,
het zijn verzetsliederen tegen om
het even welke bezetter."
WIJ: Zijn er liederen uit die
recente periode opgenomen in
„Vivelegeus"?
Dree Peremans: ,,Neen, het
zijn meestal gedichten van mensen die in koncentratiekampen
zaten of ondergedoken waren.
Maar een feit is dat ze in '40-'45
teruggrepen naar de term ,,Geuzenliederen", er was dus een
duidelijke link met de oude geuzenlederen."

Wilhelmus
WIJ: Heel wat mensen, zeker
in Vlaams-nationale middens,
zullen wel een aantal van die
liederen kunnen meezingen:
Merck toch hoe sterk, O Nederland, let op uw zaak, Wilhelmus...
Dree Peremans: ,,De oorspronkelijke versie van het Wilhelmus telt vijftien strofen, in die
vorm zingt niemand het nog. Weinigen weten dat het Wilhelmus
aanvankelijk geen nationaal lied
was, het hoort gewoon thuis in de
lange traditie van de ,,Geuzenliederen ". Het heeft zeker zijn historische betekenis voor Noord en
Zuid, daarom wou ik het er persé
bij hebben, al is niet als finale, het
wordt niet op het einde gezongen."
WIJ: Maar wordt het dan ook
anders gezongen?

Suite

Dree Peremans: ..Geuzenliederen zijn van alle tijden."
Dree Peremans: ,,Het Wilhelmus is een prachtig lied, zowel
wat de inhoud als wat de vorm
betreft, maar het wordt over het
algemeen nogal bombastisch gezongen. Het wordt vaak te pas en
te onpas meegebrult, maar als je
het écht zingt blijkt dan ook weer
dat het aanspreekt, dat het werkelijk thuis hoort in de verzameling ,, Geuzenliederen''.
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Op vrijdag 23 september heeft in de Passage 44, nabij de
Kruidtuinlaan te Brussel, een opvoerng plaats van ,,Vivelegeus". Kaarten te verkrijgen na telefonische afspraak bij de
BRT: 02/737.51.60.
„Vivelegeus" is ook verkrijgbaar op CD en muziekkassette,
door overschrijving van 750fr.op P.C.R.000-0074040-29 van de
BRT, August Reyerslaan 52, 1040 Brussel.
„Het Zwarte Goud" wordt nog verschillende keren opgevoerd in Vlaanderen en Nederland: 29 september in Den Haag
(NL), 13 oktober in Meppel (NL), 27 oktober Lelden (NL), 5
november Puurs en 6 november in Bergeyk (NL). In het kader
van de aktie ,,Vlaanderen Leeft" wordt op 24 oktober te Gent
een avondje Vlaamse folk georganiseerd met Walter de Buck, 't
Kliekske en Pol Rans (zij brengen ,,De tuin der lusten", een
programma met erotische liederen), Cro Magnon, Kadril en een
verkorte versie van ,,Het Zwarte Goud".
Geïnteresseerden in ,,Het Zwarte Goud" kunnen voor meer
informate terecht bij ,,De Nieuwe Maan": 03/236.04.20.

WIJ: Gaat U met „Vivelegeus" vaste klant woeden op
allerhande
Heel-Nederlandse
manifestaties?
Dree Peremans: ,,/We/ zulk
een repertoire is de kans natuurlijk altijd groot dat men geclaimd
wordt vanuit een bepaalde hoek.
Deze liederen zijn van niemand
en iedereen, je kan er eigenlijk
verschillende kanten mee op."
WIJ: Een aantal opvoeringen
van ,,Vivelegeus" worden in
samenwerking met het ANZ georganseerd. Toch zijn er, zo
dachten we, een aantal medewerkers aan het projekt die nu
niet zo onmiddellijk dol zijn op
het ANZ?
Dree Peremans: ,,lk heb niets
tegen het ANZ, ik heb wel iets
tegen het zangfeest. Het ANZ als
organisatie en als koorfederatie
is perfekt, maar op het zangfeest,
daar voel ik me niet thuis."
Bij de medewerkers aan deze
produktie merken we een aantal
gekende namen op zoals Herman Dewit van 't Kliekske, Paul
Rans, Wannes van de Velde,
Walter Popeliers aan de kontrabas, Walter Heynen die dwarsfluit
speelt en voor de arrangementen
zorgde, Paul Koeck schreef het
skript en Reinhilde de Wit deed
de regie. De volledige lijst is echter nog een stuk langer...
Dree Peremans: ,,De ensembles die deze programma's vertolken zijn gelegenheidsensembles, geselekteerd op individuen.
Je moet steeds mensen zoeken
die in het geheel passen, ze worden gekozen in funktie van de
produktie. Dit is niet altijd even
eenvoudig, goede vertolkers in
dit genre liggen niet voor het
grijpen in Vlaanderen en Nederland."
WIJ: Een beetje uitzonderlijk
is ook de medewerking van het
BRT-koor o.l.v van Vic Nees.
Dree Peremans: ,,Aanvankelijk was ik daar een beetje bang

WlJ: Hoe vaak wordt, .Vivelegeus" opgevoerd?
Dree Peremans: ,,Er hebben
al drie koncerten plaatsgehad,
er staan er nog twee op stapel.
Het is wel de bedoeling van dit
volgend jaar te hernemen, en
eveneens een aantal optredens
in Nederland te doen."
WIJ: Hoe was de belangstelling totnogtoe?
Dree Peremans: ,,Zeer goed,
het loopt beter dan „Het Zwarte
Goud"."
WIJ: Hoe komt dat?
Dree Peremans: ,,lk geloof dat
men vreest dat ,,Het Zwarte
Goud" een nogal zwaar programma is, té ernstig en té politiek
geladen, wat echter helemaal
niet het geval is."
WIJ: Zal het verschijnsel van
de „suites" (Islandsuite, mijnwerkerssuite,
Geuzensuite,
erotische suite, jeneversuite,
hotelsuite...) niet een vorm van
inteelt veroorzaken in het
Vlaamse volksmuziekmilieu?
Dree Peremans: ,,/n het verschijnsel zie ik geen gevaar, eerder een goede evolutie, U zegt
suite, noem het even zo goed
,,temaprogramma". Voor de respektievelijke muzikanten is het
niet alleen een verrijking, maar
het biedt hen ook de mogelijkheid
om eens met iets anders uit te
pakken. Veel van onze boegbeelden op het vlak van de volksmuziek hebben gans Vlaanderen en
Nederland al platgespeeld, iedereen heeft ze al eens gezien; via
deze temaprogramma's kunnen
ze echter eens met iets nieuws
voor de pinnen komen, nieuw
voor het publiek, maar ook nieuw
voor de muzikanten zelf. Dus, als
het goede programma 's zijn, wat
kunnen we er dan op tegen hebben?"
(ts)
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