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Er roert iets 
In de kompetitiesport werd deze taktiek al vaker en doorgaans 

met sukses toegepast. Steek in een verouderde ploeg, die al jaren 
aanmoddert en eigenlijk geen resultaten meer haalt, enkele 
nieuwe entoesiaste spelers en de kans is groot dat er meteen 
weer knappe uitslagen volgen. Deze nieuwelingen worden im
mers nog gedreven door het geloof dat het beter kan, proberen 
onverwachte metodes en vliegen er onhoudbaar in. Na verloop 
van tijd gaan zelfs de traditionele sceptici hun konservatisme 
ruilen voor optimisme. 

Alle verhoudingen in acht genomen gebeurt thans iets soortge
lijks met en in de centrale regering. Jarenlang wisselden de drie 
grote politieke families elkaar af in het spel van de machtsuitoe
fening. Het taalgebruik veranderde al eens, soms noteerde men 
zelfs een ander gezicht maar in wezen schonken de beleidsver
antwoordelijken altijd diezelfde oude wijn uit diezelfde onsma-
kelijk-vermolmde zakken. Hetgeen mettertijd resulteerde in 
grijze middelmatigheid en uiteindelijk zoniet de weerzin dan 
toch de desinteresse opwekte van de toeschouwers. 

De huidige vijfpartijenregering startte met misprijzende op
merkingen van nogal wat waarnemers. Deze hadden het over 
,,de terugkeer van de verloedering", „het te verwachten immobi
lisme" en ,,opnieuw potverteren". Vandaag, precies 114 dagen 
na de eedaflegging, leest en hoort men deze kommentaren al 
heel wat minder en gewagen sommigen al van „een verrassende 
dynamiek". VU-vice-eersle minister Hugo Schiltz maakte vorige 
zondag ten behoeve van de VU-kongresgangers een balans op 
van vier maanden regeringswerk. Aan de hand van enkele 
voorbeelden bewees hij dat de aanwezigheid van de Volksunie 
in deze regering inderdaad heel wat heeft mogelijk gemaakt. Er 
roert iets, en heus niet alleen op kommunautair vlak. 

De eerste faze van de staatshervorming werd immers afgeslo
ten, de voorbereiding van het tweede luik is op ministerieel 
niveau volop bezig en deskundigen hebben reeds het studiewerk 
voor het sluitstuk aangevat. Zelfs de aartsmoeilijke kwestie van 
de Luikse schuldenberg — een typevoorbeeld van unitaire 
ontsporing en een schrijnend gebrek aan durf — werd op een 
behoorlijk ordentelijke manier geregeld. Definitief en met een 
evenwaardig stuk voor het Vlaamse Gewest. 

Er is echter meer. Toen VU-voorzitter Jaak Gabriels tijdens het 
formatieberaad hamerde op de noodzaak komaf te maken met 
de ziekelijke politizering, stond hij vrijwel alleen. Nu beleven 
wij het dat PSC-justitieminister Wathelet de VU-voorstellen 
terzake overneemt en eerstdaags uitpakt met een wetsontwerp 
om de magistratuur te genezen van de verfoeilijke kwaal van 
partijkaarten in ruil voor benoemingen. Zelfs oud-minister en 
CVP-herbronner Mark Eyskens, in het verleden zelf niet bang 
om vriendjes her en der te „plaatsen", vindt dat het welletjes is 
geweest. 

De VU-invloed is ook waarneembaar in andere politieke 
dossiers. Het veto van de nationalisten tegen een nieuwe kern
centrale en een milieuvernietigende supersnelle trein wordt 
bijgetreden door de kersverse CVP-voorzitter. Iedereen moet 
erkennen dat staatssekretaris Valkeniers het bij het rechte eind 
heeft wanneer hij alles op alles zet ter vrijwaring van de 
natuurlijke omgeving in het Brusselse. Voor het eerst legt een 
minister voor ontwikkelingssamenwerking persoonlijk zijn oor 
te luisteren bij hen die het beste van zichzelf geven in en voor de 
Derde Wereld. De konsensus-manier waarop begrotingsminister 
Schiltz de openbare financiën wil aanzuiveren, blijkt heilzaam. 

Over een tiental dagen worden alle volwassen burgers ver
plicht de mandatarissen aan te duiden die de eerstvolgende zes 
jaar hun gemeente zullen besturen. Veel gemeenten en steden 
kunnen best een nieuwe aanpak verdragen, maar te weinig 
kiezers geloven dat het wel degelijk beter kan. Met zicht op wat 
er nu aan het gebeuren is in de Brusselse machtscentra, zouden 
ze nochtans kunnen weten dat het niet uitgesloten is. Dat zij door 
hun stem iets kunnen doen bewegen. 

Wij zijn er alvast van overtuigd dat een stem voor de partij die 
het „open en eerlijk" speelt, de aanzet kan zijn om na korte tijd 
verheugend vast te stellen dat er iets roert. Het zou jammer zijn 
indien dit aanbod niet beantwoord wordt. 
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Benoemingen magistraten 

Nieuwe politieke 
icuituur in wetteicsten 

Gisteren heeft minister van Justitie Melchior Wa-
tïielet zijn plannen om een einde te mailen aan de 
politisering van de magistratuur bekend gmaakt. 
Zonder ons over de details uit te spreken juichen we 
de voornemens van de minister toe. 

Op aandringen van de VU 
werd de depolitisering in 
het regeerakkoord aan

gekondigd. Vanaf de eerste rege-
ringsdag drongen voorzitter Ga
briels en vice-premier Schiltz aan 
op uitvoering van deze paragra
fen. Het wetsvoorstel van fraktie-
voorzitter Coveliers werd hierbij 
als voorbeeld gesteld. De eerste 
juridische uitwerking van de nieu
we politieke kuituur waarin de VU 
het voortouw nam kan hiermee 
een feit worden. 

VU-wetsvoorstel 
De plannen van minister Wa

thelet vertonen een opvallende 
gelijkheid met de voorstellen die 
in het wetsvoorstel-Coveliers van 
3 septembr 1987 vervat zitten. 
Beide voorzien een dubbele toe
gang tot benoeming in de magis
tratuur. Enerzjds na een vergelij-

kend eksamen en een gerechte
lijke stage van 4 jaar. Anderzijds 
op basis van ervaring. Wathelet 
spreekt van 15 jaar met eksa
men, Coveliers van 10 jaar zon
der eksamen. De benoemng van 
een magistraat na stage moet 
voor de minister begeleid worden 
met een advies van een kommis
sie waarover de details nog niet 
werden gespecifieerd. In het 
wetsvoorsti Coveliers is sprake 
van de organisatie en begelei
ding van de stage door een onaf-
hankeljk centrum voor de magis
tratuur. Voor Hugo Coveliers die
nen ook bevorderingen aan het 
advies van dit onafhankelijk or
gaan te worden onderworpen. Mi
nister Wathelet acht dit niet nood
zakelijk. 

Minister Wathelet heeft even
eens een reeks plannen klaar om 
het gevangeniswezen te hervor-

men. Ook op dit lak mag de VU 
gerust een pluim op eigen hoed 
steken. Met name europarle
mentslid Willy Kuijpers dringt al 
jaren aan op een hervorming van 
de wet op de voorlopige hechte
nis, op een vermindering van het 
aantal gevangenen per cel en op 
de moderniseing van ons gevan
geniswezen. De invoering van al
ternatieve straffen, zoals bijvoor
beeld de gemeenschapsdienst, 
behoort al jaren tot het VU-ge-
dachtengoed. 

Met de VU 
We zijn er van overtuigd dat 

minister Wathelet zijn plannen tot 
een goed einde wil brengen. 
Daarbij kan hij op de steun van de 
VU rekenen. De vraag of Wathe
let zijn plannen wel kan doorzet
ten in de regering zonder die 
steun is niet onterecht. Sinds de 
reeringsvorming werden de ,,de
politisering, ja maar" teorieën op 
verschillende fronten gehoord. 
Het is evenwel de VU die in de 
regering het been stijf houdt. 
Gaat de partij in deze voorlopers-
rol volharden? Wij hopen het. 

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

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
IS met noodzakelijk deze van 

De redaktie 

LUIK (1) 

Luik heeft dringend een mecenas 
nodig om haar schuldenberg van 
114 000 miljoen frank te vereffenen 

Vriend Tobback wil reeds gul 
45 000 miljoen frank schenken 

Geen noemenswaardig protest van 
Vlaamse zijde 

Toch moeten wij opdraaien voor de 
verspilzucht van de vurige stede 

Wie herinnert zich met de felle 
protesten toen Cockenll-Sambre een 
nagenoeg even groot bedrag nodig 
h a d " Dit Luiks bedrijf is thans even
wel gezond gemaakt (een winst van 4 
miljard frank de eerste helft van het 
jaar) Welke waarborgen zijn er dat 
Luik drastisch wordt gesaneerd' ' 

Onbegrijpelijk is in elk geval hoe 
Luik dergelijk immense schuldenlast 
heeft gekreeerd het stemt overeen 
met niet minder dan 3 miljoen frank 
per Luiks gez in ' 

Heeft men reeds grondig de boek
houding van die stad u i tgev loo id ' 
Volgens mij is de kans groot dat men 
dan op heel wat onregelmatigheden 
zou stoten I 

Pascal Mort ier, Merelbeke-Melsen. 

LUIK (2) 

Het geklungel rond het bijna bank
roete Luik en de misplaatste gulheid 
van minister Tobback (SP) om de stad 
Luik tegemoet te komen met natio
naal belastingsgeld, bevestigt nog 
maar eens dat er maar een oplossing 
IS voor de Belgische kwaal van de 
kompensaties Zelfbestuur' 

Heel konkreet afbouw van de na
tionale staat, uitbouw van de deelsta
ten ' 

Moesten alle nationale-Vlaamse 
ministers naar de IJzerbedevaart ge
komen zijn dan hadden ze dit reeds 
lang begrepen' 

W. Rosiers, Neeroeteren 

Rechtzetting 

In uw WIJ van 22 sept | I werd een 
zetfout afgedrukt Als lijstduwer van 
VU lijst Sint-Truiden werd ik als offi
cier aangemeld Graag wil ik opmer
ken dat ik wel beroepsonderofficier 
ben, maar geen officier zoals de zet-
duivel het afdrukken 

Johann Vancoppenolle, Sint -Tru iden 

NOG EENS HAPPART 

Het IS wel overbodig nog verder z'n 
verstand in die Luikse onrustzaaier te 
Steeken, het gezag van die kerel op 
Vlaamse grond moet genadeloos on
gedaan gemaakt worden 

Ik ben het evenwel eens met dhr 
W Rosiers (Wij, 22 sept j I ) waar hij 
schrijft ,,Liever een regeringskrisis 
dan deze (zure) pil te moeten slik
ken " 

Ik wil, ter attentie van de Vlaams-
nationale leiders aan dit gezegde toe
voegen ,,Liever een korte (misschien 
pijnlijke) operatie, dan een aansle
pende dodelijke ziekte" 

J. De Dier sr, Erembodegem 

EUGENE BAIE 

Zondagavond op BRT-1 een afleve
ring gezien van de boeiende reeks 
,,Moeder Vlaanderen en haar fransta-
lige kinderen" 

Dit keer gewijd aan de half-Meche 
laar, half-Anderlechtenaar Eugene 
Baie, auteur van het gigantische werk 
, Le siècle des Geeuex" Baie was 
wel een franstalige maar Vlaming in 
hart en nieren 

In zes delen beschrijft hij de Vlaam
se gevoeligheid, het Vlaamse intel-
lekt onder de renaissance Het werk 
waarvan het laatste deel m 1956 ver
scheen, kreeg overal veel lof toege
zwaaid Zelfs Charles de Gaulle 
moest het erkennen 

Baie was ook de mentor van de 
unie tussen België en Nederland die 
dan later in een afgezwakte vorm 
Benelux IS geworden om defranstal i-
gen minder angst aan te jagen Het 
streven van Baie mag met verbazen 
hij was een grenzeloze bewonderaar 
van de Verenigde Provinciën Was hij 

maar gevolgd, dan waren onze beide 
landen nu misschien wat minder uit 
elkaar gegroeid 

De BRT-uitzending was van zeer 
goede kwaliteit, als het goed is moet 
het ook gezegd worden Het deed wel 
vreemd aan al die lof over het Vlaam
se genie door een franstalige te horen 
uiten met een keer is het begrip 
, Franse genie" gevallen Zou het niet 
nuttig zijn dat het weekblad WIJ der
gelijke uitzendingen vooraf bij zijn 
lezers duidelijk aankondigt "̂  

P.L. Hofstade 

DE DUO 
DA'S GENIAAL, 

JE KAN 2 KEER 
WINNEN. 

tDUO 
[ 1 23j ongehuwde 3-talige man met 
A2 diploma en enkele jaren ervaring 
als bediende, zoekt een nieuwe job in 
het Brusselse of Halle-Vilvoorde 
Voor ml zich wenden tot staatssekre 
taris-burgemeester dr J Valkeniers, 
tel 02/569 16 04 

L Technisch ingenieur Voedings- en 
Gistmgsbedrijven en Industriële 
Scheikunde, 42 jaar Drietalig N-F E 
zoekt passende betrekking, even 
tueel als techn kommercieel afge
vaardigde Inlichtingen eresenator 
Oswald Van Ooteghem, tel 091/ 
30 72 87 
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S. M . B. 

P V B.A. B i e r h a n d e l He l lmckx 

Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel. 582.10.93 
H 
HBItBHANDE 

ELUNCK (X 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe s 

WIJ bestellen ten huize 

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

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

Torhout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22 

Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munder Thier van 't vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel . 052-42.32.46 

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

AFSPANNING-HERBERG 
TOMBERG 

Afspanning Tonnberg gelegen i 
een stukje ongerepte natuur' 
Specialiteiten 
Pannekoeken — Spaghetti 

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel . 02/532.09.40 

'tboerenhof 
CAFE-RESIAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone gnil 
P r i j zen voor g r o e p e n 
o p a a n v r a a g . 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tonger lo-Wester io 

Tel . 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Ui tbergen 

Tel. 091-67.57.12 

.0*-.Ŝ «'̂ '̂  ÖeX^*^ S»** R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel.: 03/252 70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

RESTAURANT 

lil / ^ ^ ^ ^ \ Hoek 
¥ i T L L l T l VVolverigracht 

en 
Leopo lds t raat 

Tel 217 91 53 

W a a r V l a m i n g e n 

t h u i s z i j n 

m 't h a r t j e v a n B r u s s e l 

B a n k e t b a k k e r i j 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05-65.89.40 

Koffiebranderij 
Emie l W i t t m a n n s t r a a t 36 , 1030 Brusse l 
02 -734 56 09 - 460 48 87 

Jor is Van den Oriessche 
zaakvoerder 
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Schiltz in 
naam van 
ESA 

Schiltz bij 
Schultz 

VU-vice-premier Hugo Schiltz 
beleeft dezer dagen een wel erg 
drukke tijd. Behalve het intense 
en slopende regeringswerk (met 
bijna dagelijks ministerkomitees), 
draagt hij als kopman ook de 
verantwoordelijkheid voor de Ant
werpse VU-lijst en daarenboven 
staan een reeks belangrijke be
zoeken op zijn agenda. 

Maandagnamiddag was hij te 
gast in het vermaarde Tropisch 
Instituut van Antwerpen (zie el
ders in ons blad) en vandaag 
vertrekt Hugo Schiltz naar Wash
ington. Daar ondertekent hij van
avond namens de regering het 
samenwerkingsakkoord tussen 
de lidstaten van het Europees 
ruimte-agentschap (ESA), Japan, 
Canada en de VSA voor de bouw 
en eksploitatie van een perma
nent bemand burgerlijk ruimte
station. Deze ondertekening 
grijpt plaats in het State Departe
ment, waar VSA-minister van bui
tenlandse zaken Georges 
Schultz als gastheer optreedt. 

Over Schiltz' ontmoeting met 
Schultz leest U volgende week 
alle details in dit blad. 

Trein 
,,De trein is altijd een beetje 

reizen". Wellicht zullen weinig 
treinreizigers aan deze publicitai
re slogan gedacht hebben toen 
zij vrijdagavond uiteindelijk hun 
thuisbestemming bereikten. 

's Namiddags begonnen de 
problemen met een kabelbreuk 
op de lijn Brussel-Gent-Brugge. 
Deze raakte maar niet hersteld — 
vrijdagavond, weet je wel — en 
tot overmaat van ramp liep het 
ook op de oude lijn fout. Met als 
gevolg de totale ontreddering van 
het Belgisch spoorwegennet. 

Ook uw redakteur had het be
denkelijk genoegen liefst zes uur 
en twintig minuten over de af
stand Brussel-Brugge te doen, en 
dit na allerlei onverwachte bele
venissen. Eerst drie uren zittend 
in een scheefhangende trein na
bij de Heizel, vervolgens een 
avontuurlijke voettocht over kei
en en sporen terwijl er treinstel
len voorbijrazen, dan samenge-
propt op het perron van een on
ooglijk stationnetje luisterend 
naar de naam Bockstaal, daarna 
met een metrostelletje terug naar 
het Brussels Centraalstation, op
nieuw naar spoor 4 en zo boeme
lend naar het westen. 

Zoals te vrezen viel, moesten 
de ontredderede reizigers het 

iMi 
ook nu weer stellen zonder be
hoorlijke informatie, een aantal 
nietszeggende mededelingen 
(,,een technische storing") en 
idiote opmerkingen (,,we hopen 
voor iedereen het beste") niet te 
na gesproken. Ook al klassiek 
was de totale afwezigheid van 
A/MSS-verantwoordelijken op 
zo'n penibele ogenblikken. Van 
enig alternatief, zoals het inleg
gen van vervangende autobus
sen of het opvangen van de hon
gerige reizigers, viel evenmin iets 
te bespeuren. 

Neen, een promotie voor de 
trein-tram-bus-dag van het ko
mende weekeinde was dit be
paald niet. 

Zwitserland 
als model 

Men is nooit te oud om te leren. 
Dat ondervond ook een parle
mentaire delegatie die de voor
bije week een bezoek bracht aan 
de Helvetiërs. Reeds honderden 
jaren kent ditland een federaal 
staatsverband. 

Reden genoeg om in het licht 
van de federaliseringstendensen 
in ons land eens bij de buren te 
gaan kijken. 

Opmerkelijk is ook dat de Zwit
sers ernaar streven steeds met 
een zo breed mogelijke eensge
zindheid beslissingen te treffen. 
De koalities bestaan meestal uit 

NUFJSg?* 
Paul Van Grembergen, 

alg. VU-sekretaris 
• Waarom heeft u in De Ze

vende Dag zo skeptisch gerea
geerd op het voorstel-Eyskens 
tot afschaffing van de politieke 
benoemingen? 

,,Het klinkt uiteraard mooi na 
dertig jaar schandelijke misbrui
ken in de benoemingspolitiek zo 
een voorstel tot gezondmaking 
voorgesteld te krijgen van een 
vooraanstaand CVP-politikus. Er 
is dus wel enige behoedzaam
heid in ons hart en achterhoofd 
nu het naar voor gebracht wordt 
in een elektorale periode". 

• Nochtans vraagt ook de VU 
reeds geruime tijd een sluiten
de regeling dienaangaande. 

„De Volksunie is het in weze 
meer dan eens dat er iets moet 

gebeuren. Reeds lang hamert 
onze partij op deze nagel. Om
zeggens reeds van in de beginja
ren van de partij. Gans de aktie 
die de Volksunie voert rond de 
,,propere politieke kuituur" geeft 
onze inzichten weer". 

• Komt het niet wat vreemd 
over dat iemand uit een rege
ringspartij — met zo'n 10 jaar 
regeringsverantwoordelijk
heid ! — plots nu met zo'n voor
stel voor de pinnen komt? 

,,Het is inderdaad vreemd, 
maar beter laat dan nooit. I-let is 
moeilijk het hart en de nieren te 
doorgronden maar persoonlijk 
vertrek ik van de nobelheid van 
de bedoeling. De kans moet aan
gegrepen worden." 

• Meent u dat het voorstel-
Eyskens echt operationeel kan 
zijn? 

,,Het voorstel-Eyskens is tech
nisch uitvoerbaar. Groot nadeel 
is dat er geen rechttrekking, een 
inhaaloperatie, geen recht ge
daan wordt waar jarenlang on
recht heeft geheerst. Wie dus niet 
benoemd is geworden om reden 
van de politieke overtuiging vindt 
in dit voorstel geen soelaas!" 

• Wat wilt u bijgeschaafd zien 
aan het voorstel? 

,,Het is dit laatste probleem 
vooral dat zal moeten uitgepraat 
worden. Rechtvaardigheid heeft 
ook te maken met rechtherstel en 
wiedergutmaching." 

AlENSENiN 
""NIEUlî  

veel partijen, zowel op het niveau 
van de nationale als bij de kan
tonnale regerningen en de ge
meenten. Iets wat in Vlaanderen 
vooralsnog moeilijk haalbaar 
schijnt. 

De weerstand van de PVV te
gen een proportionele vertegen
woordiging van de diverse partij
en in de Vlaamse regering is 
hiervoor tekenend. De Volksunie 
streeft al lang naar de proportio
nele samenstelling van de be-
leidsinstanties. De Zwitserse 
voorbeelden tonen aan dat het 
kan. 

Volksunie 
blijft taboe 

Het zijn sombere dagen voor 
de unitaristen. Neem nu de joer-
nalisten van La Libre Belgique. 
Met tranen in de ogen zien het 
Belgique van weleer ten gronde 
gaan. Zij vertrouwen de Volks-

VU-mandatarissen doen ook in het buitenland van zich spreken. 
Senator prof. Roger Blanpain hield een openingstoespraak op het 
Xllde Internationaal Kongres voor Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid 
dat van 13 tot 16 september te Madrid doorging. 
Koning Juan Carlos was er een aandachtige toehoorder. 

unie voor geen cent en verwijten 
nu de regeringspartners dat zij 
,,die extremisten" verkozen heb
ben boven de liberale familie. 
Zeker nu er zoveel op het spel 
staat voor het vaderland. 

Het begint er immers meer en 
meer naar uit te zien dat die 
verdachte flaminanten de vernie
tigers van de Belgische staat zul
len worden. En dat kan toch niet 
de bedoelin zijn van die ,,nieuwe 
Belgen" zoals Martens en Wa-
thelet ze zien! 

Vooral minister Schiltz en 
staatssekretaris Valkeniers moe
ten het bij de ,,Libre" ontgelden. 

Even verder op de bladzijde 
herinnert het blad aan de feest
dag van de Franse gemeenschap 
in dit land, op 27 september. Ook 
hier geen spoor van entoesias-
me: dit immers ruikt evenzeer 
naar afbraak van België. 

Het zal blijkbaar nog even du
ren eer de krant aan de nieuwe 
staatsstrukturen gewend is. 

Terrorisme 
Onder grote belangstelling 

startte maandag het proces te
gen de terreurgroepen CCC en 
FRAP. Het Justitiepaleis in Brus
sel kreunt onder de zware veilig
heidsmaatregelen die voor de 'zit
tingen werden getroffen. Tiental
len rijkswachters bewaken zowel 
binnen als buiten de aanwezigen, 
het gebouw en de omgeving. Het 
is alleszins de vraag of rechter, 
jury en belangstellenden veel 
meer gaan vernemen over de 
achtergronden en de beweegre
denen van de zes verdachten. 

Parallel met het proces start 
opnieuw, na twee maanden on
derbreking, de onderzoekskom-
missie rond de bestrijding van 
banditisme en terrorisme in dit 
land. De evolutie en de uitslag 
van zowel het proces als van de 
onderzoekskommissie zijn van 

essentieel belang voor de ver
sterking van de demokratie. Als 
volksnationalisten moeten we 
hieraan zeker belang blijven 
hechten. 

Thatcher, 
eigen 
Europa 

Margareth 
krijgt... 

Maggie Thatcher heeft zich 
verleden week in Brugge en Luk-
semburg nog eens van haar arro
gantste kant laten kennen. De 
Britten hebben van Europa geen 
lessen te leren. Wel kan de Euro
pese samenwerking dienen om 
de gemeenschappelijke — na
tuurlijk in de eerste plaats de 
Britse — welvaart op te tillen. 
Maar verder mag de samenwer
king niet gaan. Samenwerking 
tussen staten o.k. maar dan 
slechts om het de bedrijven ge
makkelijker te maken. Van een 
Europa dat ons bedreigd leefmi
lieu moet verbeteren en van het 
sociale Europa wil ze niet weten. 
In dat sociale Europa is onder
meer het respekt voor eikaars 
kuituur begrepen. Wat dat betreft 
heeft de doeane van Maggie 
Thatcher nog veel te leren. 

Op 7 februari werd de heer 
Labhras O Murchu, Iers staats
burger en direkteur van de Ver
eniging voor Musici voor traditio
nele Ierse muziek, in de vliegha-
ven van Leeds aangehouden 
voor paskontrole. De ambtenaren 
van dienst eisten van hem de 

Engelse versie van zijn naam die 
in zijn paspoort genoteerd stond 
in het Gaelic, de oude Keltische 
kultuurtaal van Ierland. Natuurlijk 
weigerde de man, waarna tiij 
werd bedreigd met arrestatie op 
grond van de wet op het anti-
terrorisme. 

...lik op stuk 
Deze arrogantie, die boven

dien onwettig is, kon Willy Kuij-
pers niet over zich heen laten 
gaan. Met alle EVA-parlementsle-
den samen, Columbu, Garaikoet-
xea en Jaak Vandemeulebrou-
cke, stelde hij een parlementaire 
vraag aan de Europese Kommis
sie. De bevoegde Europese kom-
missaris is overigens een Brit, 
Lord Cockfield. Kuijpers vroeg 
hem of hij op de hoogte was van 
deze praktijken en welke maatre
gelen de Kommissie gaat treffen 
om herhaling ervan te voorko
men. 

Het antwoord was niet mis. 
Uiteraard kreeg de Ier volkomen 
gelijk wat zijn Gaelische naam 
betrof. Gaelic is immers de offi
ciële taal van Ierland. Het ver
zoek om de naam te vertalen zou 
dus een inbreuk op de wetgeving 
betekenen. De Kommissie zal 
over deze aangelegenheid kon-
takt opnemen met de autoriteiten 
van het Verenigd Koninkrijk. 

Bovendien is zij van mening 
,,dat doeanebeambten en andere 
voor de kontrole van personen 
aan de grenzen verantwoordelij
ke funktionarissen blijk dienen te 
geven van het diepste respekt 
voor de taal en de kuituur, niet 
alleen van alle kommunautalre 
onderdanen maar van alle perso
nen die grenzen overschrijden In 
het algemeen." 

Dat horen wij graag zeggen en 
wij zijn benieuwd naar de resulta
ten van de stappen die de Kom
missie zal zetten. 

Kuijpers: 
eerbied voor 
Gaelic 
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Kiezen of delen 
Op dinsdag 4 oktober is de 

VU opnieuw te zien op TV naar 
aanleiding van de gemeente
raadsverkiezingen Thema van 
de uitzending „Open en eerlijk", 
met onder meer Jaak Gabriels, 
Hugo Schiltz, Rosa Lernout en 
Bob Van Hooland 

Tijdens de week voorafgaand 
aan de gemeenteraadsverkiezin
gen brengt de BRT iedere avond 
een ,,Kiezen of delen"-debat 

Als VU-vragenstellers komen 
achtereenvolgens aan bod Pa
trick Vankrunkelsven (maandag), 
Paul Van Grembergen (dinsdag), 
Jaak Vandemeulebroucke 
(woensdag) en Willy Kuijpers 
(donderdag) Op vrijdag 7 okto
ber wordt de VU vertegenwoor
digd door een vierkoppig panel 
Jaak Gabnels, Antoine Denert, 
Simonne Janssens-Vanoppen en 
Julien Desseyn 

De ,,Kiezen of delen"-uitzen-
dingen lopen telkens recht
streeks en starten om 20u 15 op 
het tweede BRT-net 

Plakploegen 
De plakploegen bereiken deze 

dagen het toppunt van hun kun
nen Soms kreatief en leuk, soms 
ook minder fraai 

De Haaseltse SP-afdeling gaf 
haar militanten duidelijke onder
richtingen mee In een rondschrij
ven roept de SP op om in pnncipe 
nietteoverplakken Doet men het 
toch, dan bij voorkeur de andere 
partijen Vooraan op de SP-ver-
langhjst de CVP 

In Oostende werd de wagen 
van een PVV plakploeg in het 
heetst van de strijd aan de ketting 
gelegd Reden plakken na lOu 
is op grond van politiereglement 
verboden Vraag is of de liberalen 
zich nu blauw zullen betalen 

Ook pensen-kenner Van den 
Boeynants had minder geluk De 
wilde natuurkrachten vermelden 
zowaar twee van zijn mooiste 20 
m2 aanhangwagens Voor een 
keer geen storm in een glas wa
ter 

De Brusselse brandweer kon 
opnieuw puin ruimen 

Minister Schiltz van Wetenschapsbeleid bezocht het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen 
Het Instituut kwam halfweg het jaar in het nieuws met de ontdekking van het derde Aids-virus 
Minister Schiltz luisterde er aandachtig naar prof Piot Naast hem bemerkt u prof Van Hove en Suzanne 
Wouters van Wetenschapsbeleid en de voorzitter van de Raad van Bestuur, gouverneur Kingsbergen 
Een uitgebreid verslag leest u op biz 11 

Voeren 
De Vlaamse eenheidslijst voor 

de gemeenteraadsverkiezingen 
van 9 oktober in Voeren is klaar 
Op de eenheidslijst staan, naast 
leden van CVP en VU, een aantal 

met partijgebonden kandidaten 
De gemeenteraadslijst wordt 
aangevoerd door H Broers, ge
volgd door VU-er Victor Walpot 

Net als in Komen-Waasten en 
de zes Vlaamse randgemeenten 
worden in Voeren ook de OCMW-

MENSBEELD 
Foto Dann 

raadsleden rechtstreeks verko
zen Lijsttrekker op de OCMW-
lijst IS VU-er Jean Duyssens 

De Vlaamse lijst is optimistisch 
en rekent op een winst van een 
zetel, zodat de Vlaamse fraktie in 
de raad straks over 6 mandaten 
kan beschikken 

Vrouwen 
trekken 
de lijst 

Oe Waals-s^faRaie feesidag 
van <jifts<Ja8 |t- % bij fs8t s i s sim 
ofize ztiiderfewén «èn feestdag 
geweeö. Het b ^ o n rsedste Voe* 
ren met tel^k gejeuw aen het 
adffi® vas PS-voo«iaer Sprtaeïs 
Öïtf Htm tsmt een voorsniaakie 
vmnt mllant Wöltoafê Is boos, het 
tieeli h«t gesl«»en regsemickoord 
rK>g «te«da r»et verteerd 

QsS. bfeêk reeds vlyg fmddefe 
een peittsg ifi opdracht van l̂ ewr-
c^^Wm'f Niet mWer da» 70% 
yart <}e Wafes wass het niet eer»s 
met bet ïegermgsteHnproms En 
alteen ,js^ém" peifeng, mmm 
gevraag waé saar (te mferssse 
voor eeö nwöwe partJi o.l.y. José 
i^appart, bleek ^Ife (M1B4 Wa
len daar zouden Invaflen. Het gros 
vm dit toeft wef t » ^ ciffer zou 
a ^ o r t t ^ ïajfl uit PSIa-tttgen. 

Nu de règetlr^ zo'tt 11Ö dager» 
heeft gektópt en haar programma 

tiftvoert Wijkt de füsi ir> WalJöEifë 
met te zijn weergekeefd. 

In o^TsrM van het WalfingantJ-
scfïe tijdsehrijt Toudt $cf>reef de 
Waalse aütsur Ttiierry Haamor>t 
een boze tekst onderde titel „Be
drogen vojk, opstandig volk" 
Haamoflt, eer> romancier dte bij 
Oaimard urtgeeft, is gemeente 
ambtenaar te Charleroi de stad 
waar burgemeester Van Cauwen-
berghe de piak zwaait Van Cau is 
de opponent van Spttaels en bes
te maat van José Happart 

,, B IJ de jongste verkiezingen zo 
schfijft Haumont, heeft het Waal
se elektcwaat gekozen voor Ó^ZQ 
partijen dse zfeh naast ekonoroi-
scbe en sociafe asperaties vooraf 
engageerden m fiei verdedigen 
var» demo*'i'atr$che principes Nu 
voelt dat volk, voelen óBze kiezers 
zfoh bedrogen" Bovendien is de 
maft*e{ waarop de verkozenen 
naar het volk uithalen „abercant", 

£n Haumont geet twee voor* 
tjeelden Mothomb verklaart dal 
hi| tegen z|n zm enkele wetten 
heeft meegestemd fcSoureaux 
maakt op t mef luikse arbeiders 
uit voorfasetster» en de inwoners 
van de prowficie Luxemburg voor 
achterlijken £n wtj zouden ntet 
mogen reageren">, vraagt thjerry 
Haumont 

Oe Wallmganten rond Toudi be
twijfelen dat de nieuwe grondwet 
in het belafict van het tand en ztjn 
onderdeten is, dat het bekomen 
federalisme een sprong voormt ïs 
erkennen zij maar zij betWfSten 
de inhoud van dat federalisme 

Men zegt ons dat dtt federalis
me de Waalse ontwikkeling ten 
goede zal komen, dat Wallonië 
zich uit de krfsrs zal kunnen ver
heffen Maar wie zal geloven dat 
deze ekonomische doelstellingen 
bere*t zulten worden door diege* 

nen dte zoveef moeite doet» om de 
borgemeester van een klem dorp
je te ölttnweran'^" Het i$ dus duf-
deRjk dat Wallonië heen en weer 
gesiitigerd wt»dt lasden het n?o-
geli}k aanbltjven o? het definitief 
doorsturen van Happart» daar 
waar tn Vlaanderen wer de partij-
grenzen heen omirerrt dit pro
bleem een brede konsensus be
staat 

Het is duldetfk, de Waitinganten 
rond het gezaghebbende Toudi 
willen met tenger ondergesohfkt 
bltfven aan de struktuur „dte ons 
Oj^elegd wordt" door de Vfamtn-
gert zulten m\ er maar bijdenken. 
„Om het Öefgtsche probleem op 
te lossen, moeten wij Belgiè ver
gelen" Waar of hoe de Wallin 
ganten de plaats ^an Wallomé 
dan wel zien staat m de boze bnel 
met vermeld Ên ook de jongste 
Waalse feestdag heelt er geen 
antwoord op gegeven 

Op het kongres bracht Nora 
Tommelein een boodschap na
mens de vrouwen Ze vernoemde 
ook de tien vrouwelijke lijsttrek
kers van Vlaams-nationalen hui
ze 

Torhout Els Pieters 
Wervik Roos Lernout 
Sint-Niklaas Nelly Maes 
Affligem Annemie 

Vandecasteele 
Roosdaal Linda Vanden Eede 
Kampenhout Marie-Louise 

Thiebaut 
Knokke Els Rubbens 
Move Nelly Bellens 
Deerlijk Janneke Verbruggen 
Vilvoorde Nora Tommelein 
De meeste van deze dames 
staan al jaren hun ,,vrouwtje" in 
de mannenwereld die de politieke 
nog al te vaak is Op nu naar een 
burgemeesterszetel' 

De zes 
In de meeste faciliteitenge

meenten komt er een Vlaamse 
kartellijst (of eenheidslijst) op, be
halve in Drogenbos en St -Gene-
sius-Rode 

In Wemmei kandideren negen 
VU-kandidaten op de Vlaamse 
lijst Kartel Indien een status quo 
behouden wordt, zit de kans voor 
een tweede Vlaamse schepen er 
dik in 

In Kraainem heeft de lijst Kartel 
'88 momenteel zes zetels (3 CVP 
— 3 VU) Op de gemeenteraads
lijst wordt de derde plaats ingeno
men door Luk Van Biesen (VU) 
en de lijstduwerplaats door Van 
Hamme (VU) VU-nieuwkomers 
zijn mevr Ria Platel en enk Wille
men De VU levert er negen kan
didaten 

In Wezembeek-Oppem wordt 
de Vlaamse lijst DWO aange
voerd door twee onafhankelijken 
De VU levert er drie kandidaten 
voor de gemeenteraad VU-
raadslid Richar Peeters is er lijst
duwer 

In Linkebeek biedt de Vlaamse 
lijst zich aan onder het letter
woord ,,L 2000" Verwacht wordt 
dat beide VU-raadsleden hun 
mandaat zullen behouden Gil
bert Van Leliendael (raadslid) en 
Jan Lenders (OCMW-raad) 
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De vurige stede 

Minnares met streken 
Een geval apart binnen het dossier,,Financiering 

van Gewesten en Gemeenschappen" is de financië
le situatie van de stad Luik. We begrijpen best dat 
rechtgeaarde Walen de vurige stede met liefde in 
hun hart dragen. Passioneel beminnen kan evenwel 
wel verkeerd uitdraaien. Blinde liefde breekt de ratio 
en opent de portefeuille. De brokken worden achter
af gelijmd. 

DE manier waarop de stad 
Luik door de vorige rege
ring werd gel<oesterd doet 

denken aan een klassiek liefdes
drama. Een staaltje van deze fi
nanciële minnezang vinden we in 
de briefwisseling die tussen no
vember en april door de drie pro
tagonisten in deze affaire werd 
gevoerd. Deze belandde met een 
gunstige wind op onze redaktie. 
De koele minnares Luik, streelt 
en dreigt. De minister van Bin
nenlandse Zaken, Joseph Michel 
(PSC) houdt zich in eerste instan
tie sterk, maar gaat toch door de 
knieën en de bankier, het Ge
meentekrediet betaalt de reke
ning. 

Een minnares kan duur zijn. De 
financiën van de stad Luik zijn al 
jaren deficitair. Met de waarborg 
van de regering kon de stad een 
schuldenberg van ongeveer 70 
miljard opstapelen. Weiwetend 
dat vroeg of laat de rekening zou 
gepresenteerd worden, liet de 
rooms-blauwe regering begaan. 

Blinde liefde ? Uit de brief van 5 
november 1987 van Michel aan 
Luik zou het tegendeel kunnen 
blijken. De minister deelt mee dat 
een werkgroep de schuldproble
men van de stad zou onderzoe
ken. 

Op 19 februari van dit jaar 
vertrekt een tweede schrijven 
naar de vurige stede. Joseph Mi
chel voorziet de kasproblemen 
maar vindt dat, ,1e Gouvernement 
ne pourra être porté responsable 
d'une éventuelle rupture de paie-
ment". Vrij omgezet ,,c'est fini, 
ma chère". Een gewaagde zet, 
weliswaar, maar Luik blijkt niet 
van gisteren te zijn. 

7 miljard 
In een eerste brief wan Luik aan 

Michel van 23 februari geeft de 
minnares te kennen dat ze geld 
nodig heeft: een lening van 3.531 
miljoen waarvan onmiddellijk een 
voorschot van 930 miljoen zou 
worden opgenomen. Anders zou
den het personeel en de leveran
ciers niet kunnen worden betaald 
en belofte maakt schuld, de le
ning zou — aldus de Luikse sche
pen van Financiën — in 1987 zijn 
toegestaan. 

Bijzonder is ook de aanhef: 
,,Nous nous permettons d'attirer 
a nouveau votre attention sur la 
précarité de la situation de tréso-
rerie de la Ville de Liège". Het 
zijn geen groentjes dus. En een 
blad voor de mond nemen ze ook 
niet: naast het gevraagde bedrag 
wordt nog eens aangedrongen op 
een aanvullende lening van 3,5 
miljard fr. 

Minister Michel verliest er het 
hoofd niet bij. Zes dagen later (29 
februari) schrijft hij koeltjes ,,J'ai 
bien regu votre lettre du 23 fé-
vrier, dont Ie contenu me laisse 
supposer que ma lettre du 19 
février... a croisé la vótre" en 
vraagt hij het standpunt van de 
stad Luik over de voorstellen van 
de regering. Welke voorstellen? 

Dit heeft veel weg van een spelle
tje kat en muis. 

Maar de geliefde geeft niet op. 
29 februari. Nu laat de burge
meester van Luik, Close, aan Mi
chel weten dat de regering toch 
nog wel een paar verplichtingen 
heeft: ,,En outre, la première 
etappe du plan que vous avez 
défendu (emprunt de 3.531 M) 
n'a pas été réalisée, sinon sous 
forme d'avance et seulement a 
raison de 2.700 M. Quant a ia 
deuxième etappe (emprunt de 
3,5 MM. en février 1988) elle n'a 
pas pu se réaliser". 

Ook leren we hier uit dat de 
werkgroep die de financiële situa
tie van de stad Luik op last van de 
regering moest doorlichten, hele
maal geen oog heeft gehad voor 
de schuldenberg (!) van de stad. 

Close gaat verder: ,,Vous Ie 
voyez, malgré les efforts que 
vous avez bien voulu consentir et 
que vous étiez, croyons-nous, 
orêt a poursuivre, rien n'est re
gie, ni définitivement, ni même 
provisoirement..." 

Ommekeer 

Tot dusver laat deze briefwis
seling vermoeden dat Michel niet 
zomaar zal buigen. Op 28 maart 
en 14 april vertrekken er evenwel 
twee brieven van de minister van 
Binnenlandse Zaken die een plot
se ommekeer laten vermoeden. 

Minister Josepfi Michel door de 
bankier betaalt wel... 

knieën voor de Vurige Stede. De 

De eerste is gericht aan het Ge
meentekrediet, waarbij Michel de 
toelating geeft om een eerste 

voorschot op de lening van 3.541 
miljoen uit te betalen. Het sane
ringsplan voor Luik voorziet even

wel kompenserende sanenngs-
maatregelen. 

Deze komen er niet omdat (2de 
alinea) het uitblijven van enige 
reaktie vanwege Luik op het aan
dringen van de minister te wijten 
Is aan het ontbreken van een 
regering I 

En aan Luik schrijft hij: ,,dat er 
inderdaad een beslissing terzake 
moet genomen worden". Met 
deze slappe koffie is de kous af. 

Zonder waarborgen 

Vanwaar die ommekeer, zon
der enige waarborg dat Luik de 
eigen financiële situatie zou sa
neren? In elk geval moeten we er 
rekening mee houden dat onder
tussen de nieuwe regering defini
tief gestalte kreeg. De rekening 
van de minnezang zou op iemand 
anders bureau terechtkomen. Er 
is echter meer. Uit goede bron 
vernamen we dat dit de gebruike
lijke gang van zaken was. Nooit 
werd enige ernstige saneringsin
spanning van de stad geëist en 
bijgevolg kan een enorme gede-
budgetteerde schuldenberg — 
met staatswaarborg — worden 
opgestapeld. 

De financiële katastrofe van 
Luik was voorspelbaar en ge
kend. De eerste brieven van Mi
chel zijn hier enkel de bevesti
ging van. Dit Is een streep door 
de rekening van de platte PW-
demagogie van Verhofstadt en 
bevestigt de stelling van de huidi
ge minister van Binnenlandse Za
ken, met name dat hij de kurator 
van het verleden is. Ook nu wordt 
nog aan Luik betaald, deels voor 
verbintenissen die door de vorige 
regering werden aangegaan. 

Verschil is echter dat er voor
waarden worden gesteld: het 
Waals Gewest moet de leningen 
waarborgen, de saneringsin
spanningen moeten hard worden 
gemaakt én de evenwichten tus
sen Vlaanderen en Wallonië 
moeten gerespekteerd worden. 

De passie tussen Luik en Brus
sel is duidelijk bekoeld. 
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dzmajidart dz me ccAt-t^^'c: t{uc •fciyi ^c,ter^>M tit de ccr;U.»ucA i£ p>iodé-
duKz d'octKcl dc t'ZT'ftiutU dt S.54I miltioiU, tn vuc duqutZ Iti 
diX-Ci RiitcUtit doivtnt Atmpf-Ó*- ^c* cor.di-ttonA ^ixizi p i t Vavttxant n' S, 
^vC HUI. JJi^CJf p.:'. lió C.ci^scUJ^ rfoA MtH-Utio-* da-* 25 t^rtenh'-p pt 9 nrtnbKi 

iCi caitOKU(i> locatti Que j't pj^lb SXKt fuuioKf. iuK la. pcu'Uu^Jtt dt 
VopS.'\nticn, 4'rt6iG>;c£ de. fiiacJC-ior. dt l&uK prjit ifant dut, dejtt IfuA 
chci, ö la vacAnct dn Gouvt^i^antnt. 

Vii Zofii, j't ic tu «.i'-tAjiiA SAl de. bic'i VOUI('A.\ attohdzA 

de 542 mittioM poiiA cawLe/i lts diptmti^ du mo-U d'avUi. 

Jc voui pU.e de cAciAt, HoiM<tuK l'AdnlttUt^AteuK-C-iMnX, 
ft ('c\p\Z6^ion de. na coi-^idtAAtian dUtingalt, 

tph MICHEi 

De orders aan de bankier... 

Au CollCgQ <3cc Duürgrestre «t Echovlns 
do la ViUo de Lifcgo. 

Hotel de Vl l lB. 
PlatïQ du Marché, 2. 

^000 LIEG£ 

Olnat : avi^nant n* 3 du pl4n d'assalnlsseinert ' :— i)\y^jji-''^'^'^ 

f 4 • 

Suite b l è m i t i,WWS»«wwi>^«*Éa<, i s consol l 
d ' a d m i n i s t r a t i o n de la S.A. "Crédit Communal ds Bclglquc" 
a c o n s c n t . 1 & l a V l l l o de Ldd?Q mmmmÊéiamm^^ÊÊÊ^féémmm^méÊm 
M H l II i l l I I I I I I 11 l i l I I • • • — — ^ a i M M N i * ^ ^ » * * » " ^ é * f c * ^ * B 

Toutofois, la S.A. "Crfidlt Conununal d« Bclgiqua" 
sotillgno dans sa notification qu'olla ne pourr* conssntlr 
ÓQ nouvellos avances que «d les avancss dë̂ fe octroyfiea «AC 

Ma rfifCrant A mes lettres du 19.3.1986 «t du 
22.3.1966, par lesquelles jo soulignais la nécesaltfi d'une 
decision urgente de votre part, je vous rappelle A nouveau 
3a lettre riu 5 nove-Tibro 1987 par laquelle Je vous comnuniquals 
IA proposition d'avenant n* 3 S lo convention du 27 janvier 
1954. 

sans sultcs/ de votre part, A cette proposition 
du Conscll des Minlctros, il nc cora pas possible au gouver
nement do i^oursuivro dans la voic empruntóe et d'octroyer 
do no>ivo3 los avAnCiS".. 

Votre dfvo'jS, 

Joaeph WTCMEI*. 

.met de bevestiging aan de minnares. 
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27ste VU-kongres te Bilzen: 

Geloof in de 
overwinning 

De magere opkomst bij de kongressen van de 
andere Vlaamse partijen deed, zondag jongstleden, 
wat vrezen voor het eigen VU-kongres. Zou ook voor 
onze mandatarissen en militanten het gemeentelijk 
hemd nader zijn dat de nationale rok 

AAR reeds voor 14 u kon 
een zucht van opluch
ting en tevredenheid ge

slaakt worden De prachtige zaal 
van Alden Biesen liep vol Tot op 
het podium dienden stoelen bij
gezet Zo'n 450 tot 500 leden, uit 
alle hoeken van het Vlaamse 
land, waren naar Bilzen afgezakt 
Helaas beletten de barre weers
omstandigheden om tegelijkertijd 
ten volle te genieten van de enig 
mooie Landkommanderij Alden 
Biesen en zijn omgeving 

Met bijna een half uur vertra
ging kon voorzitter Nand Mouling 
van het arrondissement Tonge
ren-Maaseik het kongres openen 
De goedlachse, soms zelfs venij
nige poppen van Armand 
Schreurs zorgden onmiddellijk 
voor een goeie sfeer en een ge
zellige ambiance De man slaag
de er zelf in applaus uit te lokken 
van Happart het ging dan wel 
om de ,,pop" Happart 

De toespraken waren stuk voor 
stuk van een hoog niveau, kern
achtig en rijk aan boodschap Zo 
pleitte Johan Sauwens kordaat 
voor een versteviging van de ge
meentelijke autonomie, terwijl 
voorzitter Nora Tommelein van 
de VU-vrouwen de hoop uitdruk
te, op 1 januan 1989 eindelijk een 
vrouwelijke Vlaams-Nationale 
burgemeester te mogen begroe
ten 

Balans 
Vice-premier Hugo Schiltz 

bracht een indrukwekkende ba-

foto's: ge«rt de soet» 

lans van voorbije regermgswerk-
zaamheden en de rol hierbij van 
de VU Een tevreden voorzitter 
Gabriels kon in zijn slottoespraak 
dan ook terecht zijn twee minis
ters en staatssekretaris figuurIjk 
m de bloemetjes zetten Gesterkt 
door het entoesiasme van de 
aanwezige militanten en manda
tarissen besloot hij De wereld 
begint bij ons, aan ons om die te 
veroveren 

Wie er zondag te Bilzen bij 
was, twijfelt met op 9 oktober zet 
de VU opnieuw een belangrijke 
stap naar versterkte verantwoor
delijkheid op lokaal vlak 

Nora Tommelein: 

...en de vrouwen?! 
Meer en meer beginnen de vrouwen een 

belangrijke aktieve rol in de politiek te spelen. 
Voor hen, maar ook voor de mannen had Nora 
Tommelein een boodschap. 

DE VU beschikte tijdens 
de voorbije zes jaar 
over 26 burgemees

ter, waarvan geen enkele 
vrouw 63 schepenen waar
van 9 vrouwen 745 gemeen
teraadsleden, waarvan 96 
vrouwen 301 OCMW-raadsle-
den waarvan 78 vrouwen en 1 
vrouwelijke OCMW-voorzttter 

De opgang van de vrouwen 
in de politiek is onioochenbaar 
en loopt parallel met de door
braak van de vrouwen in an
dere maatschappelijke sekto
ren 

Charter 
In het regeerakkoord wordt 

de noodzaak van een even
wichtige taakverdeling tussen 
mannen en vrouwen, o m ook 
in het politieke leven bena
drukt De voorzitsters van de 
vrouwengroeperingen m de 
politieke partijen roepen in 
een charter de kiezers op om 
de gelijke deelname aan de 
politiek ie steunen door voor 
vrouwen te stemmen Dtt is in 
de VU zeker mogelijk in 10 
gemeenten trekken vrouwen 
de Volksunie- of kartellijst 

Burgemeester? 
Nora Tommelein drukte dan 

ook de hoop uit dat na de 
verkiezingen een eerste vrou
welijke burgemeester van de 
Votksunie kan tjenoemd wor
den Opdeze wfjzekanook in 
de politiek, net zoals m univer
siteiten, bedrijfsleven vrije 
beroepen en openbaar ambt, 
de vrouw de plaats krijgen die 
ze toekomt 

Kamerlid Johan Sauwens: 

„Gemeentelijice autonomie 
reclitvaardig versterlcen" 

Als voorzitter van de Vereniging van Vlaamse 
Mandatarissen hield Johan Sauwens in zijn toe
spraak een stevig pleidooi voorde versterking van de 
gemeentelijke autonomie. „Voor nationalisten en 
federalisten is het vanzelfsprekend dat het niveau 
van besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burgers 
ligt." 

In een tweede luik schetste de volksvertegenwoor
diger een kernachtig beeld van de Vlaams-Nationale 
mandataris. 

De Rijschool van Alden Biezen 
zat tot de nok gevuld Volksunie-
kaderleden bewezen eens te 
meer een trouw en strijdbaar pu
bliek te zijn! 

AAR het oordeel van Jo
han Sauwens dient de 
huidige verregaande 

staatshervorming aangegrepen 
te worden om de gemeentelijke 
autonomie te verstevigen In de 
rand hiervan stelde hij overigens 

de vraag of de provinciale voogdij 
wel moet m stand gehouden wor
den 

Die principiële stellingname 
heeft zijns inziens ook financiële 
konsekwenties ,,Gemeeneijke 
autonomie veronderstelt immers 

ook financiële onafhankelijkheid 
Het kan met langer opgaan, de 
gemeenten te blijven belasten 
met heel wat nieuwe taken en 
opdrachten, en anderzijds de in
komsten uit het gemeentefonds 
en de betoelaging blijvend terug 
te schroeven" In hetzelfde kader 
pleitte hij voor een rechtvaardiger 
verdeling van de financiële in
spanningen van de overheid tus
sen de gemeenten De federali
sering van het gemeentefonds is 
hiertoe een eerste aanzet, maar 
ook moet het investeringsfonds 
zwaar worden opgetrokken en 
uitgebouwd tot een veralge
meend sisteem van fmancierng 
van de lagere besturen. 

Goed bestuur 
Resoluut verzette de voorzitter 

van VVM zich tegen de sistemati-

sche benadeling van de goed-
bestuurde gemeenten ten voor
dele van een aantal grote steden 
,,Het kan met dat honderden ge
meentebestuurders moeilijke en 
vaak weinig populaire beslissin
gen hebben moeten nemen om 
de financiële toestand van hun 
gemeentekas gezond te maken, 
terwijl anderen dat met doen en 
hiervoor nog worden beloond met 
ekstra-miljoenen en miljarden uit 
de nationale potten " 

Het beklemtonen van al deze 
financiële overwegingen is vol
gens Johan Sauwens zeker met 
overdreven, gelet op de zeer rui
me en primordiale taak van de 
gemeenten In dit verband ver
wees hij onder meer naar de 
opdrachten op het vlak van de 
verkeersveiligheid en de be
scherming van het leefmilieu 
,,Bovendien voldoen de over
heidsinvesteringen met enkel 
aan de primaire behoeften van 
onze komplekse samenleving, 
maar tegelijkertijd zorgen zij voor 
effektieve tewerkstelling " 

In de frontlijn 
Over de persoon van de man

dataris stelde het Limburgs ka
merlid ondubbelzinnig dat deze 
er IS voor en dankzij de groep 
waarvan hij deel uitmaakt Kon-
kreet houdt dit in ,,dat de VU-
mandataris met enkel in woorden 
maar ook in daden en in zijn hele 
zijn het partijprogramma met be
leven, als schakel in het bredere 
geheel" 

Verder beklemtoonde hij dat 
poitiek m essentie groepswerk is 
,,Alleen op deze wijze zal de 
overwinning die wij ongetwijfeld 
op 9 oktober gaan halen, geen 
Pyrrusoverwinning zijn maar inte
gendeel zullen de VU-verkoze-
nen opnieuw, zoals zij thans 
reeds jaren doen, in de frontlijn 
staan van een brede beweging 
van maatschappelijke emancipa
tie en goed beheer van de ge
meenschapsgoederen en -mid
delen in het algemeen Vlaams 
belang " 
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Vice-premier Hugo Schiiltz: 

„Macht is belangrijk 
en gevaarlijk" 

Aan vice-eerste minister Hugo Sctiiltz was ge
vraagd een balans op te mal<en van honderd dagen 
VU-deelname aan de regering. In de hem eigen stijl 
kweet hij zich i^eurig van deze taak. 

H IJ benadrukte de wense
lijkheid om als Vlaams
nationalisten deel te ne

men aan de macht. ,,Het is im
mers bewezen dat zonder tiun 
aanwezigheid in het bestuur de 
onontl<oombare federalisering te 
traag verloopt en bovendien 
voortdurend uit het goede spoor 
dreigt gelicht te worden." 

Leeuwevlag hijsen 
Meteen bracht hij hulde aan 

partijvoorzitter Jaak Gabriels, die 
in de geschiedenis zal geakteerd 
worden als de,,testamentuitvoer
der, die er voor het eerst in slaag
de een belangrijk stuk definitief 
zelfbestuur voor de Vlamingen te 
verwezenlijken en daarmee de 
opdracht voor de Frontbeweging 
voor het eerst echt uit te voe
ren. ". 

In de voorbije honderd dagen is 
inderdaad reeds heel wat ge
beurd. De eerste fase van de 
staatshervorming werd ontwor
pen, behandeld en gestemd, le
dere waarnemer moet daarbij 
toegeven dat deze fase zonder 
de aanwezigheid van de Volks
unie in de regering heel wat min
der verstrekkend zou geweest 
zijn. ,,Er is een dagelijkse aan
dacht en vasthoudendheid ver
eist geweest om te beletten dat 
bewust of onbewust de oude uni
taire refleksen opnieuw de bo
venhand zouden gehaald heb
ben. " Bovendien stelt men thans 
vast dat sommigen die zich tot 
voor kort sceptisch uitlieten over 
het federalisme, zich nu haasten 
om ook de leeuwevlag te hijsen. 

Schiltz had het ook over de 
begrotingsproblemen, waarbij hij 
fors uithaalde naar Verhofstadt: 

,,lk heb tot dusver getracht iedere 
simplistische polemiek met mijn 
voorganger te vermijden. (...) 
Sportief heb ik erkend en blijf ik 
zeggen dat mijn voorganger on
betwiste verdiensten heeft in het 
aktiveren van een strengere be
grotingsdiscipline en in het in ere 
herstellen van deze onpopulaire 
opdracht. l\/laar ik verwacht van 
mijn jonge voorganger eenzelfde 
korrektheid, de erkenning van fei
ten en het nalaten van grove, 
simplistische demagogie.". Zo
niet zal Schiltz uitpakken met 
dokumenten waaruit blijkt dat het 
zg. mirakel van de begroting '87 
voor een deel berustte op truuk-
jes, brutale onderschattngen, on
houdbare kredietannulaties en 
verschuivingen naar de toe
komst. 

Nog 'n zware klus 
Voorts wees de VU-minister op 

de gunstige kenteringen in de 
begroting '89 (w.o. de sociale 
korrekties en de inhaaloperaties 
voor wetenschapsbeleid en ont
wikkelingssamenwerking), de ge
zinsvriendelijke fiskale hervor
ming, de anti-raiderswet, de wet 
ter vrijwaring van de konkurren-
tiekracht en de aanzet lot depoli-
tizering. 

Hugo Schiltz had eveneens 
woorden van lof voor het werk 
van zijn koliega's-eksellenties 
Andre Geens en Jef Valkeniers. 
,,lk meen dat de partij fier mag 
zijn op de historische doorbraak 
die zij heeft mogelijk gemaakt en 
op de Vlaams-nationale inbreng 
die zij daarbij levert." 

Toch wacht nog een zware 
klus. De staatshervorming moet 
tot het einde van de derde fase 

worden afgewerkt, met het sta
tuut voor Brussel, de financie
ring, de verdragsrechtelijke be
voegdheid, de residuaire be
voegdheid en het rechtstreeks 
verkozen Vlaamse en Waalse 
parlement, f̂ /laar ook een ernstig 
herstelbeleid blijft een VU-top-
prioriteit. ,,Allemaal zaken waar
voor een stevige VU-aanwezig-
heid in het hart van de besluitvor
ming een noodzaak en een waar
borg is." 

Goed gezag 
Hugo Schiltz besloot dat macht 

belangrijk, maar ook gevaarlijk is. 
,,Wij zullen er ons nooit aan vast
klampen", zo beloofde hij, ,,als 
essentiële volksnationale princi
pes in het gedrang komen. Wij 
zullen ze, met en dank zij uw 
vertrouwen, resoluut aanwenden 
om Vlaanderen eindelijk gestalte 
te geven en er een goed gezag te 
vestigen. Den Vaderlandt ghe-
trouwel". 

Nand Mouling, voorzitter van het 
arrondissement Tongeren-Maas
eik speelde voortreffelijk gast
heer in het majestatische Alden 
Biezen. De aanwezigen waar
deerden zijn hartelijk onthaal. 

Hugo Schiltz: ,,Ook wijzelf zullen 
soms aan de ,,verleidingen" 
moeten weerstaan, maar ieder
een moet beseffen dat hiermee 
de geloofwaardigheid van de par
tij op het spel staat." 

Toespraal< door Jaal< Gabriels 

Vlaanderen op 
een kruispunt 

Met een aandachtig aanhoorde toespraak besloot 
Jaak Gabriels het kongres.,, Vandaag staat Vlaande
ren op een kruispunt", een vaak geciteerde en sterk 
bekommentarieerde uitspraak in de maandagse 
krantenkolommen. 

Het optreden van de alerte poppen van Armand Schreurs (teater 
Boulevard) werd ten zeerste gesmaakt! 

DE voorzitter herinnerde aan 
meer dan 30 jaar Volks-
uniebedrijvigheid in de 

Belgische politieke wereld. Een 
volgehouden aktiviteit die einde
lijk leidt tot een onomkeerbare 
stap naar zelfbestuur en autono
mie. Immers dankzij de aanwe
zigheid van de VU in de regering 
ziet men nu in dat vernieuwings
beleid en staatshervorming hand 
in hand moeten gaan. Gabriels 
sprak met lof over de rol van de 
regeringsleden Valkeniers, 
Geens en Schiltz om de VU-in-
zichten doorgang te doen vinden. 

Sterke frakties 
Sinds zes jaar Is de Volksunie 

definitief aanvaard als belanrijke 
beleidspartij of gemeentelijk vlak. 
,,We mogen gerust stellen dat 
onze gemeentelijke frakties het 
uitstekend hebben gedaan, zo
wel daar waar zij mede het be
stuur in handen fiadden als van
uit de oppositie" feliciteerde de 
voorzitter de mandatarissen. Een 
versterking van deze frakties is 
het doel van de aanstaande ver
kiezingen. Zeker in het licht van 
de overheveling van de bevoegd
heden van nationaal naar deel
staatniveau is een versterking 
noodzakelijk. Jongere en dinami-
sche lijsten zullen ongetwijfeld 
bijdragen tot een overwinning op 
9 oktober. 

Codex 
Het is duidelijk dat de VU de 

macht wil, niet omwille van de 
macht, maar ,,om het Vlaams
nationaal ideeëngoed in konkrete 
verwezenlijkingen te vertalen". 

De propere politieke moet één 
van de belangrijkste themata van 
de Volksunie blijven. Zowel op 
nationaal als op regionaal niveau 
moet een eerlijke benoemingspo-
litiek prevaleren. Gabriels waar
schuwde vooral CVP en PVV dat 
met de Volksunie in de Vlaamse 
regering ,,de Belgische ewaden 
onmiddellijk moeten afgelegd 
worden". De Volksunie zal zich 
verzetten tegen verdere politise
ring, verzuiling, partikratie en 
centralisme. 

Ook in de gemeente zullen de 
mandatarissen in deze zin moe
ten handelen. De codex van man
datarissen moet het zindelijk om
gaan met de macht waarborgen. 

Zwaar programma 
Gabriels weidde ook nog even 

uit over het regeringswerk dat 
voor het najaar ligt te wachten. 
Het dossier Brussel en de finan
ciering van Gewesten en Ge
meenschappen zullen nog twee 
zware opdrachten zijn. Voor de 
regeling van de schuldenlast van 
sommige steden moet een kor-
rekte regeling worden uitgewerkt, 
zonder dat het evenwicht tussen 
de gemeenschappen op de hel
ling komt. De voorzitter brak een 
lans voor het nieuwe financie
ringsstelsel. 

En dat de huidige staatshervor
ming niet volmaakt is weet de VU 
best. De partij betreurt o.m. het 
gebrek aan Vlaamse eensgezind
heid om de sociale zekerheid te 
federaliseren. 

De VU heeft een eersteplansrol 

Voorzitter Gabriels:,, Vlaanderen 
staat op een kruispunt!" 

gespeeld bij het uittekenen van 
de Vlaamse strukturen. Nu moet 
de partij het voortouw nemen om 
de strukturen op te vullen met 
ideeën, plannen en beleidsmaat
regelen. De brugfunktie die de 
VU vervult tussen de verschillen
de overtuigingen bij ons volk 
waarborgt oen eerlijk evenwicht. 
Op de' b nan-er v.'flrWen. aan t,c. 
nieu.' v'ainderfeii, in i-uropa er. 
de werGid: dat is de uitady.,-,j, 
waarvoor de Volksunie-kaderle
den en militanten worden ge
steld. 
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Openbaar- en privé vervoer dringend op mekaar afstemmen 

Verkeersf iles: 
'n gebrek aan beleidsvisie 

Het file-probleem is een direkt gevolg van de 
toegenomen mobiliteit van de gemiddelde burger. 
Om aan deze tendens een strukturele oplossing te 
bieden is een lange termijnvisie naar de mobiliteits
verwachtingen toe meer dan noodzakelijk. Deze 
dient uit te monden in de realisatie van een globaal 
verkeersplan, rekening houdend met de geïntegreer
de visie op ruimtelijke ordening en het gebruik van 
open ruimten. Dit kan enkel door een komplementai-
re samenwerking tussen diverse diensten en open
bare besturen. 

IJ monde van voorzitter 
Jaak Gabriels dringt de 
Volksunie aan om, met de 

aanstaande federalisering van de 
bevoegdheden inzake Openbare 
Werken en Verkeerswezen naar 
de Gewesten, de verkeersproble
matiek grondig aan te pakken. Er 
is bijgevolg een belangrijke taak 
weggelegd voor het nieuwe 
Vlaamse ministerie voor Infra-
struktuur waarin zowel Openbare 
Werken als Verkeerswezen op
genomen wordt. 

Dit alles werd gezegd tijdens 
een perskonferentie waarop de 
nota Verkeersf iles: Kwaal en 
Simptoon van volksvertegen
woordiger Johan Sauwens voor
gesteld werd. 

Konkrete cijfers 
In het dichtbevolkte Vlaande

ren verplaatsen zich meer en 
meer mensen met de auto. Deze 
verhoogde individuele mobiliteit 
is dagelijks goed voor 6,1 files, 
vooral gekoncentreerd rond de 
Brusselse en Antwerpse agglo
meratie met een gemiddelde file
duur van 81 minuten. Dagelijks 
staan gemiddeld 430.740 wa
gens gedurende 16,11 minuten in 
een verkeersopstopping. Deze si
tuatie wordt naar de toekomst toe 
enkel maar erger, getuige de 1 
miljoen nieuw ingeschreven voer
tuigen in '87 en de verwachtingen 
voor '88. Ook het goederenver
voer volgt deze tendens en dit ten 

koste van het spoorwegvervoer 
(toename van -i- 28 % t.o.v. 
1970). 

Zowel het zakelijk wegverkeer 
als het openbaar vervoer en het 
goederenvervoer zullen door 
deze ontwikkelingen in toene
mende mate gehinderd worden 
wat niet alleen ekonomische ge
volgen heeft, maar tevens verre
gaande impakten veroorzaakt op 
het gebied van verkeersveilig
heid, milieuvervuiling, geluids
hinder en opoffering van onze 
leefruimte. 

Files en 
openbaar vervoer 

Enkel de ekonomische mone
taire meerkost van de files (1987) 
wordt reeds geraamd op 15 mil
jard fr. 

De verlaging van de benzine
prijzen en de verhoging van de 
tarieven voor openbaar vervoer 
zijn zeker niet de enige oorzaak 
van het huidige file-probleem. De 
ware toedracht ligt vervat in een 
verhoging van de mobiliteitsbe
hoefte en in de fragmentaire aan
pak van geïsoleerde problemen 
door een gebrek aan een geïnte
greerde visie in het verleden 
waardoor deze behoefte niet effi
ciënte opgevangen kon worden. 
Door dit gebrek aan een gericht 
beleid inzake ruimtelijke orde
ning en verkeersproblematiek 

Files kunnen vermeden worden als openbaar- en privé-vervoer beter op mekaar afgestemd is. 

werden oude stadskernen aan 
het verkeer opgeofferd. De woon
zones en tewerkstellingsplaatsen 
werden ruimtelijk van mekaar ge
scheiden, waardoor een sterke 
en in de tijd gekoncentreerde ver
plaatsingsbehoefte ontstond. 

Openbaar vervoer blijft goed
koper dan de auto, maar de ge
bruiksvriendelijkheid en de mobi-
liteitsmogelijkheden gekoppeld 
aan een zeker welvaartsniveau 
doen ons telkens teruggrijpen 
naar de auto. De veelal gebrekki
ge uitbouw en de direkte kostprijs 
van het openbaar vervoer ver
sterken deze evolutie. 

De Volksunie dringt dan ook 
aan op het beter op mekaar af
stemmen op korte termijn van 
openbaar- en privé-vervoer. Hier
voor is het noodzakelijk dat het 
openbaar vervoer gestimuleerd 

wordt en dat de verplaatsingsbe
hoefte van de autobestuurder be
perkt wordt, waardoor het auto
gebruik op termijn vermindert. Dit 
kan reeds door een decentralisa
tie van de tewerkstellingsplaat
sen waardoor woon- en werkzo-
nes terug met mekaar geïnte
greerd worden (vb. decentralisa
tie van de overheidsdiensten). 
Ook stadsherwaardering en 
nieuwbouw nabij stations moeten 
aangemoedigd worden. 

Verl(eersplan 
Anderzijds dient het openbaar 

vervoer zich beter af te stellen op 
de heersende noden, zonder aan 
mobiliteit in te boeten. Dit is enkel 
mogelijk via nieuwe investerin
gen in het openbaar vervoer (gro
te parkeergelegenheden nabij 
stadsranden, halten of stations 

met een vlot aansluitend tram- of 
busvervoer). 

Met deze nota wil de Volksunie 
geen polemiek opwerpen tussen 
de auto en het openbaar vervoer. 
Veeleer wordt aangestuurd op 
een samenwerking tussen de di
verse betrokken diensten en 
openbare besturen. Hierdoor zou 
op termijn een globaal en geïnte
greerd verkeersplan kunnen ont
wikkeld worden. Openbaar en 
privé-vervoer dienen zo op me
kaar afgestemd, zonder verlies 
aan mobiliteit. 

In deze kontekst wordt tevens 
aangedronen op het bevorderen 
van de verkeersdeskundigheid. 
Men denkt hierbij aan de oprich
ting van een universitaire oplei
ding en/of aan een instituut voor 
verkeerskunde. 

P.H. 

1#ERLEDEN week woensdag kre-
• gen wij bezoek van een groepje 

van vier mensen. Op zich niet zo 
bijzonder, maar ditmaal was het dan 
toch een vrij gemengde groep. 

Daar was Remi, met als eretitel dê  
,,geitenbcer v?" Alken", waarvan de 
prachiiyc witte qei'sn en de smakelij
ke geitekaas even verrukkelijk zijn. 

Daar was ook Lieve, een (huis)moe-
der van vier kinderen uit Zarlardinge 
bij Geraardsbergen, die hier voor en
kele dagen in opleiding was en ten
slotte nog Paul en Saloun, beide uit 
Senegal. 

Deze twee laatste waren, in het 
kader van projekten in Derde Wereld
landen, in opleiding bij Remi en soms 
ook af en toe voor enkele dagen bij 
andere bio-telers. 

In Senegal is het zeer heet en 
droog. Wel regent het daar drie 
maanden en dan is de lucht zeer 
vochtig, wat uiteraard ziekten aller
hande bij de planten in de hand werkt. 

In het droge seizoen is er niet enkel 
een groot tekort aan water, vooral dan 
naar het einde van de periode toe, 
maar is het een gedroomd weertje 
voor allerlei insekten, die de soms al 
niet te weelderige teelten belagen. 

Armoe is troef! 
U E T gaat daar niet zozeer over 
' ' mogelijk tekort aan voedsel 
voor jong en oud, maar vooral over de 
armoe van de grond zelf. Dichtbij de 
stromen en rivieren is er klei en 
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meestal voldoende vocht; de rest van 
dit immense land is gewoon mager 
zand. Het terrein waar Paul en Saloun 
een soort koöperatief van een viertal 
boerderijen willen starten, is een 
schrale zandgrond, zoals heel wat 
gronden in onze al dan niet stille 
Kempen. 

Gebrek aan vocht en dan nog een 
humusgehalte van slechts 0,8 %, 
waar het toch minstens driemaal zo
veel zou moeten zijn, is niet van aard 
om vocht, laat staan voedingsele
menten (maar deze laatste dan in en 
vooral na de regenperiode) vast te 
houden. 

Het is dan ook duidelijk dat wij hen 
aangeraden hebben om zoveel mo
gelijk kompost te maken, maar vooral 
de klemtoon te leggen op groenbe-
mesters, eventueel te zaaien in tus-
senteelt van die tropische gewassen 
die soms ruim van mekaar staan. 

Als schaduwgevers hebben wij hen 
vlinderbloemige bomen en struiken 

als acacia aanbevolen. Hierin mag 
dan weer niet overdreven worden, 
want die hebben tenslotte ook heel 
wat vocht nodig. 

Zo werd het in die urenlang diskus-
sie een wikken en wegen tussen voor-
en nadelen allerhande. 

Onder of boven? 
|k |A een vrij lange gedachtenwisse-
" ling over de samenstelling en de 
aard van de te gebruiken grondstof
fen van de komposthoop, kwam dan 
de hamvraag: een komposthoop on
der of boven de grond. Hier in Vlaan
deren wordt een komposthoop steeds 
bovengronds aangelegd. Paul en Sa
loun vonden dit daar niet mogelijk, 
want zij vreesden voor een te snel 
uitdrogen, zelfs indien de hoop be
dekt wordt met een dikke laag palm
bladeren. 

Tenslotte werd de knoop doorge
hakt en worden het, proefsgewijze, 
kuilen van een halve meter diep. 

waarin de komposthopen zullen aan
gelegd worden. 

In Indië legde Sir Howard die des
tijds helemaal onder de grond aan, 
daarop dan wat rijsthout en tenslotte 
wat plantaardig materiaal om uitdro
gen te voorkomen. 

Onze donkere vrienden beweerden 
ook dat heel wat interessante gewas
sen voor groenbesteming hier en ook 
daar heel wat groenten niet zouden 
willen (of kunnen) groeien. 

Wij hebben hen de raad gegeven 
om van hieruit zaden mee te nemen 
van groenen en ook van wikken en 
phacelia en zelfs 0.1. kers om uit te 
proberen en daar, bij weilukken, za
den van te telen. 

Jammer genoeg lopen daar in Se
negal veel te veel kinderen rond met 
opgezette buikjes, hongerlijders 
dus... 

En zeggen dat daar uit China ,,wit
te" i.p.v. volle rijst wordt ingevoerd! 

Rik Dedapper 
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Staatssekretaris Valkeniers zet bescherming in 

Brussel, groener dan je dacht 
Het Rood Klooster te Oudergem maakt deel uit 

van de Brusselse Regio. Maar wie er een bezoek aan 
brengt waant zich in de Ardennen. Tussen Stad en 
Zoniënwoud biedt het een prachtige omgeving voor 
passieve rekreatie en natuuropvoeding. Maar ook de 
bouwpromotoren zien er brood in... 

Dit zeldzame natuurgebied moet dan ook be
schermd woren tegen stad, vervoer en mens. Op 
zondag 18 september j.l. bood het Rood Klooster 
een ideaal kader voor de 35ste Nationale Natuurbe-
schermingsdag. 

B' , RUSSEL IS een stad met 
vele gezichten de brui
sende binnenstad, de 

saaie administratieve wijken, de 
rijke buurten kent iedereen. 

Groene stad 
Minder gekend en evenzeer 

Brussels, én trekpleister voor 
wandelaars, natuurliefhebbers 
en stadsmensen zijn een aantal 
merkwaardige natuurgebieden 
37 zijn het er, grote en kleine, 
sommige maar anderhalve hekta-
re groot, en allemaal worden ze 
permanent bedreigd. 

Het A/eerpede-landschap bij 
voorbeeld, een prachtig landelijk 
gebied waar Breughel ooit zijn 
inspiratie vond, zou als het ware 

gesloopt moeten worden voor de 
aanleg van sportinfrastruktuur en 
golfterreinen 

De Woluwevallei, de moeras
sen van Jette, Ganshoren en 
Evere, de Kauwbergvlakte te Uk-
kel bijvoorbeeld worden voortdu
rend door vervulling bedreigd 

Deze problemen stonden cen
traal in de toespraken op de Na
tionale Natuurbeschermingsdag 
Het officiële gedeelte was echter 
slechts een kort intermezzo 

De hele dag kon men er wan
delen, onder deskundige leiding, 
informatie opsteken over alle as-
pekten van de natuurbescher
ming of een bezoek brengen aan 
het leerrijke infocentrum Zomen, 
dat door het staatssekretariaat 

Staatssekretaris Valkeniers neemt initiatieven om het Brusselse groen te beschermen 

voor het Brusselse Gewest wordt 
gepatroneerd 

Manifest 
De organisatoren van deze 

dag, het Nationaal verbond voor 

Onderzoekskommissie wacht inoeiii|ke taak 

Hoeveel 
hornfMnenvlees 

ligt in EG-frigo's? 
STRAATSBUBQ ~ Het gebruik vm grombe-

vórderende hormonen in de veeteelt werd door 
de BB verboden. Zeer recetit, in de maanden 
juii en mgastuB, brêtk een hormonmschanmel 
in de Bünésrepubtiei< ios. 14.000 ketveren van 
dezelfde veeteter werden behandeid met hor
monen. Tfidens een speciaai debat vorige week 
in Straatsburg verklaard Buröfseee BG-kemmfe-
saris Frans Andriessen dat er in de strijd tegen 
het gebruik van hormonen in de veeteelt niet 
gerekend moet worden op een versoepeling van 
het algemeen verbod op het gebruik van deze 
groeibevorderende proöukten. 

t UHA 200 Europarle
mentsteden, waaron
der de W-£uroparle-

mentsleden Willy Kuijpers en 
Jaak Vandemeulebrouoke, 
ondertekenden een motie 
waarbij het EP een ooder-
zoekskommissle instelt dïe de 
kwaliteH van het vlees in de 
ES en de problemen die sa
menhangen met het gebmik 
van hormonen tn de veeteelt 
gaat onderzoeken, Namens 
de Regenboogtraktie werd 
vlaak Var^demetilebroucke 
aangeduid als effektlef lid van 
deze orKlerzoekskommtssie. 

Mazen 
Het Westdüits hormonen

schandaal zasude heel wat 

twijlel in konsumentenkrln* 
gen. Zeker: de ontdekking 
van de illegaal behar>deide 
kalveren is een bewlis dat het 
kofttrolesysteem v^erkt. Langs 
de andere karjt blijven heel 
wat vragen onbeantwoord: ts 
de wetgeving voldoende soli
de t Zitten er te veel gaten tn 
de wetgeving? Is dit een al
leenstaand gevat? Of gebeurt 
het wet meer dat kalveren met 
groeihormonen worden be
handeld'? Hoeveel veetelers 
slippen door de maze» van 
het net? 

Kommissaris Andft^meti 
was dtiidelijk: hij vindt het 
schandalig dat er in de öe-
meensohap nog steeds produ
centen zijn die niet bereid ge

vonden worden zich te hou
den &$.n de Europese wetge
ving, „Da^ffme Mrokkeaen 
ze met slièen zichzelf schade 
msar brengen ze ook schade 
toe mn hun kofiega's dH0 ée 
voor&oMMn wet re^pekte-
ren," Ht| erkende dat de kon* 
trole op de uitvoering van het 
hormonenverbod een moeilij
ke zaak is. Wetenschap en 
techniek staan Inderdaad niet 
stil. Voor Andriessen geen 
punt; de bestaand© wetgeving 
moet worden gerespekteerd. 
Hij verklaarde al het mogelijke 
te doen om die wetgeving toe 
te passen en zat waar nodig 
vettieteringeft m de wetgeving 
aanbrengen 

Onderzoeks
kommissie 

Het parlement van zijn kant 
installeert binnenkort een spe
ciale onderzoekskommissie 
over de produktie en de ver
koop van vlees Deze kommis
sie zal nagaan hoeveel met 
hormonen bewerkt vlees op
geslagen ligt In de EG-stapel-
huizen. Verder worden de pro-
dukttemethoden van vlees on
derzocht en wordt nagegaan 
welke mogelijkheden de kon-
sumentert hebben om de pro-
duktie en het aanbod van kwa
liteitsvlees te stimuleren. 

Een belangrijk, maar met 
gemakkelijke opdracht' 

B Staes 

Natuurverenigingen en het front 
van de Brusselse Natuurbescher
mingsverenigingen vroegen in 
hun manifest om een doeltreffen
de wettelijke bescherming van de 
semi-natuurgebieden van de 
Brusselse regio, en een ekolo-
gisch beheer ervan op weten
schappelijke basis 

Deze gebieden vervullen im
mers als laatste, ekologisch be
langrijke, zones een didaktische 
en edukatieve rol. 

Het zijn eenzame getuigen van 
bepaalde natuurlijke milieus, van 
typische plantengemeenschap
pen die beschutting geven aan 
vele diersoorten Hun sociale 
funktie mag met onderschat wor
den Het zijn zones van rust en 
passieve rekreatie, midden de 
drukke stad 

Afdoende 
bescherming 

Staatssekretaris Valkeniers 
kreeg op de Natuurbescher
mingsdag al meteen applaus 
toen hij verklaarde dat hij dit ma
nifest volledig onderschreef Hij 
kondigde meteen ook aan dat hij 
een wettelijk beschermingssta
tuut zal uitwerken en een beheer
sovereenkomst zal afsluiten voor 
het Kinsendaeldomein te Ukkel. 

Met de inkomsten van de hout-
vesterij wil hij nieuwe natuurge
bieden aankopen Samen met de 
dienst Plantkunde van de VUB en 
met het Koninklijk Insituut voor 
Natuurwetenschappen plant Jef 
Valkeniers een onderzoek naar 
de fauna en flora in de ekologisch 
waardevolle gebieden in het 
Brusselse 

BIJ deze samenwerking zal ook 
de, in het vooruitzicht gestelde, 
wetgeving op de natuurreserva
ten wetenschappelijk voorbereid 
worden en zal er een klassifikatie 
opgesteld worden aan de Brus
selse half-natuurgebieden 

LAAT BRUSSEL WEER ADEMEN 

Vouwblad 
Ter gelegenheid van de Na

tuurbeschermingsdag werd 
een mooi vouwt>lad uitgege
ven waarop de Brusselse na
tuurgebieden staan aange-
dukl. 

Het Is verkrijgbaar op het 
staatssekretariaat voor het 
Brusselse Gewest, Regent
laan 21-23 te 1000 Brussel 
Tel 02/513.83.00 

Gratis en ideaal voor na
tuurliefhebbers en wande
laars 

Tenslotte zal gewerkt worden 
aan een sensibiliseringskampan-
je, een natuur-edukatieve dienst 
en Natuurateliers voor jongeren 

De staatssekretaris oogstte 
sukses met zijn toespraak waarin 
hij bewees het met alleen bij 
woorden te zullen laten 

A. Van de Casteele 
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Op de koffie in Suriname /3 

Boskamp, een beetje trots; 
een beetje schande... 

BOSKAMP — Wie het over ontwikkelingssamen
werking met Suriname tieeft kan moeilijk voorbij aan 
het visserijprojekt Boskamp. Het dorp is gelegen 
langs de lange weg die de hoofdstad met het westen 
verbindt. Het is geen gemakkelijke weg maar wel 
een mooie die de vreemde reiziger een fraai stuk 
land laat zien en hem bovendien een beeld biedt van 
de rijke verscheidenheid van het landschap. 

OSKAMP IS gelegen op de 
zogenaamde Oost-West
verbinding die de hoofd

stad met liet distrikt Nickene in 
het westen verbindt. Een paar 
jaar geleden was zo'n reis nog 
een heel avontuur. 

Aanlegsteiger 
's Morgens om vijf uur vertrek

ken om pas tegen de late avond 
aan te komen. Maar de reis is 
thans een stuk gemakkelijker, ze
ker de eerste 85 km tot Boskamp-
Jenny waar de Coppenamerivier 
de grens vormt tussen de distrik-
ten Saramacca en Coronie. Met 
het projekt-Boskamp werd de ver
betering van de visserijsektor be
oogd door de aanleg van een 
dorp, visserijinfrastruktuur en de 
verwerking en kommercialisatie 
in koöperatief verband. 

Het was minister Coens die op 
27 augustus 1981 de eerste fase 
van het projekt goedkeurde 65 
miljoen fr. gespreid over 5 jaar. 

Tot de eerste werken behoorde 
de bouw van een aanlegsteiger 
voor vissersboten en de inpolde
ring van een dorp om het te 
vrijwaren tegen de rivier die er 
diep in het land doordringt. 

De bouw van de steiger en de 
inpoldering werden verwezen
lijkt, met de aanzet van een vis
sersdorp werd begonnen, maar 
daar is het dan ook bij gebleven. 
Nadat senator André Geens in 
1986 Boskamp had bezocht dien
de hij in zijn verslag weinig fraaie 
woorden te noteren. 

Boskamp bood hem toen geen 
bemoedigend zicht. Wat de mi
nister en de Vlaamse joernalisten 
die hem vergezelden thans te 
zien hebben gekregen was niet 
veel meer dan een weinig aan
trekkelijk dorp, haast zonder in-
frastruktuur, met inderdaad een 
steiger die zelden of nooit ge
bruikt wordt. 

André Geens stelde in WIJ van 
oktober '86 vast ,,dat met uitzon
dering van de watertoren voor de 
waterleiding rtef projel<t volledig 
af is...". Maar tussen ,,af" en 
draaien ligt nog veel ruimte... 

Twee jaar later konden wij zien 
dat de werken aan de watertoren 
helemaal niet voltooid zijn. Dat 
het dorp, waarvan de inwoners 
een kavel kunnen verwerven om 
een huisje te bouwen, verre van 
schitterend is. De huisjes liggen 
langs modderbeken en geven 
niet de indruk dat hier met veel 
planning wordt gewerkt. Tussen 
de woningen van planken, golf
plaat en riet liggen op bedden 
van kippegaas garnalen te dro
gen. 

Tijdens het ministerieel bezoek 
werden opnieuw een tiental ka
vels uitgereikt, er is dus belang
stelling voor het projekt. Maar wil 
men tot de optimale werking 
doorstoten dan moet er nu toch 
worden doorgewerkt. 

Nochtans werd Boskamp wei
nig in de weg gelegd. Toen minis
ter Mayence in 1983 besliste de 
samenwerking met Suriname wat 
aan banden te leggen kwam 

daarbij het projekt Boskamp niet 
in het gedrang. 

In 1986 werd nog een agro-
socio-ekonomisch ekspert uitge
stuurd voor de organisatie van 
het dorp en het aanvankelijk 
voorziene bedrag van 65 miljoen 
klom op naar een totaal van 105 
miljoen. En toch draait Boskamp 
niet zoals het hoort... 

Verdere opleiding 
Toen minister Geens te Bos

kamp ontvangen werd vond een 
plaatselijke visser het nodig de 
officiële ontvangst te storen, hij 
kwam zijn gedacht zeggen over 
de gang van zaken. Zo deelde hij 
namens anderen mee dat de stei
ger weinig geschikt is voor de 
kleine boten die gebruikt worden, 
dat er geen voorzieningen zijn 
voor het transport en het bewaren 
van de vis. Ook wees hij op het 
gebrek aan proper water, maar 
daar zal de in bouw zijnde water
toren wel iets mee te maken heb
ben. Nochtans zal niemand het 
belang van het Boskampprojekt 
onderschatten. Vanuit dit projekt 
dient ooit een Nationaal Visserij 
Ontwikkelingsplan te ontstaan. 
Maar eer het zo ver is zullen 

mensen moeten opgeleid worden 
zodat kennis kan leiden tot resul
taat en resultaat tot een fatsoen
lijk inkomen. De werkloosheid is 
een erge kwaal voor Suriname! 

Minister Geens werd in Bos
kamp voor een duidelijke keuze 
geplaatst: ofwel het projekt stil
leggen of er mee doorgaan. 

Geens koos voor de tweede mo
gelijkheid maar dan in deze we
tenschap dat een snelle en gron
dige uitbouw een noodzaak is. 

Opleiding, training en toegepast 
onderzoek op zee hebben nu 
voorrang. Drie boten en buiten
boordmotoren zullen noodzake
lijk zijn om Boskamp operationeel 
te maken. Voor de toekomst is 
een ijsproducent voor het bewa
ren van vangsten onontbeerlijk... 

Het Boskampprojekt is zeker 
niet het fraaiste wat wij ooit van 
onze ontwikkelingssamenwer
king zagen; men kan er einde
loos over diskussiëren. De kloof 
tussen plan, uitvoering en wer
king blijft inderdaad te groot. Vra
gen dienen er echter gesteld om
trent het toezicht op de uitvoe
ring. Wellicht komt daar, nu ons 
land sinds enkele maanden in 
Suriname vertegenwoordigd is 
door een nieuw hoofd van de 
afdeling Ontwikkelingssamen
werking, verandering in. Negatief 
punt blijft echter het feit dat ons 
land geen ambassade heeft in 
Paramaribo maar aangewezen is 
op deze in Caracas, Venezuela. 

Aldus blijft een rechtstreekse en 
onmiddellijke kontrole haast uit
gesloten. Hoe dan ook: het visse
rijprojekt Boskamp m Suriname is 
tegelijkertijd een beetje onze 
trots en een beetje onze schan
de... 

Eén zaak blijft echter zeker: 
een visserijprojekt voor Suriname 
is onontbeerlijk en het is haast 
onbegrijpelijk dat een zeenatie 
als Nederland deze er niet eerder 
op punt heeft gezet. 

(m.v.l.) 

,De Wereld" in verval... 

De neergang van Wageningen 
WAGENINGEN — Dagelijks rijden er vanuit Para

maribo bussen naar de grens met Guyana. Het 
distrikt dat de scheiding vormt met deze ex-Britse 
kolonie heet Nickerie en is een buitenbeen. Niet 
omdat de huidige president Shankar van daar af
komstig is maar omdat het een produktief en bloei
end landbouwdistrikt is. 

,,Wij zijn de glimlach van Suriname" zeggen die 
van Nickerie wel eens maar wanneer ze te kort 
worden gedaan laten ze hun tanden zien... 

NKELE tientallen kilome
ters buiten Paramaribo 
vertoeft de reiziger reeds 

in een ander landschap, hier is 
alles groener; het lijkt wel één 
groententuin. 

Coppenamepunt 
Buiten het distrikt Paramaribo 

begint het Saramaccadistrikt en 
hier liggen de dorpjes kriskras 
langs de weg gestrooid. Na een 
rit van zo'n 80 kilometer komt 
Boskamp in zicht. Dat is een 
welgekomen stop, in dit dorp, zo 
een beetje een keerpunt op de 
weg naar het westen, wordt halt 
gehouden om het veer te nemen 
op het Coppenamepunt. 

De overzet duurt zo'n dikke 20 
minuten, het zorgt voor de nodige 
afkoeling. De boot zit boordevol 
passagiers en het dek is volge
stouwd met auto's, kamions en 
busjes. Wie te laat komt wordt 
onverbiddelijk weggestuurd. 
Wanneer wij 's avonds aan de 
andere oever het veer opwachten 
komt het niet opdagen. Dan maar 
wachten op de volgende overzet, 
'n uur later. Omdat een kamera-
ploeg van de Surinaamse televi
sie mee aan boord is wordt het 
oponthoud een deel van het TV-
joernaal. De hoge diskussie 
wordt integraal uitgezonden. De 
schipper beweert dat een motor 
het had laten afweten, gedupeer
den houden vol dat ,,meneer te 
diep in het glas had gekeken en 
zijn roes uitsliep...". Het kan een 
van beide mogelijkheden zijn ge
weest, of allebei... 

De Coppenamerivier (naar het 
indiaanse Cupanama) is een bre
de modderkleurige stroom, het 
veer legt aan in het dorp Jenny. 
Dit is de toegang tot het Coronie-
distrikt. ,.Vredig, Vrij, Vriende
lijk" staat op het welkombord ge

schreven. Ooit, vóór de landher-
indeling, begon hier Opper-Nic-
kerie. Dus werd het naambord 
eventjes herschilderd in ,,Wel
kom in Coronie". 

De bus vervolgt zijn reis langs 
de Coronieweg. Hier niet meer zo 
rimpelloos maar het landschap 
maakt veel goed. Links en rechts 
van de weg is er water, soms in 
het midden van de weg ook. De 
baan loopt op een kunstmatige 
dam die door het zwamp werd 
aangelegd. Vaak zijn er verzak
kingen want het water vreet de 
weg aan weerszijden aan. Meer 
en meer komen nu uitgestrekte 
polders in beeld waar rijst (padi) 
gekweekt wordt, de velden schit
teren in de zon... 

Aan de waterkant staan de be-
roeste paalkonstrukties van de 
vissers. Net boven het water drij
ven spierwitte flamingo's, soms 
duiken ze naar opwippende vis
sen. 

Wageningen komt in zicht. 
Eerst het kleine vliegveld waar 

enkele Cessna's op het beton 
staan. Zij verzekeren de dagelijk
se dienst met de hoofdstad en de 
vele kleine vliegveldjes, nodig in 
dit land waar de wegen schaars 
zijn en vaak onberijdbaar. Maar 
ook voor de rijstteelt worden 
vliegtuigjes ingezet. Hier in Nic
kerie klopt het hart van de Suri
naamse rijstindustrie. 

„De Wereld" 
In de jaren 30 werd hier met 

ossen gelabeurd: Saïdjah en 
Adinda, maar dan in de West. Na 
'45 komt daar verandering in, in 
de naoorlog zit Nederland in de 
krisis en raadt de landbouwers 
aan uit te wijken: Australië, Kana-
da maar ook Suriname komen 
daarvoor in aanmerking. Nickerie 
met zijn vruchtbare kleigronden 
ontvangt tientallen Hollandse 
landbouwfamilies. 

In de Clarapolder wordt in 1949 
de Stichting Machinale Land
bouw (SML) opgericht en vijf jaar 
later staat in Wageningen een 
heus SML-bedrijf. Machinaal en 
later zelfs vanuit de lucht wordt 
gezaaid en chemisch bestreden, 
een tweede oogst behoort tot de 
mogelijkheden, de SML wordt 
een wereld op zichzelf. Naast de 
gigantische fabriek voor de rijst-
verwerking komt er een infra-
struktuur voor ± 5000 mensen: 
scholen, kerken, sportzalen- en 
velden, medische voorzieningen; 
zelfs een hotel nog al grotesk 
,,De Wereld" genoemd... 

Als de Nederlanders in 1975 
Suriname verlaten verdwijnen ze 
ook uit Wageningen, de afgang 

Soms lijkt het er op alsof Sunname één schroothoop is. Schepen 
liggen sinds javn op herstelling te wachten, treinen staan te roesten 
op de sporen, auto's rijden elke dag hun laatste rit... 

van SML wordt ingezet; de cijfers 
van het rijstbedrijf storten in me
kaar. Sommigen wijten deze evo
lutie aan het feit dat het bedrijf 
steeds in Hollandse handen is 
gebleven en Suriname nooit echt 
loetrokken werd bij het dagelijkse 
bestuur. Vertelde ons een joerna-
list van Nickenaanse afkomst: 
,,De Nederlanders lieten bij hun 
vertrek slechts een geraamte 
achter. En het is moeilijk van een 
skelet een mens te maken..." 

Dat de Surinamers niet in staat 
zouden zijn een even goed beleid 
te voeren als de Nederlanders 
nemen zij niet aan, zeker de Nic-
kerianen niet, maar wel aanvaar
den ze dat de Surinaamse rijstin
dustrie helemaal niet kan konkur-
reren met de buitenlandse, en 
dan vooral Noord-Amerikaanse 
markt. Hoe dan ook, Suriname's 
meest vitale distrikt kijkt met lege 
open op tegen het koloniale ver
leden, waarvan het begrijpelijker
wijze nauwelijks afstand kan van 
doen. 

Alida 
Hoe dan ook, Wageningen ooit 

een visitekaartje van Suriname, 
ligt er verloederd bij. Zowel SML 
als de nederzetting zijn nog 
slechts een schaduw van wat ze 
ooit zijn geweest. De dokumenta-
tiefolders die wij er ontvangen 
dateren uit de oude tijd en zijn nu 
totaal achterhaald. In het bedrijf 
liggen sommige produktielijnen 
stil omdat de deviezen ontbreken 
voor de aankoop van reserve
onderdelen in het buitenland. Het 
hotel ,,De Wereld" heeft geen 
fatsoenlijk toilet meer. ,,De ver
schrompeling van Wageningen is 
ingezet" zeggen ons mensen ter 
plekke. Dit is te betreuren, een 
voedingindustrie mag men toch 
niet laten onderkomen. 

,,Wij hebben nog steeds hoop 
dat het kan gered worden..." Dat 
is dan weer het Nickeriaanse op
timisme dat de bovenhand haalt. 
Of is het zelfbegoocheling? 

Bij het buitenrijden van Wage
ningen staan wij oog in oog met 
Alida, een slavin: een zwart bron
zen beeld van een negervrouw, 
een borst afgehakt. De wonde is 
bloedrood... 

Volgende week: 
,,Ronnie moet dood!" 

^3 SEPTEMBER 1988 



M4j 

Schïltz bezocht Instituut 
voor Tropische Geneesicunde 

11 

Kort na de eedaflegging van Martens VIII kwam 
het,,Tropisch Instituut" m het nieuwe met de ont
dekking van het derde Aids-virus. Een unieke gele
genheid dus voor Vice-eerste minister en minister 
van Wetenschapsbeleid Hugo Schiltz om kennis te 
maken met dit vermaard instituut. 

Stemmingen in het Parlement i.v.m. de staatsher
vorming en de opmaak van de begroting brachten 
het bezoek tot drie maal toe in het gedrang. 

G EEN nood echter voor de en-
toesiaste medewerkers want 
maandagnamiddag was het 

zover 

Provinciegoeverneur Kinsbergen 
voorzitter van de Raad van Beheer 
van het Instituut, onderstreepte in zijn 
verwelkomm de wereldfaam die het 
instituut op het vlak van de Aidsbe-
strijding veroverd heeft Nadien 
schetste prof Eyckmans, direkteur, 
aan de hand van een dia-montage, 
een beeld van de werking, hier en in 
de Derde Wereld 

Akademisch bezoek 
Verwijzend naar die heldere uiteen

zetting antwoordde de VU-minister 
dat zijn eerste akademisch bezoek 
als minister van Wetenschapsbeleid 
meteen ook een voltreffer kan ge
noemd worden 

,,Als Antwerpenaar kende ik deze 
instelling wel, maar ik wist met dat 
hier ook zeer belangrijk onderzoek 
verricht wordt", verklaarde hij 

In een rondgang, na de toespraken, 
waarbij achtereenvolgens de nieuwe 
biblioteek, het nieuw auditonum, de 
kliniek, de diensten micro-biologie, 
diergeneeskunde, parasitologie en 
muggenkweek, de cryobiologie en 
het practicum aan bod kwamen, kon 

de minister met eigen ogen de ver
schillende aktiviteiten bekijken 

De diensthoofden Piot, Van Balen, 
Mortelmans en Wery gaven boeiend 
kommentaar en antwoordden des
kundig op de talrijke vragen Dat het 
Instituut met zijn huidige ekspansie 
en modernisering ook op de overheid 
een beroep zal moeten doen, werd 
duidelijk 

Minister Schiltz van zijn kant bena
drukte dat de tijden grondig veran
derd zijn ,,België is al lang geen 
koloniale mogendheid meer, waarvan 
U de fluwelen handschoen mocht zijn 
over een ijzeren vuist Waar U het al 
wat moeilijk hebt gehad om deze 
realiteit te aanvaarden, stelt zich nu 
de uitdaging van de federalisering 
Een instituut zoals dit zou aansluiting 
moeten zoeken met de dinamiek van 
onderuit waarvoor de federalisering 
staat, de frisse wind die door het 
universitair bestel waait, de avontuur
lijkheid van dit gebeuren " 

Ook onderstreept hij dat de tijd van 
de individuele onderzoeker weliswaar 
met helemaal voorbij is, maar dat er 
toch meer en meer in team dient 
gewerkt en dat samenwerking met 

andere instellinen en universiteiten 
zich opdnngt 

, In internationalisenng van het we
tenschapsbeleid moet er U ook toe 
aanzetten voor de financiering van 
onderzoeksprojekten een ruimer be
roep te doen op internationale midde
len de groeiende onderzoekspro
gramma's van de Europese Gemeen
schap, de Wereldgezondheidsorgani
satie, de Unesco en dergelijke " 

Tevens wees de heer Schiltz op de 
verantwoordelijkheid van de nationa
le overheid, en m de toekomst ook de 
Gemeenschappen en Gewesten, om 
voldoende middelen te voorzien voor 
het onderzoek 

Fierheid 
Met enige fierheid verklaarde de 

Wetenschapsminister dat de regering 
tijdens haar zomerkonklaaf met al
leen beslist had voor 1989 het depar
tement wetenschapsbeleid te vrijwa
ren van een besparingsoperatie, 
maar integendeel een verhoging van 
400 miljoen frank toestond ,,Dit als 
een eerste bescheiden stap van een 
nieuw ekspansieplan, ivaarvoor wij 
ook in de toekomst inspanningen ver

wachten van de Gemeenschappen 
en Gewesten", besloot hij 

En minister Schiltz beëindigde zijn 
toespraak met twee positieve mede
delingen, heet van de naald Op zijn 
voorstel heeft de Ministerraad vonge 
vrijdag aanvaard dat achterstallige 
bedragen voor de jaren 1986,1987 en 
1968, bestemd voor het Nationaal 
Fonds voor Wetenschappelijk Onder
zoek, effektief ter beschikking worden 
gesteld Het betreft in totaal 725 mil
joen fr onderzoeksgeld dat ondanks 
vroegere verbintenissen voorheen 
met effektief was uitgetrokken 

De tweede boodschap was nog 
aktueler de internationale kursus, 
georganiseerd door het Instituut, 
krijgt voor de werking van het afgelo
pen akademiejaar 11 miljoen fr sub
sidie en mag daar ook volgend jaar op 
rekenen 

Met een drink, een gezellige babeel 
en een groepsfoto werd het boeiend 
bezoek afgesloten, tot ieders voldoe
ning De tandem Hugo Schiltz-Andre 
Geens kan het „Tropisch Insituut" 
inderdaad in zijn belangrijke strijd 
tegen allerlei ziektes eenn flinke hand 
toesteken 

(i .g) 

Advertentie 

Je vindt het fijn je fit te voelen. 
Jezelf uit te leven in de sport. Gelijk heb je. 
En goed nieuws hebben wij. 

Dank zij je Schoolsportkaart kom je een heel jaar 
lang nog beter aan je trekken. 

Met je Schoolsportkaart gaat een nieuwe sportieve 
wereld voor je open 

Zo kies je wat je wilt uit het uitgebreide sportprogramma 
van de Schoolsportfederaties 

Aan competitie doen of er samen eens op uit trekken. 
Dat IS allemaal mogelijk met je kaart 

Ook je school wint ert)ij J 

Je kunt op je eentje schoolsporten. Nog leuker is dat heel 
je school meesport. Die maakt dan trouwens kans om tot 
SPORT-ACTIEVE SCHOOL te worden uitgeroepen. 

Op naar je leraar dus ! 

Je krijgt er een pak kortingen bovenop 

Je persoonlijke Schoolsportkaart geeft je korting op 
nationale en internationale sportevenementen zoals ECC, 
Ndemonal Van Damme, Jumping van Brussel, 
Cross Cup , sportvakanties, -kampen en -klassen, 
aankopen m sportwinkels, sporttijdschnften en magazines 

Een jaar lang alle voordelen van Schoolsport 
Voor 150 frank ... 

Je inschrijvingsformulier ligt al klaar in je school of bij 
de Kredietbank om de hoek Sluit vlug aan bij SVS 
Je ontvangt dan binnenkort je persoonlijke Schoolsportkaart 

... of volledig gratis als je KB-cliënt bent 1 

De Kredietbank geeft je immers een sportief duwtje 
Ben of word je KB-client ? Je kaart kost je helemaal mets ' 
En KB-cliént ben je al wanneer je een KB-Alpha-boekje of 
rekening hebt Of 'n gewone zichtrekenmg of spaarboekje. 

Zo zie je dat je door de bank van hier gratis schoolsport 
kunt beleven 

SCHOOLS, 
moetje beleven 
—» Even voorstellen : de Stichting Vlaamse Schoolsport ^ 

SVS bundelt de sportieve krachten van het basis-, secundair-
en hoger niet-universitair onverwijs van het korte type Ze is 
samengesteld uit de sportfederaties van de drie schoolnetten 

GEPOS • Gemeentelijk en Provinciaal Onderwijs 
NSVO • Nationaal Verbond van het Vrij Katholiek Onderwijs 
ROOS • Rijksonderwijs Organisatie Omnisport 

SVS wil "Sport-op-school" maximaal uitbouwen en hierdoor de 
harmonieuse ontwikkeling van geest en lichaam nastreven 

KREDIETBANK 
D 

hoofdsponsor 

STICHTING 
VLAAMSE SCHOOLSPORT 

GEPOS - NSVO - R O O S M M -
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 1 okt. 
D BRT 1 - 16.00 
Daar komt Mr. Jordan, film 
D BRT 1 - 18.20 
Rondomons, jeugdprogramma 
• BRT 1 - 18.45 
Europese Volksverhalen, serie 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT 1 - 20.20 
Buren, pilootfilm van serie 
D BRT1 - 21.55 
Terloops, een aparte kijl^ op de wereld 
D BRT 1 - 22.40 
De vereffenaar, aktieserie 
D BRT 2 - 23.55 
Olympische Spelen, doorl. tot 18u. 
D BRT 2 - 20.00 
Studio Olympia, dagoverzicht 
D BRT 2 - 23.00 
Weduwen, serie 
D Ned. 1 - 15.30 
La Traviata, opera-film 
D Ned. 1 - 19.18 
Cosby Show, komische serie 
D Ned. 1 - 19.45 
The Border, film 
D Ned. 1 - 21.37 
De prostituee, temaprogramma 
D Ned. 1 - 22.41 
Cheers, komische reeks 
D Ned. 1 - 23.05 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 2 - 16.00 
Tineke, over eetgewoonten 
D Ned. 2 - 17.30 
Dynasty, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Action, spelshow 
D Ned. 2 - 21.47 
Beauty & The Beast, pilootfilm 
D Ned. 2 - 0.10 
Terminal Choice, film 

Zondag 2 okt. 
D BRT 1 - 10.00 
Schoolslag, spelprogramma 
D B R T 1 - 11.00 
De zevende dag, praatcafé 
D BRT 1 - 12.45 
Sunday Proms, Symfonie nr. 44 in e 
van Hay dn 
D BRT 1 - 16.00 
Wikken en wegen, verbruikersma
gazine 
D BRT 1 - 17.00 
Mannix, detektiveserie 
D BRT 1 - 18.10 
Er was een keer.... Jet Burm vertelt 
D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, toeristische 
kwis 
D BRT 1 - 20.05 
Kramer versus Kramer, film 
D BRT 1 - 21.50 
De jaren zestig, evolutie in plastische 
kunsten 
D BRT 2 - 23.55 
Olympische Spelen, doorl. tot 12u. 
D BRT 2 - 15.00 
Olympische Spelen 
D BRT 2 - 19.20 
Antwerpse Zesdaagse, wielrennen 
D BRT 2 - 20.00 
Studio Olympia, dagoverzicht 
D Ned. 1 - 17.00 
Vijftig jaar Britse film, dok. serie 
D Ned. 1 - 19.05 
Martin en Mei Wilde, dierenartsen; 
serie 

D Ned. 1 - 20.25 
The Dolly Dots, afscheidskoncert 
D Ned. 1 - 22.00 
Frank's Place, serie 
D Ned. 1 - 22.24 

Dustin Hoffman en Meryl Streep tiebben ernstige gezindsproblemen 
in Kramer vs. Kramer. Zondag 2 ol<t. op BRT 1 om 20u55 

Cagney & Lacey, serie 
D Ned. 2 - 10.00 
Hals over kop, dramaserie 
D Ned. 2 - 10.30 
De muur, serie 
D Ned. 2 - 21.12 
French & Saunders, komische reeks 
D Ned. 2 - 22.08 
The Sining Detective, serie 
D Ned. 3 - 20.10 
De papegaai, serie 

Maandag 3 okt. 
D BRT 1 - 18.35 
Willem Teil, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.00 
Kiezen is delen, kiezen voor leef
baarheid 
D BRT 1 - 19.15 
FTX-maneuvers, herfstmaneuvers 
D BRT 1 - 19.40 
Extra Politieke Tribune, CVP 
D BRT 1 - 21.05 
Labyrint, Vrouwen in Nederland 
D BRT 2 - 18.45 
Bijleren, een nieuwe kans; serie 
D BRT 2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 - 20.15 
Kiezen of delen, Agaiev 
D BRT2 - 21.30 
De Antwerpse Zesdaagse, wiel
rennen 

D BRT 2 - 22.00 
Uitgelezen, Muziek, muziek 
D Ned. 1 - 15.55 
Het eiland van de vuurgodin, dok. 
over de vulkaan Kilauea 
D Ned. 1 - 19.17 
Volmaakte vreemden, serie 
D Ned. 1 - 19.52 
Het zwaard van eer, serie 
D Ned. 1 - 21.50 
Yes, minister; serie 
D Ned. 1 - 22.40 
Vrouwen van Vlaanderen, dok. 
n Ned. 2 - 20.29 
Silkwood, film 

Dinsdag 4 okt. 
D BRT 1 - 18.20 
Kinderen in Europa, serie 
D BRT 1 - 18.35 
De kleinste zwerver, serie 

D BRT 1 - 19.40 
Extra Politieke Tribune, Volksunie 

D BRT 1 - 20.20 
I.G., kwis 
D BRT 1 - 20.50 
Argus, praatprogramma 
D BRT 1 - 22.00 
Horizon, wetenschappelijk magazine 
D BRT 2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 - 20.15 
Kiezen of Delen, SP 
D BRT2 - 21.30 
Antwerpse Zesdaagse, wielrennen 

D Ned. 1 - 15.30 
James Herriot, serie 
D Ned. 1 - 17.46 
De kinderen van Bolderburen, serie 
D Ned. 1 - 19.45 
De Cosby show, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.10 
Wereldierendagshow, amuse
mentsprogramma 
D Ned. 1 - 22.50 
De prostituee, 2de deel 
D Ned. 2 - 16.50 
Ann and Debbie, TV-film 
D Ned. 2 - 17.25 
De avonturier, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
De fabriek, serie 
n Ned. 3 - 21.07 
Johannes Brahms, variaties op tema 
van Haydn 

Woensdag 5 okt. 
D BRT 1 - 16.50 
Frankensteins tante, serie 
D BRT 1 - 18.40 
Kilimanjaro, nieuws voor kinderen 
D BRT 1 - 19.05 
Kiezen is delen, kiezen voor rond
komen 
D BRT 1 - 19.20 
Volbloed, dok. over raspaarden 
D BRT 1 - 19.40 
Extra Politiek Tribune, PVV 
n BRT 1 - 20.15 
Een zaak voor twee, serie 
D BRT 1 - 22.00 
Moviola, filmmagazine 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 - 20.15 
Kiezen of Delen, PVV 
D BRT2 - 21.30 
Misdaad zonder passie, film 
O BRT 2 - 22.35 
Sport Extra 
D Ned. 1 - 19.55 
De Campbells, serie 
D Ned. 1 - 20.20 
Het overlevingskamp, dok. 
D Ned. 1 - 23.10 
Israël en de Palestijnen: is er nog 
hoop?, diskussieprog. 
D Ned. 2 - 16.35 
Crossbow, serie 
D Ned. 2 - 17.00 
Family Ties, serie 
D Ned. 2 - 17.45 
Call to Glory, pilootfilm 
D Ned. 2 - 20.29 
Married with Children, serie 
D Ned. 3 - 20.29 
Tantes, Vlaams TV-spel 

Donderd. 6 okt. 
D BRT 1 - 18.10 
Kung Fu, serie 
D BRT 1 - 19.00 
Allemaal beestjes, dok. 
D BRT 1 - 19.40 
Extra Politieke Tribune, SP 

D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
D BRT1 - 21.00 
Panorama, Luik en Zwarten in de VS 
D BRT 1 - 21.55 
Lorentz en zonen, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 - 20.15 
Kiezen of delen, CVP 
D BRT2 - 21.30 
Een Portugees afscheid, film 
D Ned. 1 - 16.01 
Neighbours, serie 
D Ned. 1 - 16.25 
Vol Super, jeugdmagazine 
D Ned. 1 - 16.50 
Terug naar de natuur, serie 
D Ned. 1 - 19.19 
De baas in huis, serie 
D Ned. 1 - 20.20 
Zeg 'ns aaa, serie 
n Ned. 1 - 21.45 
Sonja op donderdag, praatpro
gramma 

D Ned. 1 - 21.34 
Cagney & Lacey, politieserie 
• Ned. 1 - 22.40 
Een kind voor een ander, serie 
D Ned. 2 - 16.35 
Die Scharzwaldklinik, serie 
D Ned. 2 - 17.45 
Airwolf, serie 
D Ned. 2 - 19.00 
David, de kabouter, jeugdserie 
D Ned. 2 - 20.29 
Alice to nowhere, serie 
D Ned. 2 - 23.05 
L.A. Law, advokatenserie 

Vrijdag 7 okt. 
D BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, herhaling 
D BRT 1 - 15.25 
Hoger-Lager, herhaling 
D BRT 1 - 16.05 
Panorama, herhaling 
D BRT 1 - 18.05 
Prikballon, kleutermagazlne 
D BRT 1 - 18.20 
Klim op, magazine voor tieners 
D BRT 1 - 19.00 
Kiezen is delen, kiezen voor even
wicht 
D BRT 1 • 19.25 
Petroleum, dok. 
D BRT 1 - 19.40 
Extra Politieke Tribune, CVP 
D BRT 1 - 20.25 
Premiere, nieuwe films 
D BRT 1 - 20.55 
Vier vrienden, film 
D BRT 1 - 22.50 
Filmspot, filmaktualiteit 
D BRT 2 - 19.02 
Zonen en dochters, serie 

D BRT 2 - 20.25 
Kiezen of delen, Volksunie 

D BRT2 - 21.40 
Extra-time, sportmagazine 
D Ned. 1 - 17.15 
Pimmetje Panda, poppenserie 
D Ned. 1 - 18.25 
Throb, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.17 
Hannah, serie 
D Ned. 1 - 22.40 
In het holst van de nacht, serie 
D Ned. 1 - 23.30 
Dubbel leven, thriller 
D Ned. 2 - 16.47 
Tita Tovenaar, serie 
D Ned. 2 - 17.14 
Familie Oudenrijn, serie 
D Ned. 2 - 18.00 
T. en T., serie 
D Ned. 2 - 19.00 
The Highwayman, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Danny Kaye Award, Unicef-
programma 
D Ned. 2 - 23.10 
Onze ouwe, serie 
D Ned. 3 - 20.29 
Woutertje Pleterse, opera van 
Boehmer 

Een film 
per dag 

Zaterdag 1 okt. 
La Traviata 

Italiaanse film van Franco Zeffirelli. 
In het midden van de 19de eeuw be
zoekt Alfredo Germont het graf an zijn 
geliefde in Parijs. Terwij hij een witte 
bloem op de steen neerlegt, beleeft hij 
opnieuw zijn liefdesverhouding met de 
beroemde courtisane „La Traviata"... 
(Ned 1 om 15u30) 

Zondag 2 okt. 
Kramer versus Kramer 

Amerikaanse film uit 1979 met o.a. 
Dustin Hoffman en l^eryl Streep. Ted 
Kramer gaat zodanig in zijn werk o dat 
hij niet merkt dat hij van zijn vrouw Jo
anna en hun zesjarig zoontje ver
vreemdt. Op een avond vertrekt zijn 
vrouw en laat hem alleen achter met 
zijn zoontje Billy... (BRT 1 om 20uQ5) 

i\/laandag 3 okt. 
Silkwood 

Karen Silkwood (Meryl Streep) werkt 
in de kerncentrale van Silkwood. Te
vergeefs doet zij haar beklag over de 
gebrekkige veiligheidsvoorzieningen 
voor het personeel. Zij stelt een dos
sier samen en neemt kontakt op met 
een joernalist van de New York Ti
mes... Amerikaanse film van Mike Ni
chols uit 1983. (Ned 2 om 20u29) 

Dinsdag 4 okt. 
Desordre 

Franse film uit 1986 met o.a. Wa-
deck Stanczak, Anne-Gisel Glass. 
Yvan, Anne en Henri gaan zich van 
een dolle nacht verschuilen in de mu
ziekwereld. Zij woden door de eigenaar 
verrast en na een gevecht blijft de man 
dood achter. (RTBF 1 om 21u20) 

Woensdag 5 okt. 
Crime Without Passion 

Lee Gentry, een briljante advokaat, 
wil een reis naar Europa maken met 
zijn nieuwe vriendin Katy Costello. Die 
eist evenwel dat hij eerst definitief 
breekt met zijn vroegere vriendin Car
men Browne, een danseres. Zij heeft 
daarvoor zelfs een plan uitgewerkt... 
Amerikaanse film uit 1934. (TV 2 om 
21u30) 

Donderdag 6 okt. 
Um Adeus Portugues 

Portugese film uit 1985 met o.a. Isa
bel de Castro en Maria Gabral. Een 
groep soldaten trekt door het oerwoud 
van Portugees Afrika. Het is 1973 en 
er komt een einde aan 500 jaar Portu
gese aanwezigheid. Dat gebeurt uite
raard niet zonder slag of stoot... (TV 
2 om 21u30) 

Vrijdag 7 okt. 
Four Friends 

Amerikaanse film uit 1981 met o.a. 
Craig Wasson en Jodi Thelen. Over de 
reis van een idealistische Joeoeslavi-
sche immigrant door de Verenigde Sta
ten tijdens de turbulente jaren 60. 
(BRT 1 ^m 20u55) 
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Laatst in zo'n gigan
tische DC 10 vliegma
chine MIS het meedob-
beren op de adem van 
het heelal, dertiendui
zend meter boven de 
klemheid van alledag, 
met de oceaan als 
vangnet De wolken le-

^ ^ ^ ^ ^ ken wel proppen watte 
^ ^ ^ ^ ^ A vastgeprikt op het 
_^ ^ ^ ^ ^ B grenzeloze kussen van 
^ ^ ^ L azuur De motoren 

^ ^ 1 ^ ^ ^ zongen een regelmatig 
B ^ ^ ^ ^ en geruststellend lied 
^ S D e zon verzilverde dit 
^ ^ ^ V vreemdsoortig dekor. 

^ ^ ^ ^ De passagiers zaten in
gekapseld in zichzelf als op een eiland 
onder de vleugels van een vreemde vo
gel. Her en der werden raampjes ver
duisterd en vielen kranten uit wegdom-
melende handen, stemmen kwamen als 
van zeer ver en weldra was nog alleen 
het ronken van de machine te horen. Het 
hele vliegtuig rustte nu in de handen van 
enkele mannen en vrouwen in licht
blauw. Wie nog overeind was gebleven 
en geruisloos traag tussen de zetels liep 
voelde zich meer dan ooit een voyeur. 

Dromen 
zijn bedrog! 

Een dame had de borst van haar man
nelijke reisgezel tot hoofdussen geko
zen, de man snurkte licht. Een oude 
pater met een versleten baard dommel
de weg, op het tafeltje danste een plas
tiek beker met een scheut wiskey in. Een 
zakenmeneer die net van een hostess 
een plaid had gekregen keerde zich op 
de ZIJ en sliep in. Maar een jongetje, 
geen boodschap aan slapen, sloop een 
autotje achterna ... 

Plots werden de lichten op duister 
gedraaid en een lachende hostess liep 
van zetel tot zetel en zag dat alles rustig 
was, dan verdween ze achter het gor
dijn. 

Ik voelde hoe de krant van tussen de 
vingers wegglipte en dommelde in als op 
de vleugels van een gigantische 
zwaan... 

. tussen de veren van het beest zaten 
de passagiers reeds te wachten, de vei-
ligheidsgordels om. Ik kwam als laatste 
aangerend. ,,Altijd de laatste . " lachte 
de luchtwaardin bij wijze van welkom en 
trok de pluimendeur achter me dicht. De 
gigantisch kop van de zwaan zwaaide 
naar achteren en de strenge ogen zagen 
dat iedereen op zijn plaats bleef, als een 
vochtige deken sloten de pluimen om 
ons heen en de vogel duwde zich van de 
aarde weg. Het was maar donker onder 
de vleugels en de pluizen prikkelden in 
de neus. Nee, zo had ik mij een vlucht 
nooit voorgesteld. Ik peuterde me een 
kijkgat en zag hoe de vogel net een boog 
beschreef boven de stad, het was afsof 
de wereld kantelde De katedraal leek 
wel een scheve toren en ik was er van 
overtuigd dat we binnen de korste keren 
met z'n allen ergens op een ert of in een 
sloot zouden liggen, spartelend van pijn 
of misschien wel halfdood. Ik voelde dat 
het beest naar adem snakte en het zweet 
brak mij naar alle kanten uit. Dit was te 
gek , hoe kon ik zo dwaas zijn met deze 
maatschappij op reis te willen Ik had 
mezelf nog zo gewaarschuwd... 

Maar plots plooiden de vleugels breed 
open en openbaarde zich een wolken
vrije hemel, de zwaan vloog met gestrek
te hals ruisloos boven het landschap. 
Beneden kronkelde een rivier, schoven 
dorpen langzaam onder ons weg en als 
je heel goed uitkeek zag je zelfs linnen 
aan de wasdraad wapperen. Ik wist met 
dat de wereld zo mooi was en viel m 
slaap... 

... tot de air- hostess vroeg of ik wat 
nodig had. Door de raampjes schitterde 
weer de zon en de stilte van het slapen
de viegtuig had plaatsgemaakt voor vro
lijk geroezemoes. Door de luidsprekers 
fluisterde de gezagvoerder dat het vlieg
tuig zich ging klaarmaken voor de lan
ding en dat het een plezier geweest was 
ons op deze vlucht te begeleiden. 

U zult het mij niet kwalijk nemen dat ik 
op het vliegveld eens goed rondkeek, er 
stonden inderdaad enkel stalen vogels 
op het beton. 

Want neemt u het van mij aan, lezer, 
dromen zijn bedrog! 
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Werkloosheid is een fenomeen waarmee we bijna 
dagelijl<s gel<onfronteerd worden. En een belangrijl< 
deel van de ekonomische aktieve bevolking wisselt 
minstens éénmaal in zijn leven van werkgever. Om 
de werkzoekenden op weg te helpen schreef Roger 
De Cadt een handleiding: „Technieken en strate
gieën voor werkzoekenden". 

H ET kommentaar op de 
achterflap vernneldt dat 
voor de auteur ,,het be

geleiden van werkzoekenden ( ) 
een dagelijkse realiteit" is Na 
het lezen van het boek kunnen 
we ons met van de indruk ont
doen dat de heer De Cadt slechts 
een klem segment van de ar
beidsmarkt en de hiermee korres-
ponderende werkzoekenden kan 
of wil bereiken Blijft dan nog de 
vraag of hij daann slaagt 

Het boek is duidelijk geschre
ven naar het jonge aankomende 
kaderlid toe Men moet minstens 
een NUHO — en liefst een uni
versitaire opleiding hebben om 
aan het profiel dat de auteur 
schetst te voldoen Zelfs de 
menswetenschappen vallen al 
moeilijk in te passen, terwijl de 
,,zachte" sektor helemaal uit de 
boot valt Het zijn vooral de ,,har
d e " en de ,,snelle" ekonomische 
sektoren, de business, die om de 
beoogde personen staan te sprin
gen 

Nu hebben mensen die ekono-
mie, marketing, publiciteit enz 
studeren zelf wel reeds voldoen
de feeling of opleiding om zich
zelf te verkopen Zij hebben dus 

geen boodschap aan De Cadts 
richtlijnen, lijkt ons 

Arbeiders en met-of lager ge
kwalificeerde arbeidskrachten 
gaan een dergelijk boek nooit 
doornemen Het is veel te uitge
breid, te ingewikkeld en van alle 
praktijkervaring in dit deel van de 
arbeidsmarkt gespeend 

En of de overblijvenden 595 
frank gaan besteden aan deze 
gids, als men gratis of voor min
der geld bij sindikaten, op school 
of bij sommige andere instanties 
terechtkan voor dezelfde infor
matie, valt te betwijfelen Ten
slotte IS het een hoge prijs voor 
de werklozen zij hebben hun 
geld meestal wel voor andere 
dingen nodig 

Technieken en strategieën 
voor werkzoekenden is dus een 
overbodig boek Tenzij het om 
een techniek dan wel strategie 
van de auteur gaat om zelf aan 
het werk te blijven (SF) 

— Technieken en strategieën vooi 
werkzoekenden. Roger De Cadt. 
Uitg. De Nederlandse Boekhandel, 
206 biz., 595 fr. 

onthouden 
De godsdienstoorlogen in de 16e eeuw hebben 

heel wat volksverhuizingen teweeggebracht, ook in 
onze streken. De massale uittocht naar Noord-
Nederland is voldoene bekend. Veel minder is be
kend omtrent kleinere groepen die naar andere 
gebieden uitweken, zoals de Westhoekers die zich in 
1561 met de zegen van koningin Elisabeth in Sand
wich, over het Kanaal, vestigden. 

AAN die onwetendheid 
wordt nu iets gedaan En
kele initiatiefnemers heb

ben de handen in elkaar gesla
gen en gingen op zoek naar do-
kumenten, beeldmateriaal en an
dere gegevens Het resultaat van 
dat vorserswerk werd samenge
bracht in een tentoonstelling die 
in diverse Engelse en Vlaamse 
plaatsen zal kunnen worden be
keken 

Voorrang werd verleend aan 
Sandwich zelf Dit Engelse kust-
stadje, gelegen op amper 20 km 
van Dover, heeft heel wat te dan
ken aan de ingeweken meuw-
gelovige Westhoekers Dank zij 
hun hoogstaande vakkennis, 
(vooral weefkunst) werklust, kapi
taal en ondernemingsgeest wis
ten ZIJ het gebied vrij vlug tot 
hoge ekonomische bloei te bren
gen ZIJ introduceerden er o m 
nieuwe weeftechmeken en een 
zeer gevarieerde land- en tuin-

bouwkultuur Hierbij denken we 
o m aan de hop, een specialiteit 
van de Westhoek 

Tot en met 1 oktober zal een 
tentoonstelling in Kortrijk te zien 
zijn, in de lokalen van de Krediet
bank in de Leiestraat Tijdens de 
kantooruren — d i in de week 
van 8u 45 tot 16u 30 en op zater
dag van 9u 15 tot 12 uur — is zij 
vrij toegankelijk voor alle belang
stellenden 

Verder zal de tentoonstelling 
nog te gast zijn in de KB te 
Brugge, waar zij van eind oktober 
tot half november kan worden 
bezocht Nadien steekt zij de 
grens over en zal in december in 
Belle (Frans-Vlaanderen) worden 
getoond In mei 1989 komt dan 
Arras aan de beurt De rondreis 
wordt besloten in de zomer van 
volgend jaar met een opstelling in 
de kerk van het Heuvellandse 
Dranouter 
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In het weekend van vrijdag 14 t.e.m. zondag 16 

oktober organ izeert de ,, Vlaamse jeugd bond voor 
Natuurstudie en milieubehoud", kortweg ,,Natuur 
2000", een natuurstudiekampje omtrent het bos als 
ekosysteem in het algemeen en paddestoelen in het 
bijzonder. Tijdens dit studieweekend worden geïnte
resseerde jongens en meisjes van 12 tot 25 jaar de 
kans gegeven om meer te weten te komen omtrent 
zwammen (hun rol in de natuur, hun voorkomen, 
soorten, ...)en verder ook al wat het bos in herfsttooi 
te bieden heeft. 

T IJDENS het weekend wor
den enkele ekskursies ge
houden o I V natuurgid-

sen in het Meerdaal- en Heverlee-
bos op zoek naar allerlei paddes
toelsoorten zoals boleten. Russu
ia's, amameten 

Er zijn ook voordrachten en 
dia-montages voorzien 

De nadruk wordt met enkel ge
legd op het leren herkennen van 
de enorme rijkdom aan zwam-
soorten, maar tevens wordt ge
sproken over de rol van deze 
fungi in het grotere geheel van 
het bosbiotoop en de kwetsbaar
heid daarvan 

Tijdens dit weekend wordt ver
bleven in het Berkenhof te St-
Joris Weert (onder Leuven), d i 
een boshuis te midden van het 
Meerdaalwoud 

Alle werkelijke m natuur en mi
lieu geïnteresseerde jongeren 
van 12 tot 25 jaar kunnen zich 
inschrijven door 900 fr te storten 
op rek 414-9092971-33, met ver
melding ,,bosweekend" en 
naam van de deelnemer Niet-
leden dienen een surplus van 350 
fr over te maken op rek 409-
9511091-91 van ,,Natuur 2000" 
In de prijs is de groepreis vanuit 
Antwerpen berekend 

Meer informatie (ook i v m ka
dervorming) kan men steeds ver
krijgen bij het Nationaal sekreta-

N 

naat van Natuur 2000, Bervoet-
straat 33, 2000 Antwerpen (tel 
03/231 26 04) 

IET alleen drinkwater, 
zwemwater of viswater 
verdient bescherming 

maar ook het water in sloot en 
plas, kanaal en rivier, kortom al 
het water Tijdens een eind juni te 
Frankfurt gehouden konferentie 
bleken ministers en deskundigen 
het eens te zijn over dit principe 
Volgens ons nogal vanzelfspre
kend Maar goed, alle vooruit
gang IS winst ' Daarom, zo vond 
men, moeten er Europese wetten 
komen om de kwaliteit van het 
water op peil te houden en water 
dat al door vervuiling is aangetast 
weer schoon te maken De bij
eenkomst die door de Europese 
Kommissie samen met de Duitse 
regering was georganiseerd was 
de eerste in haar soort 

Het water in zeeën, rivieren, 
meren en vijvers wordt in de Ge
meenschap bedreigd door 129 
vervullende substanties die in het 
algemeen afkomstig zijn uit drie 
bonnen de industne, de land
bouw en de riolen Deze laatste 
bron IS zeker met de minste maar 
toch heeft men er op Europese 
schaal nooit iets tegen onderno
men De deelnemers vondendan 
ook dat het hoog tijd werd om dit 
probleem Europees aan te pak
ken. 
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— De groep BELCIKAL, muziek met een uitgesproken Noordafrikaans 
karakter, doch niet gevrijwaard van andere invloeden, treedt op in 
jeugdhuis ,,TOOgenblik" (Cortenbachstraat 11 te Haren-Brussel), en 
dit nu vrijdag 30 september om 20u. 

— Op zondag 2 oktober treedt THE BATTLEFIELD BAND, één van 
Schotlands meest befaamde folkbands op, in het Nederlandstalig 
Rijkskultureel Centrum te Vilvoorde (Streekbaan 185 te Koningslo-
Vilvoorde). Dit optreden is het eerste In de reeks die de vzw Goevolk dit 
seizoen organiseert. 

— In het Rijksmuseum Twenthe in de Nederlandse stad Enscheden is 
nog toten met 16 oktober een overzichtstentoonstelling te zien van het 
werk van de beeldend kunstenaar JAN CREMER. De ekspositie omvat 
zo'n honderdvijftig werken — olieverfschilderijen, gouaches en teke
ningen — uit de periode 1955 tot heden. 

Jan Cremer, beroemd geworden door zijn autobiografische bestsel
ler ,,lk Jan Cremer", lanceerde In 1958 de zogenaamde Barbaarse 
schilderkunst; hij smeet de verf tegen het doek aan. 

In de jaren zestig vertrok hij naar de Verenigde Staten en ontwikkel
de daar een nieuwe schilderstljl, waarbij hij zich liet inspireren door 
klassieke Hollandse landschappen, adelaars en woest steigerende 
paarden. 

Het Rijksmuseum Twenthe is van dinsdag t/m zaterdag geopend 
van 10 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur; zondag van 14 tot 17 uur; 
maandag gesloten. 

Voor meer inlichtingen: Nederlands Bureau voor Toerisme, Raven-
steinstraat 68 te 1000 Brussel. Tel.: 02/512.44.09. 

— Bij uitgeverij Queride (Amsterdam) verscheen onlangs een meester
werkje: JOHAN EDELGANS, een prentenboek van illustrator Joep 
Bertrams (1946). 

Johan Edelgans is een bijzonder onderzoekslustige jongen: overal 
steekt hij zijn neuw in, en hij ontsnapt daarbij vaak ternauwernood aan 
de ernstigste gevaren. Wij treffen hem aan in het domein van de 
platkoppen, van de gluurders, van de Zweichers (ofwel de mondlozen), 
van de hondeliefhebbers, maar hij gaat ook op bezoek bij de Man die 
het Uiterst Behendige Dier Berijdt en de Kinderen van Snoepgoed 
Voorziet, bij de schrijver die zijn eigen leven beschrijft (en zelf alleen 
uit schrijfsel bestaat) en bij de beeldhouwer die gedoemd is voortaan 
te blijven werken aan het ,,Zelfportret van de kunstenaar aan het 
werk" (het Droste-effekt) en zo nog veel meer. 

Johan Edelgans is ook de psychiater van Joep Bertrams, de vrucht 
van een overspannen brein, een hoorn van overvloed vol dag- en 
nachtresten, een niet te stelpen bron van ideeën en fantasieën, 
allemaal scherp en zorgvuldig op papier gezet door Bertrams' vaardi
ge tekenpen. Kortom Johan Edelgans, dat zo'n veertig prenten bevat, 
is Gefundenes Pressen voor iedereen die plezier beleeft aan visuele 
grappen. 

Een boekje voor jong en oud, voor al wie van absurditeiten houdt, 
voor al wie eens een uurtje wil wegdompelen in een vaak haast 
,,Escheriaanse" wereld. 

Johan Edelgans. Joep Bertrams. Uitg. Querido, Amsterdam. For
maat 24 X 16 cm, 48 biz., 378 fr. 

glêPAfva ^^Ê<(§£M. 

neggen f r o n s t e n » Z o o n , d i e m e t hun scherpe ve rs tand voor elk 

,,Ook hier komen we wel uit," zeggen Fronszen & Zoon, die met hun 
scherpe verstand voor elk probleem een oplossing weten. 

samenstelling t.s. 

W{\ 
Voor Van Vliet en Lateur 

Vlaamse poëzieprijzen 
uitgereikt 

De jongste weken is een tijd geweest van literaire 
prijzen. De prijs van de Vlaamse Poëziedagen werd 
in de wacht gesleept door Eddy Van Vliet voor zijn 
bundel ,,De Binnenplaats". De debutantenprijs ging 
naar Patrick Lateur. 

DE bekroonde bundel haal
de het op vijf andere ge-
selekteerde, de dichter 

ontving 50.000 fr., zowat het 
hoogste bedrag voor een poëzie-
prijs in Vlaanderen. 

Bar klimaat 
Jury-voorzitter Georges Wilde-

meersch maakte van de gelegen
heid gebruik om enkele harde 
waarheden over het poëtisch kli
maat in Vlaanderen te vertellen. 

,,Het klimaat waarin de Vlaam
se poëzie moet gedijen is het 
stijgend aantal uitgeverijen en de 
toegenomen concurrentie zijn en
kel het proza ten goede geko
men. Bovendien is poëziekritiek 
in de Vlaamse pers onbestaan
de." 

Hij loofde Van Vliet voor zijn 
inzet om poëzie bij het publiek te 
brengen. ,,Wij hebben meer Van 
Vlieten nodig, want in het huidig 
bar klimaat kan jong talent niet in 
leven worden gehouden!" 

Dat er jong talent is beweest de 
winnaar van de Basiel De Crae-
neprijs, Patrick Lateur, met zijn 
cyklus In hoc SIgno. Een traditio
neel gesteld maar lezenswaardig 

drieluik dat de lezer meeneemt 
op een tocht door de katakom-
ben. 

De titels Anker, Duif en Ichtus 
verwijzen naar vroegkristelijke 
simbolen. 

Om onze lezers een smaak te 
geven van Lateurs talent drukken 
wij hier graag en met dank het 
derde gedicht van de reeks af. Eddy Van Vliet. 

Ichtus 
De brede stroming langs de oeverkanten, 
het brakke land waar levensbomen wassen 
een visser nooit zijn netten droogt en manden 
wachten immer vol tussen de grassen: 

hier zwemt de Vis ongrijpbaar voor de reiger 
van bron naar mond in eender wederkeer, 
geeft hij het water leven en de twijgen 
die buigzaam buigen in de golving neer. 

Geschoold volgen de vissen, weten water 
helend heil voor hun gekneusde kieuw 
en ademen het levenswoord voor later. 
Ik weet: alles wordt in dit teken nieuw. 

Patrick Lateur. 
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PRISONIERES van Charlotte 
Silvera is het verhaal van een 
aantal vrouwen, die om uit

eenlopende redenen in de gevange
nis terecht zijn gekomen. Het jamme-
re echter is dat de vrouwen niet echt 
gestalte krijgen, dat we aan het end 
van de film niet diep genoeg in hun 
hart en ziel hebben kunnen kijken. Dit 
ondanks de schitterende atricepres-
taties van zowel Annie Girardot, Ber-
nadette Lafont en Marie-Christine 
Barrault, en de vele opvallende bijrol
len. Er is dus wat mis met het scéna
rio zelf. Daar de film uiteraard speelt 
in een gevangenis met lange gangen 
en hoge zalen is er ook nogal wat mis 
met de klank... Oké, als je in een 
lange gang spreekt klinkt het hol, 
maar moest dit nu ook zo nodig op de 
geluidsband. Het belemmert in ieder 
geval de verstaanbaarheid ten zeer
ste. 

De eerste beelden van La Matld 
del Cielo (de helft van de hemela van 
Manuel Guttiérez Aragon zijn de 
groene bergweiden van de Spaanse 
provincie Cantabrië, en hierin een wat 
oudere boering die doorheen het 
landschap stapt. Plots blijft ze staan 
en zonder ook maar kleren op te 
lichten begint ze te plassen. We zien 
het water een beekje vormen en dat 
beeld verglijdt in een kabbelende ri
vier met enkele kleine watervalletjes. 
Regisseur Aragon gebruikt dit beeld 
om het leefmilieu te situeren waaruit 
het hoofdpersonage komt dat we 
even later zullen ontmoeten. Rosa, de 
kleindochter, die samen met haar 
twee onhandige, en ook nog lelijke 
zussen en hun moeder, onderdak 
hebben bij Opa en Oma. Rosa is een 
beetje assepoes, een vriendelijk en 
hardwerkend meisje, geliefd door ie
dereen en vooral door haar grootmoe
der. Wanneer ze trouwt met een 
scharenslijper is er geen verzet van 
oma, hoewel ze haar ongeluk heeft 

voorspeld. Dat ongeluk komt al vlug, 
wanneer ze enkele tijd na haar huwe
lijk, de scharenslijper in de gevange
nis moet aan bezoeken, nadat hij 
heeft gepoogd een badkamer te ste
len om in hun eigen huisje te zetten. 
Hij overlijdt in verdachte omstandig
heden. De vraag blijft, wie is er ver
antwoordelijk? De Franco-politie of 
de oma, die ontdekte dat de scha
renslijper een bigamist was. Rosa 
was echter zwanger en wordt moeder 
van een dochter, die het bij haar 
opgroeien erg goed kan vinden met 
haar overgrootmoeder en dezelfde 
hekserige dromen heeft. Rosa, die in 
Madrid is terechtgekomen, zal dank
zij korruptie en het enkele malen 
wegschenken van haar lichaam, er in 
slagen een restaurant op te zetten 
waar belangrijke gasten komen. Nooit 
zal ze loskomen van de tradities van 
haar geboortedorp, daar zal ook haar 
dochter steeds voor blijven zorgen. 
La Mitad del Cielo is een fascineren
de film, die ons geschonden geloof in 
de Spaanse film weer wat opvijzelt. 

Nieuw 
in de bios 

Masquerade van Bob Swaim is te 
mooi om waar te zijn. Letterlijk. Een 
prachtige omgeving en zoveel droom-
huizen verder, blijf je nog even koud 
toekijken hoe Meg Tilly en Rob Lowe 
naast Kim Cattrall hierin evolueren. 
Helemaal met spannend deze voor
spelbare suspence. 

Ironweed van regisseur Hector Ba-
benco (helemaal geen onbekende na 
Kiss of the Spider Woman en Pixo-
te) zat in de Amerikaanse zalen om

streeks dezelfde tijd als Woody Al
len's September en Norman Jewi-
son's Moonstruck. Dat hij in ons land 
zó laat wordt uitgebracht, kon wel 
eens een vingerwijzing zijn. Alhoewel 
dat helemaal niet zo hoeft te zijn (dat 
zie je in de rubriek van volgende week 
vast wel) is dat zéér dikwijls toch een 
teken aan de wand. En voor Iron
weed is dat zo. Ondanks Meryl 
Streep en Jack Nicholson (die hier
voor beiden een Oscarnominatie ont
vingen) werkt deze film met. Dit is 
géén liefdeverhaal, want de enkele 
goeie scènes tussen Meryl en Jack 
zitten vol affektie en zonder enig 
spoortje van passie, het is meer de 
verpleegster en paitënt-relatie. Span
ning is er ook weinig, want reeds na 
een kwartiertje weet je waarom Ni
cholson aan de fles zit. En ook daar, 
in de wereld van de dronkaards, was 
er reeds een te sterke Barfly (waar
mee je af en toe nog eens kon lachen) 
zodat dat ook al niet werkt. Voor de 
schildering van de hobo's en schooi
ers van de dertiger jaren hebben we 
genoeg voorbeelden, maar Natyy 
Gann van de Disneystudios werkte 
bijvoorbeeld honderd keer beter. Er is 
nogal wat misère in Ironweed, alleen 
heeft ze geen enkele funktie, behalve 
misschien voor de sublieme Tom 
Waits — die met de sekonde lijkt te 
groeien in zijn filmcarrière, die reeds 
films omvat als The Outsiders, Rum
ble Fish en Down by law — de enige 
akteur die je kan laten geloven in zijn 
personage, de enige waar je van weet 
wat hij achter zich heeft gelaten en 
die aan het begin de ontroerende zin 
mag uitspreken: „De dokter zegt dat 
ik kanker heb, eiendelijk heb ik iets 
wat ik mijn bezit kan noemen". 

De uitgever van de bestseller van 
William Kennedy trekt zich waar
schijnlijk de haren uit het hoofd, met 
deze verfilming is niemand gediend, 
ook met uw Willem Sneer 

u. uuiii JXUJ 
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„Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden": deel zes ^ ^ 

Kroniek van een boedelscheidmg 
Ruim zevenentwintig jaar geleden publiceerde 

Herman Todts in de Davidsfonds-keurreeks het eer
ste deel van zijn kroniek van de Vlaamse Beweging. 
Onder de suggestieve titel ,,Hoop en wanhoop der 
Vlaamsgezinden" behandelde Todts er de penode 
1944-1954. Later verscheen op geregelde tijdstippen 
om de vier, vijf jaar een kronologisch vervolg 

Recent liep, opnieuw bij het Davidsfonds, het 
zesde deel in de ,,Hoop en wanhoop "-reeks van 
de persen Ditmaal behandelt Todts de jaren '80 en 
dit tot en met de jongste wetgevende verkiezingen, 
eind '87. 

De jaren tachtig sleepten zich in België van het ene kommunautaire 
konflikt naar het andere Een daarvan was de verwijdering van VU-
senator Van Overstraeten uit de Waalse raad 

T ITEL van zijn nieuwste pu-
blikatie Staat in ontbin
ding'^ België in de jaren 

80" Todts publiceerde tal van 
studies over naoorlogse politieke 
thema's kollaboratie en repres
sie de Waalse Beweging, het 
Belgische politieke leven en 
vooral, de recente geschiedenis 
van de Vlaamse Beweging 
Naast de nu reeds zesdelige 
,,Hoop en wanhoop "-reeks pu
bliceerde hij verder o a ,,Sep
tember 1944 de Bevrijding" en 
— samen met Willy Jonckheere 
— ,,Leuven Vlaams' , een boek 
over de splitsmgsgeschiedenis 
van de Leuvense Katolieke Uni
versiteit Verder tekende Todts 
voor bijdragen m de , Encyclope
die van de Vlaamse Beweging' 
en ,,Twintig Eeuwen Vlaander-
ten" Daarnaast publiceerde hij 
talrijke studies en artikelen in on
der meer Kultuurleven Knack en 
Gazet van Antwerpen 

Todts militeerde jarenlang in 
de CVP waarvoor hl] van 1970 tot 
1982 m de gemeenteraad van 
Deurne zetelde Tijdens een 
groot deel van zijn loopbaan was 
hij aktief op diverse ministeriele 
CVP kabinetten 

Feitenrelaas 
In het meest recente deel van 

,,Hoop en wanhoop ' brengt 
Todts een volumineus feitenver
slag van wat zich de jongste ze
ven jaar zoals op het vlak van de 
gemeenschapspolitiek in dit land 
afspeelde In twaalf hoofdstuk
ken brengt hij een kompilatie van 
de voornaamste thema's die het 
politieke debat beheersten Hier
bij komen de meest diverse on
derwerpen aan bod de Voerense 
mallemolen de diskussies rond 
de Vlaamse rijksschool m Ko
men, het Waalse staal (Cockerill-
Sambre), Pecq-Armentieres, de 
wetgevende verkiezingen van 
'81, '85 en '87, de evoluties in de 
diverse politieke partijen, de han
del en wandel van de (niet-partij-
politieke) Vlaamse Beweging, de 
amnestie-diskussie, het Arbitra
gehof Brussel en het Sylveste-
rakkoord, de staatshervorming 
na '80 

Todts maakt doorheen het gan
se verhaal een vlotte tocht door 
tal van kranten- en tijdschriftarti
kelen Herhaaldelijk worden her 
en der geformuleerde uitspraken 
van diverse betrokkenen geci
teerd De politiek geïnteresseer
de lezer kan zich doorheen de 
diverse krantenkoppen makkelijk 
terug m de tijd bewegen en be
leeft het verhaal van zeer nabij 
Het talrijke beeld- en fotomate
riaal versterkt dit alles nog in 
aanzienlijke mate 

Splitsing 
De na ieder hoofdstuk opgeno

men bronnenvermelding, de uit
gebreide bibliografie en het per
soonsnamenregister maken van 
het boek daarenboven een bruik
baar naslagwerk 

Todts brengt de lezer evenwel 
geen kronologische synthese en 
biedt evenmin een breed histo-
risch-politologisch kader waarin 
het recente politieke gebeuren 
kan worden gesitueerd Allicht 
was dit ook met de bedoeling 
Wie een breed ingekaderde syn
these wil kan altijd terecht bij het 
standaardwerk van wijlen prof 
Theo Luykx, ,,Politieke geschie
denis van België", dat in haar 
jongste uitgave door Mark Platel 
uitstekend werd aangevuld tot 
midden '85 

De rode draad doorheen het 
jongste werk van Todts is niette
min makkelijk te ontdekken Het 
geloof van de auteur in de overle
vingskansen van België is danig 
afgezwakt Uit het verhaal van 
Todts blijkt, dat de uitvoenng van 
de staatshervorming van 80 een 
trage zelfs gevaarlijke bevalling 
werd ' 

Todts konkludeert dan ook dat 
een bijsturing zich spoedig op
dringt temeer daar de jongste 
hervormingen het uiteengroeien 
van de gemeenschappen nog in 
versneld tempo aanwakkeren 

Letargie? 
Herhaaldelijk gaat Todts fel in 

tegen de idee als zou de Vlaamse 
Beweging vandaag de dag nog 
maar nauwelijks ,,bewegen" 
Voor Todts is de Vlaamse Bewe
ging helemaal met ingedut, inte
gendeel Als bewijs hiervoor ver
wijst hij naar de vele aandachts
punten die de Beweging de voor
bije jaren heeft gekend de finan
ciële transfers van Vlaams geld 
naar Wallonië, de splitsing van de 
nationale sektoren, de benoe
ming van Happart tot burgemees
ter van Voeren, het taalgebruik in 
de gemeente- en OCMW-raden 
het statuut van Brussel, 

Niet toevallig zijn deze thema's 
precies ook de thema's die bij 
Todts Uitvoerig aan bod komen 
Todts bekijkt de Vlaamse Bewe
ging en het politieke gebeuren 
binnen en rondom die Beweging 
vanuit een sterk institutionele in
valshoek Het etiket ,,struktuur-
flamingantisme" lijkt bij het door
nemen van een aantal passages 
terecht van toepassing 

Het waarden-, referentie- en 
aktiekader van de Vlaamse Be
weging beperkt er zich duidelijk 
tot het meso-mveau, tot de reeds 
jarenlang zorgvuldig gekoesterde 
droom van de eigen Vlaamse 
Staat De diskussie omtrent deze 
,,Vlaamse Staat" vertaalt zich — 
ook bij Todts — in hoofdzaak m 
een visie op de organisatie van 
de toekomstige institutionele 
strukturen, het bekende gevecht 
om de instellingen 

Zonder het belang van deze 
institutionele faktor te willen ne
geren of onderschatten, blijft het 
een feit dat velen, en met name 
de jongeren in Vlaanderen, zich 
vragen stellen rond de inhoudelij
ke uittekening van deze autono
me Vlaamse Staat Wat zal 
Vlaanderen met de, inderdaad na 

lang en moeizaam en door eer
baar strijden verworven, autono
mie aanvangen wie biedt de 
jeugd een ,,Vlaams" toekomst-
projekt voor de 21ste eeuw'' 

Deze vraag naar een toekomst
gerichte invulling van de Vlaam-

(D 

se autonomie en de volgens ons 
weliswaar blijvende, maar hoe 
dan ook te herdenken rol van een 
Vlaamse (emancipatie)beweging 
hierbij blijft bij Todts, en met hem 
bij het overgrote deel van de 
geïnstitutionaliseerde Vlaamse 

Beweging zoalmet afwezig, dan 
toch slechts op zeer sekundair 
niveau gesteld 

Aanloop 
De momenteel op stapel staan

de staatshervorming biedt Todts 
alvast een stevige aanloop voor 
het schrijven van een zevende 
deel De m deze vijfde staatsher
vorming voorziene grondige en 
uitgebreide overdracht van be
voegdheden en de daarbij aan
sluitende aangepaste financie
ring kan laten vermoeden dat 
Todts het vraagteken dat hij van
daag nog na zijn titel plaatst bij 
een volgend deel van de ,Hoop 
en wanhoop "-reeks zo goed 
als zeker kan laten vallen 

De verdere boedelscheiding 
binnen België wordt inderdaad 
een feit Struktuurflaminganten 
kunnen de toekomst dan ook met 
meer hoop dan wanhoop tege
moet zien 

Voor diegenen die denken in 
de richting van een samenhan
gende en met-Belgische invulling 
van het Vlaamse maatschappij
model na de vijfde staatshervor
ming wordt het hoe dan ook nog 
steeds een harde konfrontatie 
tussen beide 

N.M. 

— Staat in ontbinding? België de 
laren '80 Herman Todts. Uitg Da
vidsfonds, Leuven. 1988. 298 biz., 
795 fr. 

knack 
EEN EX TRA D O S S I E R 

SPAREN 
loiadk 

ilÜiliH 
Kw fM*Mr f»n* ? - *• liiw • M|wl - h iwtM 

• 4/aaraan besteedt de Belg Zijn geld, 
wat en hoe spaart hij ? 

• 4 / i e kan er nog sparen, en hoeveel? 
• /Toe kan u goedkoper leven? 
• 4 ^ t levert een spaarboekje op? 

En wat is een kasbon? 
• /s de tijd van het vastgoed weer 

aangebroken? 
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Frans Peeters redt de eer 

Ben Johnson zestig uur 
Olympisch Icampioen 

De eerste week van de Olympische Spelen mocht er zijn. Er werden knappe 
prestaties neergezet. Er waren incidenten op en rond de boksring. Er waren de 
(fatale) dopingonderzoeken en... er was de bronzen medaille van Frans Peeters, 
wapenhandelaar en kleiduifschutter van beroep. 

Sportief heeft Seoul trouwens het pleit nu al gewonnen tegen Los Angeles en 
Moskou. Het moet nu voor iedereen duideijk zijn: de Spelen kunnen een echte 
boycot niet verdragen. In Los Angeles kon de massahysterie van de chauvinisti
sche Amerikanen aanvankeijk nog een en ander verdoezelen - het waren 
,,feestelijke en grandioze" Spelen... - maar de tijd en Seoul hebben inmiddels 
hun werk gedaan. Moskou en Los Angeles waren geamputeerde topevenemen-
ten. In Zuid-Korea worden onomstreden kampioenen gehuldigd... indien ze 
tenminste geen anabolica hebben geslikt. 

men. Lempereur was een grote 
kampioene. Een voorbeeld. Haar 
opvolgster heet misschien Babet-
te Isabelle Arnould. Ook zij drong 
door tot de finale. Met deze meis
jes onderscheidde zich ook Syd-
ny Appelboom, de Belg in Ameri
ka. Overigens hebben de ge
kroonde kampioenen Biondi en 
Gross zich in Seoul wel even 
verschoten. Ze ondervonden 
meer weerstand dan ze zichzelf 
hadden toegewenst. Bij deze ge
legenheid dachten we terug aan 
Piet Thys, de veel te vroeg ge
storven radioreporter. De man 
stelde destijds dat we in de 
zwemsport nog niet hadden ge-

UITERAARD droeg de ko-
ninginnespurt van Ben 
Johnson het gewicht van 

de eerste week. De Canadees uit 
Jamaica liet er geen twijfel over 
bestaan: hij en niemand anders, 
ook Carl Lewis niet, was 's we
relds snelste. Men stond noch
tans skeptisch tegenover de 
zwarte vuurbal. In de kwalifika-
ties tastte hij nooit in zijn reserves 
en in de finale kon hij de arm al 
vijf meter voor de streep zegevie
rend strekken. Hij vestigde een 
nieuw wereldrekord en liet ver
moeden nog beter te kunnen. De 
nederlaag kwam hard aan voor 
Lewis. Er eergierige Amerikaan 
speelde met de gedachte een 
tweede keer na elkaar vier gou
den medailles te pakken. Het 
heeft niet mogen zijn. (Alhoe
wel... Lewis zal inmiddels al wel 
in zijn vuist gelachen hebben). In 
de sportwereld heeft gelukkig 
niemand patent op eeuwig suk-
ses. Kampioenen komen en 
gaan. Al bijna even snel als ze 
lopen. Niemand durft vandaag 
voorspellen hoelang Johnson de 
absolute top zal vertegenwoordi
gen. 

Overigens deden Florence 
Griffith en Jacky Joyner-Kersee | 

amper onder voor de mannelijke 
spurters. Griffith slaagt er maar 
niet in samen met de tweede op 
een aankomstfoto te verschijnen. 
Ze loopt te snel. Ze is bij manier 
van spreken al gewassen en aan
gekleed als de tweede aankomt. 
Een soortelijk overwicht op zo 
korte afstand (100 m.) hadden we 
niet voor mogelijk gehouden. 

Jacky Joyner-Kersee is nog 
een ander geval. De kompleetste 
vrouwelijke atlete uit de geschie
denis. Ze vestigt wereldrekords m 
de zevenkamp wanneer ze dat 
wil. Haar echtgenoot is haar trai
ner. Ze komt uit de armste slop-
penwjken. Ze kan afzien en... is 
mens gebleven. Sport als hef
boom voor maatschappelijke pro
motie. 

Dat zijn de Spelen trouwens 
voor veel Afrikaanse atleten. Ze 
melden zich dan ook alsmaar 
nadrukkelijker in de halve fond en 
op de lange afstand. Aouita won 
,,zijn" 800 meter met maar Ma
rokko schoof al een andere Olym
pische kampioen naar voor. 

Overigens liepen of sprongen 
nogal wat gedoodverfde favorie
ten in die eerste dagen (ver) 
naast het goud: Cram, Decker, 

Moses, Sjoberg enz... Vorm, kon-
ditie, koncentratie en beheer
sing: men kan er naar streven 
maar men kan ze niet bestellen. 
Gelukkig maar. 

Waterkampioenen 

Zo sterk de kleurlingen het tar
tan zijn, zo ongenaakbaar zijn de 
blanken in het water... Is het niet 
vreemd dat zwarte zwemkam-
pioenen op zijn zachtst gezegd 
hoge uitzonderingen zijn. Nie
mand heeft ons daar ooit een 
verklaring voor gegeven. 

In het Olympisch bad heeft 
onze Ingrid Lempereur afscheid 
genomen van de topsport. Met 
een zeer verdienstelijke finale
plaats. Het meisje uit Aarlen is 
inmiddels een vrouwtje gewor
den. Het minste wat men kan 
stellen is dat zij in de voorbije 
jaren al haar sportieve verplich
tingen ruimschoots is nageko-

zien. Dat de mens, hoe langer hij 
in het water lag méér op de vis
sen zou gaan gelijken. Hij sprak 
over de ontwikkeling van vliezen, 
tussen de tenen. Piet was er met 
ver naast voor de ontstuitbare 
rekordvlucht probeert bij te hou
den.. 

Gelden atletiek en zwemmen 
als de Olympische Sporten bij 
uitstek, het kan niet worden ont
kend dat turnen onwaarschijnlijk 
aantrekkelijk overkomt. De strijd 
tussen Ghouchounova en Silivas 
was ronduit meespelend en schit
terend. Een van de onvergetelijke 
momenten van het sportjaar. Het 
turnen wordt binnen onze eigen 
BRT bovendien begeleid door bij
zonder deskundige en begrijpelij
ke kommentaar van Jan Borms. 

Een man die als geen ander de 
kunst verstaat de kijker voor zijn 
sport te boeien. 

Ontnuchterd en ontiuisterd 
Maandagavond de 

donderslag bij herfstige 
hemel. Ben Johnson zou 
betrapt zijn op doping. 
Anabole steroiden. Ook 
gij mijn zoon... 

De ontnuchtering en 
ontluistering waren to
taal. En nochtans. 

VERWONDERLIJK was het 
allemaal met. Waarom 
zouden de gewoonten en 

gebruiken van de topsport met 
van toepassing zijn op de Spe
len? Waarom zouden de atleten 
daar minder risiko's nemen dan 
elders? Daar waar de roem en 
het profijt voor het grijpen lig
gen ? Professor De Backere zeg
de het in niet mis te verstane 
bewoordingen: ,,We hebben 
nooit de top van de ijsberg ge
zien. Nu de opsonngstechnieken 
meer en meer geperfektioneerd 
worden komen de misbruiken 
meer en meer aan het licht. Ben 
Johnson moet anders wel goed 

begeleid zijn geworden. Want het 
gebruikte anabolicum is erg 
moeilijk op te sporten." 

Spiermassa... 
Het eeeuwige verhaal van de 

sporter en zijn omgeving die op 
de wetenschap proberen vooruit 
te lopen. Johnson, de kracht
mens, gebruikte middelen die 
zijn spiermassa in volume deden 
toenemen - wat anders wel voor 
iedereen zichtbaar was - en waar
door hij meer macht en kracht 
kon ontwikkelen dan zijn sneldste 
tegenstanders. Het zijn wel harde 
tijden voor de Kanadese sportwe
reld: na de schandelijke ingreep 
van Bauer op de wereldkam
pioenschappen wielrennen, de 
preparaties van Johnson.. Voor 
geld en glorie staan er nog weini
gen stil. Ze hebben er hun leven 
voor over. Het stemt ons vol treur
nis. We hebben op deze bladzijde 
- het IS een troost - nagenoeg 
wekelijks gewaarschuwd voor de 
uitwassen van de topsport De 
huwelijken tussen sport en kom-
mercie, wetenschap en sponso
ring, reklame en televisie. We 
stellen vast maar juichen er niet 
om. Nu met en nooit met. Meer 
kunnen ,,wij" met. 

Kracht... 
Meeslepend was ook de de

monstratie van gewichtheffer Su-
leymanoglu. De Turk van Bul
gaarse afkomst maakte in zijn 
land de wildste passies lot. De 
president adopteerde hem als 
zoon - er stond toevallig een refe
rendum voor de deuren en de 
kleine krachtpatser werd onmid
dellijk gepromoveerd tot held van 
de natie. Sport vermag alles. 

Zoals de Nieuwzeelandse boks-
scheidsrechter Walker op zijn 
beurt moest ondervinden. De 
man diende met geweld te wor
den ontzet zoniet had bij er zijn 
hachje bij ingeschoten. Hij had 
het namelijk bestaan een Zuidko-
reaanse bokser met een punten-
nederlaag te bedenken - terecht 
overigens - en dat werd het pu
bliek en... een veiligheidsagent 
teveel. Met gebundelde krachten 
gingen ze op de vuist zodat de... 
voozitter van het Zuidkoreaanse 
Olympisch Komitee uit eerlijke 
schaamte ontslag nam. Het plaat
selijke chauvinisme kwam trou
wens bij meerdere gelegenheden 
aan de oppervlakte. 

Geluk en verdriet liggen ook in 
de Olympische arena zeer dicht 
bij elkaar. Anne Goffin werd vier
de. Een schitterende prestatie 
van deze vrouwelijke schutter 
maar net geen medaille en daar 
komt het op aan. 

Die was wel weggelegd voor 
Kempenaar Frans Peeters. Tot 
veler verbazing won de man 
brons in het kleiduifschieten. Hij 
redde daarmee alvast de Belgi
sche eer en bezorgde zijn sport 
onbetaalbare publiciteit. Wij 
schreven het reeds vorige week: 
tijdens de Olympische Spelen 
treden mensen op de voorgrond 
die vier jaar lang in stilte en 
zonder enige erkenning of breed 
medeleven hun sport beoefenen 
en hun sukses voorbereiden. 

Vlaanderen heeft men verwonde
ring naar Frans Peeters gekeken. 

Niemand kende hem eigenlijk. 
Niemand kende het kleiduifschie
ten. 

Nu weten we beter. De beheer
sing van de zenuwen, de sync
hronisatie van oog, arm en hand, 
de snelheid in de uitvoering. We 
werden geboeid en Peeters'suk-
ses ontroerde zowaar. ,,Acht, ik 
kende op het beslissende mo
ment wat meer geluk..." Beschei
denheid hoeft niet meer in deze 
agressieve wereld maar dient ook 
niet persee verboden te worden. 

Frans Peeters schoot dus in de 
roos en we zullen zijn prestaties 
in de komende jaren zeker pro
blemen volgen. Al zal dat niet 
eenvoudig blijken te zijn want 
over een paar maanden, na de 
recepties bij politici en andere 
officiële instanties, moeten hij en 
zijn vrienden weer o eigen kracht 
verder. 

Dat ondervonden onze roeiers 
al na Los Angeles. Ze kwamen 
terug als nationie helden maar 
minder dan een jaar later waren 
ze zo goed als vergeten en 
schonk niemand nog aandacht 
aan hun inspanningen Toch 
stonden ze er opnieuw en deze 
keer met veel zwaardere konkur-
rentie. Van Belleghem-Lewuillon 
roeiden net naast het brons door 
en in de vier zonder stuurman 
haalden de damen - met An Hae-
sebrouck die er nu ook een 
streep zou onder trekken - toch 
weer de finale. Die Van Belle-
ghem is anders een knaap met 
pit. Een lichtgewicht die het op-
neet tegen jongens die groter en 
breder zijn maar die zich toch met 
opzij laten zetten. Het ziet tru-
wens verder. Hij heeft nog ambi
tie te koop. HIJ en Peeters zijn 
cracks die hun plaats verdienen 
bij de betere sportlui van 1988. 

Flandrien 
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Hel Partllbesluur deelt mee... 

17 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 26 september j.l. heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers. 

van de Volksunie kan dit slechts 
een korte termijn-operatie zijn. 
Om de aantrekkelijkheid van het 
openbaar vervoer te bevorderen 
moet eerder gestreefd worden 
naar een drastische verlaging 
van de tarieven. Voorbeelden uit 
het buitenland leren overigens 
dat dit op termijn leidt tot een 
batig financieel saldo. Zo werd in 
Zweden een tariefverlaging van 
51 % doorgevoerd, wat leidde tot 
een felle toename van het aantal 
gebruikers en aldus een finan
cieel lonende operatie werd. 

De bevoegdheidsoverdracht 
van een belangrijk luik van het 
openbaar vervoer naar de gewes
ten moet in Vlaanderen worden 
aangegrepen om een vernieuwde 
visie te ontwikkelen die het open
baar vervoer opnieuw tot een 
aantrekkelijk gegeven maakt. 

Luik 

Het Partijbestuur van de Volks
unie boog zoch over het finan
cieel dossier van de stad Luik. Op 

het ogenblik dat gewerkt wordt 
aan een korrekt financieringsstel
sel voor Gewesten en Gemeen
schappen, valt dit dossier moei
lijk te verteren. Het is echter vol
komen onjuist en oneerlijk om dit 
voor te stellen als een gebrek aan 
standvastigheid van de Vlaamse 
meerderheidspartijen. Het vrijge
ven van de laatste schijf van de 
toegezegde lening aan de stad 
Luik is slechts de uitvoering van 
een beslissing van de vorige re
gering Martens-Verhofstadt. 

De VU is van oordeel dat het 
vrijgeven van de laatste schijf van 
de lening aan de stad Luik moet 
kaderen in ruimere korrekte rege
ling. Van de stad zelf moet een 
aanzienlijke en diepgaande be
sparingsinspanning geëist wor
den. Ook de Vlaamse gemeenten 
en steden hebben zware inspan
ningen geleverd om hun finan
ciën in evenwicht te brengen. 
Gemeentelijke autonomie houdt 
niet alleen rechten in maar ook 
plichten, zoals op financieel en 

budgettair domein. Verder wil de 
VU dat enkel deze financiële mid
delen worden vrijgegeven waar
voor de vorige regering lenings
machtiging gaf. 

Eigen potje l<oken 

Tot slot mag de regeling in 
geen enkel geval eenzijdig het 
Waals gewest ten goede komen. 
Het evenwicht tussen Vlaande
ren en Wallonië dient nauwgezet 
geëerbiedigd. 

Dit dossier bewijst ten volle hoe 
dringend de financiering van Ge
westen en Gemeenschappen 
moet op punt worden gesteld. 
Pas dan zal definitief een einde 
komen aan de geldverslindende 
kompensatiepolitiek en aan de 
wangedrochten van aflossingen 
die met geld en koncessies aan 
Wallonië de kommunautaire vre
de afkopen. Eindelijk zal elk ge
west zijn eigen potje koken, en 
vooral verantwoordelijk tekenen 
voor de eigen schulden en deze 
van de gemeenten. 

Openbaar vervoer 

l^et spijt nam het Partijbestuur 
van de Volksunie kennis van de 
tariefverhoging voor het open
baar vervoer. Naar de overtuiging 

Als bekroning van een originele en toekomstgerichte studie 

Jouw thesis is 75.000 fr. waard 
Het Vormingscentrum Lodewi jk Dosfel (VCLD) pakt uit met een 

nieuw en voor een sociaal-l<ulturele Instel l ing alleszins or igineel 
init iat ief. Voor een eindverhandel ing met als thema ,,Het sociaal-
ekonomisch prof iel van West-Vlaanderen 1950-2000" looft het 
een pri js uit van 75.000 fr. 

Daarmee wil deze organisatie voor 
volwassenvorming zich ook buiten 
haar klassieke kursuswerk begeven 
en jongeren aanzetten tot een krea-
tief en toekomstgericht denken over 
bepaalde aspekten van de Vlaamse 
samenleving. Dit vanuit de bekom
mernis en bijdrage te willen leveren 
tot de uitbouw van de toekomstige 
Vlaamse maatschappij. 

Origineel 
Als eerste thema-opdracht werd 

geopteerd voor het brede sociaal-
ekonomische terrein en meer be
paald de problematiek van de provin
cie West-Vlaanderen. Voorzitter Chris 
Vandenbroeke van het Vormingscen
trum Lodewijk Dosfel meent immers 
dat precies deze provincie door haar 
grote diversiteit en specifieke ken
merken 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 aka-
demiejaren 1988-'89 en 1989-'90. 

Aan de deelnemers wordt ge
vraagd een origineel en toekomstge
richt werk af te leveren vanuit een 
specifieke benadering of vakgebied 
(sociologisch, demografisch, sociaal-
kultureel, ekonomisch...). 

Inzendingen worden verwacht te
gen uiterlijk 1 september 1990 op het 
sekretariaat van de instelling. De wer
ken zullen worden voorgelegd aan 
een onafhankelijke jury bestaande uit 
deskundigen uit verschillende disci
plines en onder het voorzitterschap 
van Chris Vandenbroeke. 

Akademisch 

Om het open en pluralistisch karak
ter van deze wedstrijd te waarborgen, 
werd door de organisatoren een uit
gebreid beschermkomitee samenge
bracht. Daarvoor werd een beroep 
gedaan op personen uit de akademi-

sche wereld en uit diverse maat
schappelijke milieus. 

Dit beschermkomitee bestaat uit de 
professoren R. Lesthaeghe (VUB), R. 
Carpreau (VLEKHO), J. Maton (RUG) 
en L. Bruyns s.j. (Universiteit Antwer
pen). 

Uit diverse maatschappelijke mi
lieus zegden volgende personen hun 
steun toe: L. Vansteenkiste (sociale 
dienst VEV), N. Maddens (Rijksar
chief Kortrijk), N. Van Hove (GOM 
West-Vlaanderen), P. Meurrens 
(West-Toerisme), P. Deldaele (Werk-
lozenwerking leper), V. Quaghebuur 
(Alg. Boerensyndikaat), M. Lootens 
(CCMB), W. Vanessche (LBC), A. 
Coucke (ABVV), F. Verleyen (Knack). 

Momenteel start het VCLD een pro-
motie-kampagne aan de verschillen
de universiteiten en instellingen voor 
hoger onderwijs in Vlaanderen onder 
het motto „Jouw thesis is 75.000 fr. 
waard". 

Verdere inlichtingen kunnen be
komen worden op het sekretariaat 
van het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel, Bennesteeg 4, 9000 Gent 
(tel. 091/25.75.27), stafmedewer
ker Koen Van Caimere. 

Voor wie op stembusdag van dienst is 

Handleiding 
voor 9 ol(tober 

Een verkiezing in goede banen leiden is geen 
sinekure. De principes van de organisatie van de 
komende gemeenteraadsverkiezingen zijn terug te 
vinden in de Gemeentekieswet, de Algemene Kies
wet, de Ministriële onderrichtingen en de Arresten 
van de Raad van State. 

Voor voorzitters, bijzitters, sekretarissen en getui
gen bij de diverse kiesbureaus blijft het echter 
telkenmale worstelen met een komplekse en vaak 
ondoorzichtige procedure. 

Voor het op 9 oktober ingeschakel
de ,.personeel" bracht uitgeverij Die 
Keure een handleiding op de markt. 
De bedoeling van deze,,leidraad voor 
de gemeenteraadsverkiezingen" is 
de betrokkenen wegwijs te maken in 
het kluwen van de verkiezingsproce
dure. 

Vragen 

J. Debyser, auteur van de brochu
re, is hier alvast uitstekend in ge
slaagd. Zonder te ven/allen in een 
strikt juridische uitdieping van speci
fieke probleemgevallen, brengt hij 
een stevig overzicht van en inzicht in 
de meest voorkomende problemen. 
De degelijk onderscheiden hoofd
stukken en de in beknopte vraagvorm 
behandelde thema's wijzen diegenen 
die slechts sporadisch met de kies
wetgeving in kontakt komen telkens 
klaar en duidelijk de juiste weg. 

VU op TV 
Op dinsdag 4 oktober a.s. ziet 

u een nieuwe verkiezings-VU-
spot. En wel om 19 u. 40 (vlak 
voor het jkoernaal) op BRT 1. 

Werken mee: voorzitter Ga
briels, Bob Van Hooland (burge
meester van St.-Martens-Latem), 
Roza Lernout (schepen te Wer-
vik), Hugo Schiltz (gemeente
raadslid te Antwerpen). 

Op de radio is de VU er op 
dinsdag 4 oktober, aansluitend 
bij het nieuws van 13 uur (na 
Aktueel) met o.m. VU-Voorzitter 
Jaak Gabriels. 

Doorheen de honderdtwintig be
handelde vragen wordt de volledige 
verkiezingsorganisatie ontleed. Ook 
de door de politieke partijen aange
duide ,,getuigen" vinden in de bro
chure heel wat vragen beantwoord. 
Naast de stemming en de stemopne
ming, wordt ook de zetelverdeling en 
de zeteltoewijzing uitgebreid behan
deld. De auteur gaat tevens in op de 
speciale voorzieningen voor minder
validen en situeert uitgebreid het vol
machtensysteem. 

Voor ieder die straks op 9 oktober 
van dienst is in een stembureau, een 
stemopnemingsbureau of een hoofd
bureau biedt deze ruim 50 bladzijden 
tellende brochure een stevig houvast. 
Dat ze door velen uitgebreid zal wor
den gebruikt staat nu reeds buiten 
twijfel. 

(N.M.) 

— Leidraad voor de gemeenteraadsver
kiezingen. Johan Debyser. Ultg. Die 
Keure, 1988, 55 biz., 150 fr. (+ verzen
dingskosten). 

Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel vraagt 

VU-programma's 
gemeenteraadsverl(iezingen 

Om zijn dokumentatiecentrum beter te stofferen en te kunnen voldoen aan 
de vele vragen om informatie, wil het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel een 
eksemplaar van alle lokale VU-programma's voor de komende gemeenteraads
verkiezingen. 

het VCLD verzoekt alle politieke kolleges van de VU een eksemplaar van het 
lokale programma aan het VCLD-sekretariaat te bezorgen. Ook van de 
programma's van lokale lijsten die niet onder de naam VU opkomen, maar wel 
met de VU verwant zijn, worden venwacht. 

Programma-brochures dienen overgemaakt te worden aan het Vormingscen
trum Lodewijk Dosfel, Bennesteeg 4, 9000 Gent (tel. 091/25.75.27). 
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Het gemeentelijk onderwijs te Zele, 

'n gemeenschapsschool bij uitstek 
, Ik heb gehuild toen m 'n moe

der me voor het eerst naar de 
gemeenteschool bracht en ik heb 
gehuild toen ik er na zes jaar weer 
weg moest " 
(Henn Van Daele, schrijver en oud-
leerling van de Zeelse gemeente
school) 

De gemeente Zele heeft zelfs in het verleden heel wat Inspannin
gen gedaan voor het volksonderwijs. In 1818 werd reeds een 
„schoolhuys" aangekocht voor de prijs van 810 gulden. 

Dat kunnen we lezen in het boek „120 jaar Gemeentelijke 
School Zele" van de hand van Dirk Blancquaert, behalve onderwij
zer aan deze school is hij nog OCMW-raadslid en ondervoorzitter 
van de plaatselijke VU-afdeling. 

BIJ dat ene klaslokaal is het natuur
lijk met gebleven Alhoewel' Na de 
omwenteling van 1830 was het erg 
gesteld met het volksonderwijs De 
stemming bij de politiek-mondigen 
was uitgesproken anti-Nederlands 
Het Frans werd de voertaal op alle 
bestuursniveau's m het jonge België 
Alles wat was opgericht werd opge
doekt Te Zele werd per jaar een 
„spaerzaemheyd van 100 fr " ge
boekt ,,uyt hoofde dat den onderwy-
zer aen wten deze som werd uytbe-
taeld de gemeente heeft verlaten" 

De tijdens veranderden en m 1840 
telden we 495 leerlingen En in 1878 
gaven met minder dan 15 onderwij
zers er les 

De moeilijke jaren van de school
strijd waren katastrofaal zodat in 1880 
nog slechts 2 onderwijzers in dienst 
waren voor 40 leerlingen Later volg
de opnieuw een kentering terwijl ook 
de leerplichtwet van 1914 voor een 
grote ommezwaai zorgde 

Na de tweede wereldoorlog kwam 
er wel een grote verschuiving Vooral 
in de 60er jaren breidden de andere 
netten uit, hetgeen zich vooral door 
de vermindering van de 4de graad 
klassen, fel liet gevoelen 

Een nieuwe aanpak 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen 

van 1970 had de plaatselijke VU-
afdeling onder de naam Zeelse Be
langen", onmiddellijk sukses Burge
meester geworden zette dr Avil Gee-
rinck (later zou hij nog parlementair 
worden voor de VU) de beslissende 
stap tot de definitieve redding, voort
bestaan en bloei van de gemeente
school te Zele 

Inmiddels was ook hier de konkur 
rentiestrijd tussen de verschillende 
onderwijsnetten losgebrand en het 
gemeentelijk onderwijs dreigde te 
verstikken tussen het vrij- en rijkson-
derwijs 

Om het gemeentelijk onderwijs te 
kunnen uitbouwen tot een volwaardig 
basisonderwijs werd van in het begin 
gestart met een kleuterafdeling Deze 
prioritaire opdracht maakte het moge
lijk, dat de school voor de komende 
jaren in de lift zat 

Tijdens hun eerste legislatuur na
men de VU-mandatanssen hun ver
antwoordelijkheid Er werd met 
geaarzeld de aantrekkingskracht van 
de gemeenteschool te verhogen Het 
inrichten van openluchtklassen, de 
start met het verschaffen van zelfbe-
reide middagmalen, het oprichten 
van een ouderkomitee waren slechts 
bescheiden inspanningen als we ze 
vergelijken met de princiepsbeslis-
sing van 1974 er wordt te Zele na 
honderd en zoveel jaar een nieuwe 
gemeenteschool gebouwd' 

Drie, eigenlijk voor afbraak bestem
de lokalen, werden behouden, geie-
noveerd en als klassen ingericht Het
zelfde lot onderging de konsiergewo-
ning Zowel boven als beneden nes
telde zich een kleuterklas 

Ten slotte zag de gemeenteraad 
zich in februari 1984 verplicht de 
beslissing te nemen tot uitbreiding 
van de school met een kleuterklas en 
zes klassen voor lager onderwijs met 
wat nevenlokalen De bouwwerken 
zijn inmiddels zodanig gevorderd dat 
de ingebruikname voorzien wordt 
voor begin 1989 

Met fierheid 

Burgemeester Jozef De Bruyne, 
die de ondertussen overleden dr Avil 
Geerinck had opgevolgd, was in sep
tember 1982 dan ook biezonder fier te 
kunnen overgaan tot de officiële ope 
mng van het nieuwe scholenkom-
pleks 

Dat hiermee een bedrag was ge
moeid van meer dan 100 miljoen, kon 
het Zeelse gemeentebestuur met ne
geren maar het was toch bemoedi
gend te mogen vaststellen dat de 
gehele lokale bevolking deze inspan
ning positief wist te waarderen 

Het „Schoolhuys" 
anno 1982 

Deze nieuwe gemeentelijke lagere
en kleuterschool werd gebouwd naar 
een ontwerp van architekt Jan 
Strinckx huidig arrondissements
voorzitter 

Ze bestaat uit een konsiergewo-
ning, uit een kleuterschool met 5 
binnen- en buitenklassen in paviljoen-
vorm en overdekte speelplaats, uit de 
lagere school met 16 klassen, een 
overdekte speelplaats met de nodige 
sanitaire uitrusting, een volledig uit
geruste keuken en refters voor 450 
maaltijden, een turnzaal met kleed-
en wasruimte en uit een direktiege-
bouw met leraarslokaal Vermelden 
we nog de nodige technische lokalen, 
de open speel en parkeerplaatsen 

Het geheel werd ingeplant in het 
centrum van de gemeente en oogt als 
een groene oase Op advies van het 
groenkomitee zorgde de gemeentelij
ke technische dienst voor een prach
tig en didaktisch verantwoorde aan
planting 

Een school voor allen 

Het onderwijs zelf is uitgebouwd in 
een Vlaamse en pluralistische geest, 
zodat de ouders de levensbeschou
welijke richting en begeleiding van 
hun kinderen vrij kunnen kiezen In 
de refter hangt met zonder trots de 
leuze ,Elke Vlaamse klas, een zin
gende klas'" Wat al een programma 
op zichzelf IS 

Het ,,Schoolhuys" van Zele, een voorbeeld van een fraaie gemeentelijke onderwijspolitiek 

Het scholenkompleks wordt opti
maal gebruikt Niet alleen voor dag
onderwijs maar eveneens voor 
avondkursussen, muziekonderwijs 
en naschoolse aktiviteiten 

Bijval en uitbreiding 
Dit alles kwam, samen met een 

volgehouden ,,propere" benoe-
mingspolitiek de kwaliteit van het ge
geven onderwijs ten goede Ondanks 
de dalende nataliteit groeide het leer
lingenaantal snel aan 

Een wissel op de toekomst 
In die voorbije 18 jaren hebben de 

VU-mandatarissen hun verantwoor
delijkheid genomen Het gemeente
beleid werd in goede banen geleid en 
aldus gehouden Vooral de toekomst 
van onze kinderen werd in het oog 
gehouden In de gemeenteschool 
wordt de basis gelegd voor hun toe
komst Er werd een band gesmeed 
tussen leerlingen, leerkrachten en 
ouders omdat de gemeenteschool op 
hun maat is gemaakt Overigens is er 
een stevige wisselwerking tussen ge
meentebestuur en school Hetgeen 
de stabiliteit allen maar ten goede kan 
komen 

Kreativiteit 

We mogen gerust stellen, dat onze 
Zeelse fraktie, het de voorbije jaren 

uitstekend heeft gedaan Onze man
datarissen hebben zich opgesteld als 
dinamische kreatieve en biezonder 
aktieve mensen Dank zij hun alomte
genwoordigheid in het sociaal weef
sel van de gemeente, hun luisterbe
reidheid en openstaan voor nieuwe 
ideeën, weten zij wat er leeft bij de 
bevolking De dagdagelijkse bestuur
spraktijk heeft ons al die jaren geleerd 
dat we in de eerste plaats naar de 
stem van de burger moeten luisteren 
Het gemeentebestuur is er met voor 
de mandatarissen, maar de mandata
rissen zijn er voor het volk 

Deze realisatie inzake ons gemeen
telijk onderwijs dat wij aldus voor een 
lange toekomst hebben veilig ge
steld, stellen ons met alleen in staat in 
voeling te blijven met onze jeugd, 
maar bewijzen vooral dat wij, mits de 
nodige durf en kreativiteit, iets kun
nen realiseren, waarvan wij nog vele 
jaren de vruchten kunnen plukken 

In Zele bepaalt de Volksunie het 
beleid Haar mandatarissen, met bur
gemeester Jozef De Bruyne op kop, 
weten te ondernemen, te beslissen 
en uit te voeren Dit is zo op onder
wijsgebied Dit is zo op milieugebied, 
waar het totaal rioleringsplan inklu-
sief zuiveringsstation omzeggens af 
IS Dit IS zo op het gebied van de 
tewerksteellmg, waar het industrieter
rein tijdens deze legislatuur is uitver
kocht Dit IS zo voor het gehele beleid 
En dat zal zo zijn de volgende zes 
jaari 

(H.T.) 

Onverschilligheid in Gent 

Kortste gemeenteraad sinds laren 
In de maand september kende Gent zowat de kortste gemeente

raadszitting in jaren. De raadsleden waren duidelijk meer bekom
merd om de komende gemeenteraadsverkiezingen en de mogelij
ke koalitieondcrha'--d=M''—p - ! " - - ' • de punten op de zittjn"''elf. 

Diverse punten verdwenen van de 
dagorde zonder protest van de be
voegde schepen, omdat een of ande
re oppositiepartij opmerkingen maak
te Andere punten kregen gewoon 
geen aandacht Alhoewel twee zit
tingsdagen voorzien waren was de 
raad in enkele uren afgehandeld 

Herwaarderingsgebieden 
De raad keurde wel nog vier nieuwe 

herwaarderingsgebieden goed Slui-
zeken-Muide, Brugse Poort 2, Heirnis 
en Ledeberg H De Bleecker herin
nerde aan de ledingsweg van de wijk 
Sluizeken-Muide Reeds sedert 1976 
vragen buurtbewoners aandacht voor 
de wijk Aanvankelijk werden door het 

kollege beloften gedaan, maar sedert 
1981 is door het stadsbestuur mets 
meer gedaan In het betrokken ge
bied IS nochtans 11 % van de wonin
gen onbewoond en het grootste ge
deelte hiervan ook onbewoonbaar 
De wijk telt 1/o »dri h^ -. 
werklozen, en 36 % zijn vreemdelin
gen Het voor het herwaarderingsge
bied omschreven gebied is volgens 
De Bleecker beperkt en zou o a ook 
het Sluizeken zélf en de Huidevetters-
kaai moeten omvatten 

Het Buurtpark ,,Ooievaarstraat" in 
de wijk St Machanus was eveneens 
punt van diskussie De konciergewo-
ning wordt er verhuurd aan 8 000 fr 
per maand De huurder ontvangt 

maandelijks 5 000 fr terug om het 
buurtpark en de vergaderzaal te on
derhouden, te verwarmen en voor 
««"hade te behoeden Dit is, volgens 
oe oppositie, veel te weinig Volgens 
schepen Akkerman mag de huurprijs 
met lager zijn dan 4 % van de kost
prijs van de woning, wat op 8 OOG fr 
neerkomt De vergoeding voor de 
tegensprestatie is uitgedokterd door 
een jundische dienst van de stad De 

oktober opnieuw aan de orde te bren
gen na een uitgebreid onderzoek 

Stadsrenovatie 

Stadsrenovatie is in Gent ook 
steeds een veelbesproken punt Zo
wel de stadsontwikkeling in haar glo-
baliteit als specifieke projekten zoals 

de Zuid kwamen aan bod m de ge
meenteraad 

Aan de Zuid plant de provincie een 
grootschalig projekt in samenwerking 
met een projektontwikkelaar De ste
delijke overheid is hier duidelijk in 
gebreke gebleven, aangezien in al 
die jaren voor de Zuid nog mets is 
venwezenlijkt Ook voor andere pro
jekten, zoals het geplande media
center aan de Steendam heeft de 
stad geen beleidsvisie, maar laat zich 
inpalmen door pnvé-imtiatieven 

Diverse raadslieden pleitten dan 
ook voor een totaalvisie waarin ook 
de rechtszekerheid van de omwonen
den, het verkeersprobleem en de in
spraak van de bevolking eveneens 
worden bekeken 

Carta Brion 

OOST-VL. 
SEPTEMBER 
30 GENT: Groot verkiezingsgebeu-
ren van VU-Gent met politiek cafe 
Spreker is Jaak Gabriels Voorstelling 
van de kandidaten Toegang gratis 
Iedereen welkom Om 20u in Han
delsbeurs Kouter te Gent 
OKTOBER 
1 DESTELBERGEN: Spetterend 
VU-verkiezingsbal in zaal Admiraal, 
Dendermondesteenweg 228 Aan
vang 21 u Org VU-Destelbergen-
Heusden 
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 Knng en VTB-VAB 
Erembodegem-Terjoden 
1 ST-DENIJS-WESTREM-AF-
SNEE: Verkiezmgsstuif-in bij lijsttrek
ker Karel Van Hoorebeke, Kleine 
Goedingenstraat 28 te Afsnee Voor
stelling plaatselijke kandidaten Tus
sen 18 en 21 u mogelijkheid tot eten 
Aperitief -i- koude schotel + nage
recht (500 f r -12j 150 fr) Reservatie 
tel Arthur De Vylder 091/22 14 63 
Vanaf 21 u gezellig samenzijn Ieder
een welkom 
1 LAARNE-KALKEN: Groot Volks-
ume-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 
8 BEVEREN: Verkiezingsbal VU-
Beveren In Zaal Oud Beveren, Sta
tionsstraat 40 Aanvang 20u Inkom 
100 fr 
12 EVERGEM: „Red een mensen
leven in 3 min " Ie CPR les van het 
Rode Kruis-Evergem Door dr Hou
sen in zaal Lescrauwaet van 19 tot 
21 u 30 Deelname in de kosten 50 fr 
Org FVV-Belzele 
30 OUDENAARDE: 1e mosselfes
tijn in zaal ,,Ten Berge" te Volkegem-
Oudenaarde Van 11 tot 16u Keuze 
uit mosselen of varkensgebraad 
Volw 300 fr , kinderen 175 fr Gast
spreker Huguette Ingelaere Org 
FVV-Oudenaarde 

ZO€K6Rn6 
Plaatsaanbieding 
1 1 Vlaamse Sociale Instelling zoekt 
boekhouder Gewenste opleiding A6/ 
Al Gurnculum nchten en opsturen. 
Personeelsdienst, Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 te 8500 Kortrijk 
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Kieskoorts in Sint-Niklaas 

Groot 
verkiezingdebat 
van Wase 
Jonge Leeuwen 

Traditiegetrouw organiseren de Wase Jonge Leeuwen opnieuw 
een debat in de laatste week voor de verl<iezingen 

Het debat, dat georganiseerd wordt 
m.m.v. de Wase Persclub, zal plaats
vinden op maandag 3 oktober om 20 
uur. Het kollege van burgemeester en 
schepenen gaf de toestemming om 
voor deze gelegenheid gebruik te ma
ken van de stadsschouwburg, zodat 
wellicht alle geïnteresseerde Sint-Nik-
lazenaren een zitplaats kunnen be
machtigen. 

Het debat zal zoals steeds op doel
treffende wijze gemodereerd worden 
door Hubert Wilssens, hoofdredak-
teur van ,,Het Vrije Waasland" en 
voorzitter van de Wase Persclub. De 

lijstaanvoerders van de Sint-Niklase 
partijen zullen er hun zeg mogen 
doen: Paul De Vidts (CVP), Freddy 
Willockx (SP), Nelly Maes (VU), Filip 
De Jonge (PVV), Veerie van Garsse 
(Agaiev), Frans Wymeersch (VI. 
Blok), Daan Anthuenis (Sint-Niklaas 
2000), Wolf Bruggen (KP-Soc. Arbei
derspartij), Jan Vandeputte (PvdA) en 
Guy Cleyman (Liberale Volkspartij). 

Zes dagen voor de verkiezingen 
belooft deze konfrontatie alvast tot 
een geanimeerd gesprek uit te groei
en! 

De toegangsprijs bedraagt 50 fr. 

Gentse lijsttrekker nodigt uit 
in het kader van de verkiezings

kampanje organiseert lijsttrekker Ka-
rel Van Hoorebeke nu zaterdag 1 
oktober a.s. bij hem thuis te Gent-
Afsnee, Kleine Goedingenstraat 28 
een ,,verkiezingsstuif-in". 

In een gezellige sfeer zullen de 
plaatselijke kandidaten worden voor
gesteld. Een ideale gelegenheid om 
hen allen persoonlijk te ontmoeten. 

Terzelfdertijd kan de kampanje wat 
financieel ondersteund worden. 

Er is immers mogelijkheid tot eten 
en dit vanaf 18 uur tot 21 uur. Voorde 
prijs van 500 fr. wordt een aperitief 
aangeboden, een smaakvolle koude 
schotel en een nagerecht. Vanaf 21 
uur is er gezellig samenzijn met mu
ziek, gebracht door ,,Mees Sound 
Music". 

Wel op voorhand een seintje op het 
telefoonnummer 22.14.63 geven. 

Vrij(dag 30 september 1988 om 20 u. 
Handelsbeurs Kouter Gent 

Groot verkiezingsgebeuren 
van de Volksunie Gent 

met Politiek Café 
Spreker: Jaak Gabriels 

Voorstelling van (Je kandidaten 
Toegang Gratis Iedereen Welkom 

25 jaar VU Eekio 
De Volksunie-afdeling EekIo viert 

haar 25-jarig bestaan op 1 oktober 
1988. 

Deze gebeurtenis gaat gepaard 
met een grandioze feest en dans
avond m de Salons Mimosa, Aug. Van 
Ackerstraat te Eeklo. Eerst is er een 
feestmenu aan 600 fr./persoon (dran

ken niet inbegrepen), daarna dans
avond met studio Antares. 

Deuren om 19u 30, tafelen om 20u. 
Vooraf inschrijven noodzakelijk: bij 

alle bestuursleden of op het VU-se-
kretariaat, Weversstraat 8 te Eeklo 
(telefoon 091/77.12.47) tot 26 sep
tember '88. 

Iedereen is van harte welkom 

39ste samenkomst 
van Broederband-St.Pietersbanden 

St.Pietersbanden werd in 1949 opgericht door dr. Jef Goosse-
naerts. IHet was zijn bedoeling de getroffenen van de repressie 
jaarlijl<s samen te brengen. Dit was, in volle repressietijd, een 
gedurfd initiatief. De talrijke opkomst bewees echter dat het 
initiatief beantwoorde aan een behoefte, de derde zondag van 
oktober werd voor velen een Vlaamse hoogdag! 

In 1983 heeft het bestuur van Broe
derband-Gent aanvaard dit prachtig 
werk verder te zetten en zij slaagden 
er in aan de organisatie een nieuwe 
impuls te geven. Veel repressieslach-
toffers zijn ondertussen reeds overle
den, doch hun plaatsen werden inge
nomen door hun kinderen en kleinkin
deren 

Broederband-Gent roept alle 
Vlaams-nationalisten op om op 16 
oktober in Lourdes-Oostakker aanwe
zig te zijn. 

Programma: 

12 uur stipt' h. mis in de basiliek 
van Lourdes-Oostakker, deze zal wor
den opgedragen door pater Aernouts, 
pater De Muyt en e h. Waterschoot 
Homilie- Pater De Muyt. Zang: Emiel 
Hullebroeckkoor o.l.v. de heer Wab-
bes 

13 uur. middagmaal in de grote 
zaal van het ,,Hotel de Lourdes". De 
tafelrede zal worden gehouden door 
Noel de Cramer uit Komen. Deelna
me aan het middagmaal is enkel 
mogelijk na storting vóór 1 oktober 
van 430 fr. op rekening nr. 444-
5625401-68 van Broederband-Gent 

vu-Jongeren willen nieuwe lente in Waasland forceren 
In het Waasland mikt de VU op een versteviging en verjonging van haar gemeenteraadsfrakties. Op de 

VU-lijsten te Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis, Sint-Niklaas en Temse staan dan ook heel wat bekwame jonge 
kandidaten. Dat de VU de jeugd niet in de kou zet, wou men ook aantonen met een aktie te Sint-Niklaas. 
Daar werd een naakt meisjesbeeld op de Grote Markt voorzien van een mantel met de Vlaamse Leeuw. VU-
kamerlid Nelly Maes en arrondissementsvoorzitter Jan Weyers waren hierbij ook van de partij. 

Treedt eensgezind naar de kiezer 

VU-Erpe-HHere getuigt 
van grote inzet 

VU-Erpe-Mere komt van zeer ver terug. Problemen die ontstaan 
zijn na de vorige gemeenteraadsverkiezingen hebben de afdeling 
gedurende een lange tijd onplezierig bezig gehouden. 

Sedert begin 1988 gebeuren er 
evenwel wondere dingen: 

— de volledige eensgezindheid en 
samenwerking is terug; 

— wij hebben onze afdelingen op
nieuw kunnen restruktureren en be
volken met nieuwe, ook jonge dinami-
sche bestuursleden; 

— door de inbreng van de jonge 
gevormde bestuursleden is onze ak
tie op een hoger niveau gebracht. 

Er is dus reden om blij en fier te 
zijn. Zulke vernieuwing is slechts mo
gelijk met mensen die gedreven zijn 
door de Vlaams-nationale gedachte, 
die begeesterend en verzoenend 
werkt. Deze gedachte is springlevend 
in Erpe-Mere en wordt ondersteund 
door de hoge verwachtingen die 
voortvloeien uit het aan de gang zijn
de verdere federaliseringsproces van 
het land. 

Aflossing 

Dit herstel is ook slechts mogelijk 
geweest omdat veel van onze be
stuursleden grote kwaliteiten bezit
ten' geloof in de zaak, taaiheid om 
steeds opnieuw te herbeginnen, ver
draagzaamheid binnen de groep, be
reidheid om eigen handelen af te 
stemmen op het belang van het ge
heel. 

Meer konkreet kan verwezen wor
den naar: 

— de aflossing in de gemeenteraad 
van Louis Van Durme door Carlos De 
Brouwer Wij zijn Louis dankbaar dat 
hij dit heeft mogelijk gemaakt. Dit 
vormde de aanzet tot een vernieuwde 
aktie in de afdeling Mere-Erpe, tevens 
bevorderd door de taaie vasthou
dendheid en bewogenheid van Carlos 
en de komst van een aantal nieuwe 
leden met een zeer open ingesteld
heid. 

— de korrekte houding van Hein 
Mallefroy die gemeend heeft om per
soonlijke redenen niet meer te kun
nen meedoen. Dit belet evenwel niet 
dat hij op een korrekte wijze zijn ambt 
van eerste schepen blijft vervullen en 
met zijn tips en raadgevingen heeft 
geholpen bij de samenstelling van de 
lijst. 

— de rol van schepen De Grave, 

die ruimte heeft willen laten voor 
jongere kandidaten en anderdeels 
zich borg wil stellen voor het verzeke
ren van de kontinuiteit. 

Het gaat dus om een volledige lijst 
met volwaardige, bekwame kandida
ten. Ook ZIJ IS een afspiegeling van 
deze nieuwe geest. 

De lijst 

Jan De Vuyst, gemeenteraadslid 
Carlos De Brouwer, 
gemeenteraadslid 
Christiane Galle-Baeyens, 
bediende 
Willy Van der Eist, OCMW-lid 
Dirk Beurms, bediende 
Jo Brondeel, werktuigkundige 

7. Peter D'Haeseleer, student 

8. Wim Van Den Berghe, student 
9 Rudy Van Droogenbroeck, bode 

10. Chris Bavay, bediende 
11. Jaak Paerewijck, autogeleider 
12 Patricia Temmerman-Van Geit, 

huishoudster 
13. Ariette Platevoet-Veerens, 

bediende 
14. Joris Van der Eist, bediende 
15. Christina Smekens, bediende 
16. Edmond Rottiers, paswerker 
17. Monique Bogaert-Cooman, 

autogeleider 
18. Lutgarde Everaert-Masscho, 

laborante 
19. Fans Van Moorter, 

gepensioneerde 
20. Frangois Van De Meersche, 

drukker 
21. Albert Renneboog, bediende 
22. Edgard Van Den Brulle, 

tekstielbewerker 
23. Urbain De Grave, schepen 
24. Remi Roels, gepensioneerde 

MEUBELEN 

^Qf^OcÉ 
Kegenen 105, 9328 Schoonaarde - Tel. 052/42.21.56 

(Steenweg Welleren-Dendermonde) 

Wi nodigen U uit om, 
naast ons uitzonderlijk gamma kunstmeubeien, het 

geraffineerd comfort van een volledige 
collectie wereldvermaarde Jean Roche-salons 

te ontdekken. 

Gepresenteerd op de uitzonderlijk mooie 
Tibetaanse, handgeknoopte DOC-tapijten, in een 

uniek kader. 

Om met ons mee te vieren, schenken wij aan alle 
kopers van een salon, naast de gewone 

voorwaarden, een etentje voor 
twee in het gerenommeerde sterrenrestaurant 

t Laurierblad te Berlare. 

Wij zijn open van 10 tot 12 u. 
en van 13 tot 19 u. 30 

Ook open op zondag van 14 tut 18 u. 30. 
.Sluitingsdag: donderdag. , 
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Optimisme over verkiezingsuitslag van 9 oktober 

VU-Zwiindrecht maakt er werk van! 
Eerst afwachten wat de anderen doen en later achterna hinken 

is onze regel niet. Na de probleemloze samenstelling van de 25-
koppige kandidatenlijst is het „naar buiten komen" voorgoed op 
gang gebracht. Een vijftal werkgroepen hebben duchtig gesmeed 
aan een uitgelijnd programma, ondersteund met de slogan: „Naar 
een leefbare gemeente 2000, een open (t)huis". 

Geen holle woorden voor de inwo
ners van twee deelgemeenten die 
zowel industriële als verkeerstechni
sche belasting van het Linkeroever
gebied ondervinden... 

Vlugschrift 

Een bijzonder sterk punt van onze 
afdeling is wel dat we sinds jaren de 
middelen, maar vooral de mensen 
vinden om via ons „Vlugschrift" de 
bevolking te informeren en dit met de 
regelmaat van een klok. Verslagen 
over de gemeenteraadszittingen en 
OCMW-nieuw wisselen af met aktivi-
teiten allerhande van de Vlaamse 
Kring, het leven in onze afdeling en 
een kijk op het nationale gebeuren. 
De VU heeft op dit punt een reputatie 
die andere partijen ons in Zwijndrecht 
met recht en reden kunnen benij
den... 

Zo is voor de derde achtereenvol
gende keer ,,ons boekske" met het 
verkiezingsprogramma (serieus na
tuurlijk) en de voorstelling van de 
kandidaten (luchtig en raak) in de 
meer dan 6000 huisgezinnen van 
Burcht en Zwijndrecht terecht geko
men. Een groot aantal van deze frisse 
brochures werd zelfs tijdens een 
weekeind persoonlijk huis-aan-huis 
afgegeven door onze mandatarissen, 
kandidaten, bestuursleden en militan
ten. Ook de voor de verkiezingen 
opgetimmerde reuzen gaven aan 
deze ,,kolportage" de nodige kleur. 

ZO€K€RC]€ 
I 23-jange licentiaat moderne ge

schiedenis aan de KUL Keuzench-
ting. kultuurgeschiedenis van de 
nieuwste tijd, met een grote talenken
nis Nederlands, Frans, Engels, Duits 
en Italiaans, zoekt passende betrek
king. Voor ml. tel. staatssekretariaat 
Valkeniers 02/513.83.00 post 311 

I 24j. tweetalige sekretaresse met 
goede ervaring, zoekt een nieuwe 
voltijdse betrekking als hulpboek
houdster en/of sekretaresse Voor inl. 
zich wenden tot staatssekretans-bu-
remeester dr. J. Valkeniers, 02/ 
569.16.04. 

I I 31-jarige licentiaat klinische psy
chologie, met beroepservaring, zoekt 
werk in zijn sektor. Voor ml. staatsse
kretariaat Valkeniers 513.83.00 post 
311. 

Ze droegen elk hun eigen bood
schap. ,,Zwijndrecht, een reuzege
meente" en ,,De VU, een reuze-
ploeg". Deze happening kende overi
gens veel bijval en een simpatiek 
onthaal bij onze mensen. 

Er gebeurt nog meer en er staat 
nog wat op stapel ook. Een voltreffer 
was ongetwijfeld de VU-verkiezings-
meeting van 22 september: veel volk 
en veel sfeer. Het nuttige en het 
aangename kwamen trouwens beur
telings aan bod. Natuurlijk werd er 
over gemeentepolitiek gesproken, 
maar wel met een muzikale en vokale 
noot omlijst. Daarvoor zorgden Ed 
Kooyman en Herman Van Haeren in 
hun typisch Antwerps repertonum. 
Raadslid Jan Menu richtte zich vooral 
tot de jongeren met de oproep om 
samen met de ouderen te bouwen 

aan een nieuw gemeentelichaam, dat 
niet de bloedarmoede vertoont van de 
huidige CVP-SP-meerderheid. Als 
wiskundige haalde hij er de rekenkun
dige reeks bij om zijn optimisme over 
de uitslag vn 9 oktober uit te drukken. 
We hopen dat je gelijk krijgt, Jan! 

Vrouwen 
Kandidate Mine Van Goethem-Arfs 

was met enkel blij met de aanwezig
heid van zeven vrouwelijke kandida
ten op de lijst, maar brak een lans 
voor de integratie van de vrouw in het 
politieke leven. Zij stelde hierbij dui
delijk dat ook voor vrouwen een poli
tiek mandaat niet te onderschatten 
valt. Haar vrouwelijke kollega's kre
gen niettemin allen een hartelijk mo
reel steuntje. Ondertussen was ook 
vice-eerste minister Hugo Schiltz in 
ons gezelschap geraakt. Onze naaste 
buur van Linkeroever kent de hartek-
lop van Burcht en Zwijndrecht. In een 
korte schets tekende hij de evolutie 
van het gemeentebeleid in Vlaande
ren om dan het bielang van de ge
meente te benadrukken als openbaar 
bestuur dat het dichtst bij de mensen 

staat. De Antwerpse lijsttrekker wens
te ons dan ook een ,,reuze-uitslag". 

Senator en fraktieleider Oktaaf 
Meyntjens had het laatste woord. 
Nuchter en soms ironisch gaf hij zijn 
kijk op het politieke schaakbord van 
de voorbije legislatuur. Meer uit 
schrik dan uit wijsheid werd de tien 
man sterke VU-fraktie in de oppositie 
geduwd, maar daarmee was de kous 
niet af. De verliezers van de verkiezi-
nen '82 hebben dit trouwens op be
paalde kruclale momenten ondervon
den. Als ervaren politikus beseft onze 
fraktieleider best dat meer dan ooit de 
verkiezinen van ,,nu of nooit" worden 
voor de VU. Reden genoeg om er 
onze schouders onder te zetten. Ok
taaf had nog woorden van dank voor 
allen die de politieke beweging in 
onze gemeente gedurende de voor
bije jaren mee hebben geschraagd. 
Met het zingen van het Vlaamse 
volkslied eindigde het officiële ge
deelte en kon de (politieke) nakaar-
ting beginnen. Wedden dat we er 
werk van maken, ook op 9 oktober? 

Walter Meuris 

Onder het motto: Volksunie, een reuzeploeg, hield de VU van Zwijndrecht-Burcht een ludieke 
propagandatocht. 

Jong en (iets) minder jong waren van de partij en... goedgemutst! 

Ludieke VU-aktie te Kontich 

„Hier sneuvelde ml|n knalpot" 
Een 15-tal Kontichse VU-leden 

hebben afgelopen zaterdag ludiek ak-
tie gevoerd tegen de ellendige toe
stand van het wegdek en van het 
fietspad in de Ooststatiestraat Onder 
het motto ,,Hier sneuvelde mijn knal-

pot" werden een tiental uitlaten van 
afgedankte auto's aan witte kruisen 
opgehangen en dit langs weerszijden 
van de drukke straat. Tevens werden 
pamfletten in de buurt uitgedeeld. 

Volgens de VU veroorzaakt de 

slechte staat va'n het wegdek de nodi
ge lawaaihinder voor de omwonen
den en tevens problemen aan muren 
en inboedel van omliggende huizen. 

Met deze aktie wilde de VU de 
aandacht van het kollege van burge
meester en schepenen vestigen op 
deze onhoudbare toestand. De aan
vangsdatum van de geplande werk
zaamheden m.b.t. een volledige ver
nieuwing wordt immers steeds maar 
opgeschoven. 

Van der 
Hallendag te Lier 

Nu zaterdag 1 oktober gaat er te 
Lier een Van der Hallen Jeugddag 
door. 

Om IOu.30: eucharistieviering in 
de St.-Jakobskapel op de Grote 
Markt. 

Om 12u.: middagontmoeting in het 
jeugdcentrum Karuur op het Zimmer-
plein. Met: voordracht en zangston
de, getuigenis door Guido Van der 
Meersch. 

De hele namiddag in 't Schaeck-
bert, Zimmerplein 12, tentoonstelling 
over Ernest Van der Hallen, poster-
beurs met fotokaarten en bezinnings-
teksten. 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 
29 EDEGEM: Daguitstap van FVV 
naar Kinrooi en Thorn. Info bij FVV-
sekretariaat. 
30 WOMMELGEM: Kleinkunst-
avond met Jos Ghysen en Optima-
Kabaret. In zaal Familia, Ad. Mortel-
mansstraat 18. Om 20u. Inkom 150 
fr., leden KK Jan Puimège en 60-H 
120 fr. Kaarten te bekomen bij K. 
Vandenbuicke 03/353.07.73, L. Boo-
gaerts 322.27.75, W. Herbosch 
353.68.94, G. Bellefroid 353.16.93. 
Org.: KK. Jan Puimège. 
30 MECHELEN: Volksunie Verkie
zingsbal in de Stedelijke Feestzaal, 
Leermarkt te Mechelen. Deuren 21 u. 
Eerste dans 21u.30. Orkest: Mansa-
na. Inkom 100 fr. 
30 WOMMELGEM: Kleinkunst-
avond met Jos Ghijsen en Kabaret 
Optima. Aanvang: 20u. in zaal Fami
lia, A. Mortelmansstraat 18. Org.: 
Kulturele Kring Jan Puimège Wom-
melgem. 
30 WIJNEGEM: ,,Geftembezze-
fuif" in Jeugdcentrum Ahoy, School
straat, om 20u. Iedereen welkom. 
Leden 40 fr., niet-leden 60 fr., 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 MIJLEN: Jaarlijks VU-bal in feest
zaal Nilania, Kesselsesteenweg. 
Opening om 21 u. Orkest The Silver 
Wings. 
1 WILRIJK: 3de Oostenrijkse 
avond van het Het Vlaamse Kruis, 
afdeling Antwerpen-Zuid, in 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 m samenwerking 
met afd. Borgerhout. Zaal Gietscho-
tel, Lod. Van Berckenlaan 179, Bor
gerhout. Muziek: discobar Diamond. 
Deuren: 20u.30. Bijdrage: 100 fr. 
Org.. VU-Berchem-Borgerhout. 
1 MOVE: Kandidatenbal in zaal 
Urania, J. Mattheessensstraat, nabij 
de sterrenwacht. Deuren: 20u.30. In
kom- 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 Ber-
chem-station om 8u. stipt. Bezoek 
stadhuis, begijnhof, abdij van Vlier
beek en kasteel van Horst. Terug 
rond 18U.30. 750 fr. voor leden, 800 
fr. niet-leden. Bedrag storten vóór 25/ 
9 op rek. 405-3071811-46 van FVV-
Berchem, of aan één van bestuursle
den. 
13 EDEGEM: Voordracht door dr. 
Marcel Ploem, pedagoog-schrijver 
over ,,Tederheid". In lokaal Drie Ei
ken om 20u. Org.: Kulturele Kring 
Edegem. 
15 SCHOTEN: FVV-Schoten richt 
kursus Patchwork in. Onder deskun
dige leiding van Monico Verijke-De-
schepper wordt dit lapjeswerk aange
leerd op zaterdag 15, 22 en 29 okto
ber. In het Kasteel van Schoten, tel
kens om 14u. Info en inschrijving: 
645.86.50 en 658.27.98. 
15 BERCHEM: Tweedaagse reis 
naar Frankrijk. Vertrek Berchem Sta
tion 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. Inschrij
ven tot 30/9. Org.: Vlaamse Kring 
Kempenland. 
22 ANTWERPEN: Derde scheeps
hal. Met Hugo Schiltz aan boord van 
Flandria24. Inscheping vanaf 19u.15 
Inkom 250 fr. Kaarten door stortmg op 
rek. 404-3Q36801-74 van VU-Antwer-
pen-stad. 

Op naar 9 oktober 1988 

VU-liJst Hulshout 
Ook te Hulshout heeft de Volksunie 

werk gemaakt van haar programma. 
Zo pleit ze voor een open beleid, geen 
politieke benoemingen, een groene 
gemeente. Het programma heeft ook 
aandacht voor gehandikapten, be
jaarden, sportinfrastruktuur, school
gaande jeugd, veilig verkeer enz. 

Volgende personen zetten zich in 
om het programma waar te maken: 

1. Jan Cardijn, gemeenteraadslid 
2. Raymond Vervoort, 

gemeenteraadslid 
3. Achlen De Cleyn, onderwijzer 
4. Bernadette Verduyckt-Van Den 

Broek, gemeenteraadslid 
5. Eddy De Rijck, bediende 
6. Mark Meurrens, burg. ingenier 
7. Alex Deckers, industr. ingenieur 
8. Staf Van Den Bergh, 

kommerc. medewerker 
9. Jos Peeters, diamantbewerker 

10. Lizette Peeters-Janssens, 
huismoeder 

11. Maria Vranckx, handelsreiziger 
12. Robert Dupont, handelaar 
13. Emiel De Rijdt, autovoerder 
14. Leon Van Loo, autovoerder 
15. Jan Van Meerbeeck, 

leraar ekonomie 
16. Walter De Waele, elektrieker 
17. Jos Coppens, autovoerder 
18. Gaby VanDenEynde-Heremans, 

zelfstandige 
19. Frans Van Den Bruel, 

gemeenteraadslid 
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vu-lijst te 
Steenokkerzeel 

Een vlug overzicht leert ons dat ook 
m öeze gemeente een belangrijke 
verjonging en vernieuwing plaats 
vond, tevens kunnen wij ons verheu
gen over de aanwezigheid van zeven 
dames Hier de lijst waarmee VU-
Steenokkerzeel naar de kiezer gaat 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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

Karel Coosemans, 
gemeenteraadslid 
Ghislam Adams 
Adeline Van Rillaer 
Els Charher 
Johan Lamote 
Guido Arfeuille 
Frank Thuriaux 
Armande Peeters-Hayen 
Rita Michiels-Vergaerde 
Ene Verheyden 
Manen De Roover 
Hubert Desmedt 
Wim Smits 
Albert Sempels 
Yvan Odeurs 
Grete Schaekers 
Greta Koklenbergh 
Maria Baickmans 
Freddy Verstraeten 
Jozef Moysons 
Kamiel Ryon 

OPENBAAR 
CENTRUM VOOR 

MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN VAN 
ANTWERPEN 

Plaatsen van opvoed(st)er en 
sociaal verpleegkundige 

De plaatsen van opvoed-
(stler en sociaal verpleegkun
dige worden openverklaard. 

Zij staan open voor manne 
lijke en vrouwelijke kandida
ten 

Aanvangswedde • 47 317,- fr 
bruto per maand 

De kandidaten moeten de 
Belgische nationaliteit bezit 
ten 

Leeftijdsvoorwaarden: de 
leeftijd van 45 jaar niet over
schreden hebben op 
17.10 1988 

Diplomavereiste: 

— voor opvoedlstler: 
diploma in de orthopedago-
gie 
{pedagogisch assistent(e) of 
gegradueerde opvoed(st)er 
— diploma van assistent(e) 
in de psychologie 
(voor sociale promotie inbe
grepen) 

— voor sociaal 
verpleegkundige 
diploma van gegradueerde 
sociaal verpleegkundige of 
hiermede gelijkgesteld di
ploma (cfr. K B. van 
17.8.1957). 

Verplicht inschrijvingsfor 
muiier en examenprogramma 
te bekomen op de 7e Directie-
Personeelszaken van het 
Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, 
Lange Gasthuisstraat 39 te 
2000 Antwerpen 

Inschrijvingsrecht: 400,- fr. 

De kandidaturen dienen toe 
gekomen te zijn op het Secre
tariaat, Lange Gasthuisstraat 
33 te 2000 Antwerpen uiterlijk 
op 17.10.1988. 

Herent op 8 oktober: 

Reuze-prettig fietsen 
BIJ de Gemeenteraadsverkiezingen 

van 1982 behaalde de VU in Herent 
27,02 %, een winst van meer dan 
9 %' 

Samen met de SP en Gembel werd 
de meerderheid gevormd Een hele 
reeks vernieuwingen groeiden uit dit 
zesjarig beleid Het afdelingsbestuur 
o I v Rik de Deken legde op 1 sep
tember een sterke vernieuwde kandi
datenlijst voor, die eenparig aanvaard 
werd 

Tussen de eerste 12 kandidaten 
vinden we 7 dames i De VU-kieskam-
panje wordt gevoerd onder het motto 
,,Willy Kuijpers en zijn ploeg" De 
inzet geschiedde op 3 september met 
een schitterend, druk bijgewoond 
braadspit ,,Tussen Wijk en Wereld" 
Inderdaad het kleine ueiie ontving 

tegelijkertijd EVA-afgevaardigden 
van 16 verschillende volkeren Sena
tor Roger Blanpain hield een geestige 
gelegenheidstoespraak, nadat hij al 
gezorgd had voor een blitzbezoek 
van voetballer Jean-Mane Pfaff' 

Vanaf 4 september lopen de 5 ver
kiezingsweken echt gesmeerd tot en 
met 8 oktober Op die zaterdag om 
13u verzamelen we aan de Warot-
zaal voor een reuze-prettige fietskara-
vaan doorheen onze Brabantse dor
pen Iedereen welkom met een stevi
ge fiets en bel 

Hier gaan dan de VU-kandidaten 
1 Willy Kuijpers, 

Euro-parlementslid 
2 Armand Van Laer, 

rijksambtenaar 

3 Jos Bex, bedrijfsleider 
4 William Vanhorenbeek, leraar 
5 Roger Castelein, technicus 
6 Monik Vansteenbeeck, lerares 
7 Annemie Van Winckel, joernaliste 
8 Kris Gielens, verpleegster 
9 Veva Callewaert-Castel 

10 Bern Cranmckx-Falepin, 
ondenwijzeres 

11 Marleen Schouteden, advokaat 
12 Adie Overloop-Vandecruys, 

zaakvoerder 
13 Luk Draye, dr germ fil 
14 Jan Bollion, bediende 
15 Patrick Keyser, drukker 
16 Frangois Empereur, bediende 
17 LOUIS Guelinckx, 

bediende-telefonist 
18 Cyriel De Boeck, bediende 
19 Jan Antonneau, leraar 
20 Ludo Van Lent, regent 
21 Jan De Haeck, gepensioneerde 
22 Willy Verbiest, gepensioneerde 
23 Jef Bisschop, gepensioneerde 
24 Rik De Deken, bediende 
25 Roger Blanpain, 

senator-hoogleraar 

4 X ergens in 't Leuvense 

De vijf VU-afdelingen van Groot-Leuven (Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele, Wijgmaal en Leuven-Centrum) proberen hun 
kassen te spijzen via de verkoop van 4 prentkaarten 

De Sint Martinuskerk van Wilsele, de abdij van Vlierbeek, tiet voormalig Jezuietenhof van Wijgmaal en de Parkabdij 
van Heverlee zijn van de hand van Maria Marques (37ste kandidaat op de VU-lijst) Het pakket van 4 prentkaarten v^ordt 
verkocht aan 100 fr 

Sport in 
iiet pajotteniand 

in samenwerking met BLOSO orga
niseert het Pajottenlands Jongeren
centrum te Lennik vanaf oktober een 
aantal sport-initiatiekursussen 

Deze zijn Ping-Pong op woens
dagavond vanaf de maand oktober, 
telkens tussen 20 en 21 uur Plaats 
Sport-en Ontmoetingscentrum, A Al-
goetstraat 77 te 1680 Lennik 

Onderhoudsgymnastiek voor vrou
wen overdag, telkens op dinsdag van
af de maand oktober van 14 tot 15 
uur Plaats Feestzaal van de ge
meenteschool te St -Martens-Lennik, 
Schapenstraat 42 te 1681 Lennik 

Deze mitiatiekursus loopt over een 
reeks van 10 lessen van telkens 1 
uur Mogelijk worden de lessen daar
na vervolgd De deelname is gratis 
Deze kursus komt in aanmerking voor 
de ,,Sport is tof-aktie" 

Voor verdere inlichtingen en in
schrijvingen 02/532 53 14, Kroon-
straat 1 te 1680 Lennik 

Vacante betrekkingen 
Onderstaande betrekkingen zijn 

onmiddellijk te begeven bij een inter
nationale firma 
— Architekt-ingenieur 
— Piping-tekenaars 
— Industriële Ingenieurs 
— Topograaf 
— Geoloog 

Kontaktadres G Smol tel 02/ 
510 88 32 of 03/271 00 16 

GEMEENTE 
GRIMBERGEN 

(Provincie Brabant) 
Het College van Burgemees

ter en Schepenen brengt ter 
kennis dat 1 voltijdse betrek
king van werkman geschool
de A als lader bij de huisvuil-
ophaaldienst (M/V) te bege
ven is aan de gemeente Grim
bergen Er wordt een v\/erfre-
serve van 1 jaar voorzien 

De kandidatuurstellingen, 
eigenhandig geschreven, wor
den gericht aan de Heer Bur
gemeester, Prinsenstraat 3 te 
1850 Grimbergen, met een 
aangetekende brief en dienen 
uiterlijk ter post afgegeven te 
worden op 17 oktober 1988 

De aanwervingsvoorwaar-
den, de bij de aanvraag te 
voegen documenten, examen
programma alsmede bijko
mende inlichtingen kunnen 
bekomen worden op de dienst 
secretarie — personeelszaken 
tijdens de werkuren of telefo
nisch 02/269 12.47 of 269 60 00 

Namen het College van Bur
gemeester en Schepenen. 
In opdracht: 
De Sekretaris, De Burgemeester, 
J. VAN DE VELDE. J. MENSALT. 

BRABANT 
SEPTEMBER i 
30 SEPTEMBER: Vertellingen over 
onze stad onder de titel ,,Leuven 
ongewoon " door Hans Devroe, au
teur van ,,Het schaakspel van Leu
ven" In cafe Karlisse, Arendstraat 1, 
naast Universiteitsbiblioteek, om 20u 
Org Dosfelkring Leuven 
OKTOBER 
1 HULSHOUT: Mosselbal met voor
stelling van de kandidaten Om 20u 
m zaal Centrum te Houtvenne 150 fr 
mosselen naar believen Liefst vooraf 
inschrijven bij VU-Hulshout 
1 DWORP: Eetfestijn Gildenhuis te 
Dworp op 1 en 2 oktober Org Volks
unie-Vernieuwing 
1 MERCHTEM: Groot Verkiezings
bal VU in zaal Harmonie, Stoofstraat, 
om 21 u 
9 DWORP: Uitslagen, prognoses 
op groot scherm in 't Gravenhof te 
Dworp vanaf 19u (drankje en hapje is 
voorzien) Org VU-Vernieuwing 
18 AARSCHOT: Jaarlijks panne-
koeken- en smoutebollenfeest van 14 
tot 20 uur in de parochiezaal van 
Langdorp-Centrum Org VU-Aar-
schot 
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Voor het eerst sinds lange tijd nemen ook vijf inwoners van de 
noordelijk gelegen poldergemeente Koolkerke voor de Volksunie deel 
aan de gemeenteraadsverkiezingen te Brugge 

Van links naar rechts herkent U Antoon Torfs, Jozef Vanmoortel, 
Lieve Ryde-Noe, Kris Casier en Patrck Vannieuwenhuyse Wij wensen 
hen veel geluk op 9 oktober 

Wi\ 

WEST-VL. 
SEPTEMBER 
30 BRUGGE- Om 20u in het Hof 
van Watervliet Oude Burg voor 
dracht over De Witte Pest' door e h 
Luc Vranckx dr in socioloie Org 
Vlaamse Volksbeweging Brugge 
30 BRUGGE- VU Brugge-Noord 
nodigt uit op een kip- en wijnkaartmg 
vanaf 19u in De Frisse Spar' , Dud-
zeelsestwg 32 Inleg 60 fr 
OKTOBER 
1 ROESELARE Vlaams Volksfeest 
in Sporthal Kerelsplein Vanaf 16u 
kindernamiddag met Jacobus en Kor-
neel 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 In
kom 100 fr vvk, aan de deur 120fr 
Org VU-Roeselare 
18 OOSTENDE- Zeezangfeest olv 
F Guntler, E Raes Ingriani, J Huy-
lebroeck en vijf koren Aanvang 20u 
in het Casino Kursaal Oostende 
Kaarten te bekomen Vlaams Audio-
fonds 059/50 84 80 of bij FVK 091/ 
23 77 42 Org Vlaams Audiofonds, 
VOVO VTB-VAB 

I ' 20j A2 elektronmekanieker zoekt 
een nieuwe betrekking wegens de 
onveiligheid in zijn huidige werkkring 
Voor ml zich wenden tot staatssekre-
taris burgemeester dr J Valkeniers 
02/569 16 04 
I 1 26-jarige licentiaat m de Sociale en 
Kulturele Agogoiek met een brede 
algemene vorming zoekt werk in 
haar sektor in Brussel of Vlaams-
Brabant Voor ml tel staatssekreta 
naat Valkeniers 513 83 00 post 311 

22 jarige typiste met kennis van 
bureelwerken onmiddellijk vrij zoekt 
aangepaste job m Brussel of Vlaams-
Brabant Voor ml tel staatssekreta 
naat Valkeniers 513 83 00 post 311 

9 OKTOBER 
STEM VOOR MEER EVENWICHT 

IN UW GEMEENTERAAD. 

^ . 
Een initiatief van de Staatssecretaris voor Maatschappeliike Emancipatie M Smet Wetstraat 56 1040 Brussel tel 02/2304925 

AANLEGGEN WERVINGSRESERVE 
GELDIG VOOR DRIE JAAR (M/V) 

GESCHOOLD WERKMAN B - LOODGIETER 

BIJZONDERSTE VOORWAARDEN 
1 Belg zijn en van onberispelijk gedrag 
2 Leefti)d: de leeftijdsgrens van 50 laar niet overschreden hebben op de 
dag van de benoeming Overschrijding van deze leeftijdsgrens is m 
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 specialiteit van loodgieter 

ofwel 
b) houder zijn van een kwalificatiegetuigschrift van de lagere middel 

bare 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 (m 29 jaar) 

INSCHRIJVINGSGELD: 200 fr storten op PR nr 000 0009321 09 van 
het O C M W Brugge Kartuizennnenstraat 4 8000 Brugge voor 25 
oktober 1988 met vermelding „examen geschoolde B — loodgieter 

VRIJSTELLING INSCHRIJVINGSGELD: 
Volledige vrijstellm 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 schrifte 
lijke verklaring van de kandidaat 

IN TE STUREN: uiterlijk tegen 25 oktober 1988 aan de Personeelsdienst 
van het O C M W Brugge Kartuizennnenstraat 4 8000 Brugge ge 
schreven aanvraa deelneming examen afschrift diploma eventueel 
dokument(en) van 4 jaar praktijk in het beroep van loodgieter en/of 
eigenhandig geschreven en ondertekende verklaring voor vrijstelling 
inschrijvingsgeld 

Bijleren in de Westlioek 
Vanaf emd 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 ie 
dereen die met veel kansen tot stude 
ren kreeg Bijleren in de Westhoek 
heeft ook voor jou misschien een 
kursuspakket klaarleggen' 

Er zijn kursussen algemene vor 

ming Nederlands rekenen omgaan 
met papieren en formulieren geld en 
een voorbereidende kursus voor het 
behalen van een rijbewijs Voor werk
zoekenden IS er vrijstelling van stem
pelcontrole mogelijk 

Interesse' Vraag inlichtingen bij 
Bijleren m de Westhoek Grote Markt 
5 te 8160 Diksmuide tel 051/ 
50 09 69 

Vrede en Vlaanderen, 
op het kruispunt 

Het verband tussen Vredesbewegi 
ing en Vlaamse Beweging een as-
pekt dat helaas te weinig gekend is 
Om daaraan te verhelpen boog de 
werkgroep vredesedukatie opge 
richt in de schoot van Vakbel (Vlaam
se Akademie voor Kulturele Belan 
gen) zich over een multimediapro-
jekt Zo bracht de Lodewijk Dosfel 
vormingsinstelling reeds een video
montage 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 wezen 

lijke bijdrage kunnen leveren aan het 
streven naar vrede 

Het volstaat de titels van de bijdra 
gen op te sommen om de relevantie 
van de publikatie aan te tonen 

— Inspiratie uit het verleden 
— Vrede door zelfbeschikking 
zelfbeschikking door nationalisme 

— EuropaoverdeJalta kloof heen 
— Ontwapenen om te ontwikkelen 
Heeft u belangstelling'' Aarzel met 

en bestel de brochure bij VAKBEL 
Limburgstraat90 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 

Kantoor notaris Jacques VAN DAMME, 
Res. GROENHOVE, Gistelse steenweg 138 bus F/O, Brugge St Andries 

(teL 050/38.11.11) 

OPENBARE VERKOPING 
GEMEENTE ZUIENKERKE Ie afdeling 
Een blok landbouwgrond gelegen Blankenbergse Dijk, sectie C 
nrs 65 en 73/a groot 1 ha r 30 ca Onverpacht per 1 10 88 

Enige zitdag: DINSDAG 4 OKTOBER 1988 om 15u30' in het 
sekretariaat van het OCMW, Brugge, Kartuizennnenstraat, 4. 

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 in 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 Kartuizennnenstraat 4 

Verdere inlichtingen op het kantoor 
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Jongeren voorbereiden op stembusslag 

9 Oktober in de klas 
Diverse s tudies t o n e n aan dat n o g maar we in ig j o n g e r e n en ige 

be langste l l ing t o n e n voor pol i t iek. R u i m 93 % van de scho l ie ren 
uit het hoger secunda i r onderwi js zegt nooit te wi l len aans lu i ten 
bij e e n pol i t ieke part i j . De aandach t voor 's lands inste l l ingen en 
hun w e r k i n g is bij ve le j o n g e r e n totaa l a fwez ig . 

De Koning Boudewijnstichting 
greep alvast de komende gemeente
raadsverkiezingen aan om bi) jonge
ren een informatiekampanje op te 
zetten over de rol van de gemeente 
en de betekenis van de gemeente
raadsverkiezingen Uiteindelijk 
streefdoel van dit initiatief is de spon
tane interesse van jongeren voor hun 
eigen direkte leefomgeving te laten 
evolueren tot belangstelling voor fiun 
gemeente en fiaar demokratiscfie be-
stuurswijze 

Lokaal engagement 
Met dit doel bracht de Stichting 

twee nieuwe brochures op de markt 
Jouw toekomst krijgt onze kleur" is 

een goed-ogende, veelkleurige vouw
folder besteld voor jongeren van 15 
tot 18 jaar De folder (zes pagina's op 
groot formaat) brengt informatie over 
de wijze waarop gemeenteraadsver
kiezingen 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 fol
der is uitdrukkelijk bedoeld voor de 
jongeren zelf, en laat toe in klasver-
band op een aantal onderwerpen na
der in te gaan De folder bevat tevens 
een fiktieve stembrief, zodat in de 
klas een gesimuleerde verkiezing kan 
worden opgezet 

Katalogus 
Naast de informatieve jongeren-fol

der IS er de map ,,Breng de gemeente 
in je klas" Deze map is met name 
voor de leerkrachten bestemd en 
biedt een beschnjvende bibliografie 
van enkele edukatieve - publikaties 
(boeken, brochures, audio-visuele re
alisaties) rond het gemeentelijk leven 
en het gemeentelijk beleid De katalo
gus IS handig opgesplitst rond een 
aanta deeltema's (kuituur haven in
formatiekanalen, jeugd leefmi
lieu, ) 

Achteraan is een beschrijving van 
een aantal organisaties opgenomen 
en het geheel wordt vervolledigd met 
een aantal nuttige adressen 

Opvallend hierbij is wel het ontbre
ken van het adres van het nationaal 
VU-sekretariaat Samen met het ont
breken van een verwijzing naar het 
nationale VU-verkiezingsplatform 

Onze gemeente een open (t)huis ' 
— daar waar de verkiezingsprogram
ma'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 inventa
ris, uitgewerkt in samenwerking met 
de uitgever Ced-Samson biedt de 
leerkrachten alvast een bruikbaar in
strument om hun lessen voor te berei
den en te stofferen Naast het onder
wijs zal dit gemeentelijk publikatieo-
verzicht ook dankbaar worden ge
bruikt in het vormingswerk 

„Burgerzin" 

fVlet beide voornoemde publikaties 
geeft de Stichting een konkrete in
houd aan het thema ,vorming van de 
jeugd" , dat dit jaar als een der priori
taire akties m haar planning werd 
opgenomen De doorlichting van de 
gemeente, als ..smeltkroes van de 
demokratie", nodigt jongeren en 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. (-1- verzendingskosten). 
Beide zijn te bestellen op de Koning 
Boudewijnstichting, Brederode-
straat 21 te 1000 Brussel. 

Wie lieeft een Fioris Jespers 
in iiuis? 

Alle bezitters van het werk van 
de Vlaamse kunstenaar Flons 
Jespers (1889-1965) die nog met 
eerder kontakt opnamen, worden 
vriendelijk verzocht zich in ver
binding te stellen met de Oscar 
en Flons Jespersstichtmg vzw, p/ 
a ICC, Meir 50 te Antwerpen (tel 
03/226 05.36). 

De stichting beoogt een katalo
gus aan te leggen van het volledi
ge oeuvre van deze kunstenaar 

Na het sukses van de tentoon-
sttüing , Plons Jespers Tekenin
gen, Aquarellen en Gouaches", 
die na Sint-Niklaas en Oostende 
gedurende de maand oktober 
nog te zien is in het Kultureel 
Centrum van Hasselt, wordt de 
grote retrospektieve Flons Jes
pers voorbereid Deze zal plaats
vinden van 9 december 1989 tot 
28 januari 1990 in het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten te 
Antwerpen 

LIMBURG 
SEPTEMBER 

OKTOBER 
1 VEERLE-LAAKDAL VU-verkie-
zingsbal in zaal Zinia te Veerle-Laak-
dal 
1 MOLENSTEDE: Ledenfeest Re
ceptie van 17u30 tot 19u 30 met 
voorstelling kandidaten Vanaf 20u 
Brabants feest (op inschrijving - 500 
fr BIJ Paul Cresens, Azalealaan 2, 
3295 Diest (013/33 31 62) 
8 MAASMECHELEN: Zaal Jagers
borg Groot verkiezingsbal met voor 
stelling v d kandidaten Aanvang 
20u Inkom gratis 
7 LUMMEN: Vlaamse Zangavona 
m zaal Harmonie, te Lummen Aan
vang 20u Org FVV-Lummen 

Hechtel-Eksel 

Voor liet eerst 
VU-iijst 

De afdeling Hechtel-Eksel draagt 
voor de eerste maal een Volksunie-lijt 
in bij gemeenteraadsverkiezingen 
Op de lijst komen er 3 gezinnen voor 
Het motto is dan een Gezinslijst voor 
een gezinsvriendelijk beleid 

1 Jos Leen, werfleider 
2 Jaak Janssen, grensarbeider 
3 Ghislaine Vliegen, huisvrouw 
4 Tome Jaspers, bediende 
5 Ivlane-Jeanne Simons, huisvrouw 
6 Jos Geysen, gepensioneerd 
7 Gerard Plessers, hoofdtechnicus 
8 Nick Vervaeren, zelfstandige 
9 Erwin Vanderheyden, arbeider 

10 Rosa Geuens, huisvrouw 
11 Jos Drees, verkoopmanager 

O^K^BCj 
28-jarige bediende opleiding eko-

nomische afdeling — HSO O L V 
Kollege Halle met sekretariaatserva-
ring, zoekt passende betrekking in 
Brussel of Vlaams-Brabant 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 19u. Maandag gesloten 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N. - PORSCHE 924-944 
Diensten verhunng lange termijn D'IETEREN LEASE 

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

/ 
% 

nv de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
^ 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

drukkerij 

typo - offset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78 10.09 en 053-21 27 57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Si lhoue t te 
Marw i t z 
R o d e n s t o c k 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321 08 96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235 64 75 

KEUKENS-SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaessen 
Sint-Aamoutstraat 12 
8260 Aartnjke-Zedelgem 
s 050/20.08.50 

algemene decoratiewerken 
schilderen — behangen 
vloerbekledingen — parket 
louverdrape — luxaflex — . 

OEVRIESE 

baron ruz^ttrlaan 78 
8520 bruu« 4 

baan brufge - oostkamp 
"̂  050/35 74 04 •' 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

Alle trofeeën, wimpels, bekers, 
speldjes, badges, enz vanaf 1 
november 1987 bij 

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS 
P V B A 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 

Tel 053-21 36.36 

Een advertentie 
in WIJ rendeert. 

Vraag 
inlichtingen: 

02/219.49.30 
(redaktie) 

Of 
02/380.04.78 

(Karel Severs) 

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

^chemical iën 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

03/888.69.35 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en plaJenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE 9400 
Sleenweg naar Aalbi 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldslraal 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
Borsbeek (03/321.76.86. 
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W^\ 
Ronny Waterschoot op de set van Boerenpsalm 

„Boerenstiel is mensenstiel!" 
BOKRIJK — Wanneer Lia Timmermans de grote 

tent binnenwandelt staat Roland Verhavert hoffelijk 
recht om haar te begroeten. Lia en haar echtgenoot 
zijn wat laat maar nog niet te laat om met de 
filmploeg en de akteurs aan de middagtaf el te gaan. 
Mosselen met friet. 

Wij zijn in Bokrijk waar Roland Verhavert,, Boeren
psalm", zijn zevende langspeelfilm, naar het boek 
van Felix Timmermans draait. Roland zelf eet niet. 
Zijn soep wordt koud en de mosselen wijst hij af. 

,,Zenuwachtig?" vragen wij. ,,Ja!" knikt hij met 
een droevig glimlachje. Ronny Waterschoot in de rol 
van boer Wortel zit in gedachten verzonken; het is 
zijn eerste grote filmrol... 

peutische funktie had bij de au
teur. Wortel beantwoordt reeds 
aan een rijpere Timmermans, 
Wortel is een man die met beide 
voeten op en in de grond staat. 
De rol van Wortel is voor de 
akteur véél interessanter." 

WIJ: Toch is het dezelfde 
realisator die zich tweemaal 
aan dezelfde auteur waagt... 

R. Waterschoot: ,,Tja, je moet 
weten dat Timmermans Verha
vert zeer eigen is. Verhavert is 
een oneindige natuurminnaar. Hij 
komt overigens uit dezelfde 
streek als ik, het Waasland, en uit 
een familie die zeer gebonden 
was aan het land. Hij heeft het 
nog in zich." 

ren vuist in een fluwelen hand
schoen, kijk naar de cameraman, 
f^ichel Van Laer en naar de op-
puntsteller Johan De Neve... 

Het grote voordeel is dat dit 
allemaal jonge mensen zijn en 
geloof me, 's avonds wordt er 
vaak in harde termen gediskus-
sieerd en gedebatteerd over de 
opnamen van daags nadien. Dat 
heb ik nooit eerder meege
maakt!" 

WIJ: Je sprak daar van Jef 
Burm, maar eigenlijk is dit ook 
jouw eerste grote filmhoofdrol. 
Dat ging ook zowat tijd wor
den... 

R. Waterschoot: ,,lk ben na
tuurlijk eerst een toneelakteur. 

IN het zonovergoten Bokrijk 
kijkt regie-assistente Arielle 
Sleutel bedenkelijk naar de 

hemel. „Valt niet mee", schudt 
zij het hoofd. En gelijk heeft ze, 
want nog geen kwartier later zit
ten we midden de gutsende re
gen op de set. 

Zeus Verhavert 
,,Jammer", zucht ze want tot 

hiertoe viel alles best mee. De 
filmploeg staat zelfs anderhalve 
dag voor op haar werkschema. 
Het draaien loopt zeer vlot, en de 
ploeg, onder het alziende oog 
van eerste regie-assistent Frank 
Van Mechelen, is duidelijk een 
hecht team. 

Als een Zeus wandelt Verha
vert op en af. ,,lk las in de roddel
pers dat dit je laatste film 
wordt?" vraag ik hem. .,Ja, ik 
heb dat ook gelezen," glimlacht 
hij, ,,laten we dit afzwakken en 
zeggen dat dit mijn voorlaatste 
film is!" 

Hij mag dan al zenuwachtig 
zijn, toch loopt Verhavert er dui
delijk gelukkig bij. Iedereen lijkt 
hier wel opgetogen: de akteurs, 
de filmploeg, Verhavert, tot Lia 
Timmermans en echtgenoot toe, 
die blakend entoesiast doen. Te
recht. Alleen de arme Christel 
Domen is te beklagen. 

Zij speelt de sterfscène van 
Frisine en ligt met een natte 
nachtjapon uit grootmoeders tijd 
op een ruwe brancard te bibbe
ren. Tussen twee opnamen in 
haast ze zich naar de kleedka
mer, een kamertje palend aan het 
huis van Wortel, de zoveelste 
modelboerderij in Bokrijk zeg 
maar. 

Jacky t\/lorel die aan de kant 
van de brancard staat kan er ook 
van meespreken. ,,Straks zijn 
mijn armen vijf centimeter lan
ger", beweert hij. 

Wie helemaal niet lacht is Ron
ny Waterschoot. Die zit zodanig 
gekoncentreerd voor zich uit te 
staren, is zodanig opgenomen in 
zijn rol dat hij monkelend als een 
oude boer alles rondom zich ver
geet. Is de rol van Wortel dan zo 
zwaar? 

Boer Wortel 
Ronny Waterschoot: ,,De 

boerenstiel moet je niet onder
schatten! Nee, wat ik eigenlijk 
bedoel is dat ik zowat de hele 
duur van de draaitijd op de set 
aanwezig ben en al word ik in de 
watten gelegd door Verhavert en 
zijn équipe toch is de koncentra-
tie 100 % noodzakelijk..." 

WIJ: Wat is er dan zo spe
ciaal aan die Wortel? 

Ronny Waterschoot als boer Wortel met Ivlagda Lesage als zijn vrouw Fien. 

R. Waterschoot: ,,Niks spe
ciaals! Wortel is een heel gewone 
mens, een boer die van zijn vrou-
w(en) houdt, van zijn kinderen, 
die de ene keer triest is, dan weer 
vrolijk. Hij houdt van het leven, 
zeg maar." 

WIJ: Waarom dan een film 
maken over een heel gewone 
man? 

R. Waterschoot: ,,Dat is toch 
het interessantste zowel op to
neel, als in romans of op film ? Je 
moet geen literatuur gaan maken 
over ingewikkelde personen. 
Daar heeft niemand een bood
schap aan. l\/laar maak een film 
over een doodgewone man waar
in jij en ik ons kunnen herkennen, 
zo'n man die alledaagse proble
men meemaakt, die ons als een 
spiegel dient. Wat dacht je dat 
Tolstoi of Tchekov hebben be
schreven?" 

WIJ: Wat is dan het verschil 
tussen Pallieter en de Wortel 
uit Boerenpsalm? 

R. Waterschoot: ,,Het verschil 
is dat Timmermans toen hij Boe
renpsalm schreef reeds heel wat 
meer gezien en meegemaakt 
had, dan in de tijd van Pallieter. 
Pallieter was een vrolijke snaak 
dij zich amuseerde. Vergeet ook 
niet dat Pallieter een vitale, tera-

Jef Burm 

WIJ: Er zijn nog meer over
eenkomsten met het Waas
land? 

R. Waterschoot: ,,Oh ja! Ver
havert is afkomstig uit het Waas
land, ik ben van Sint-Niklaas net 
als Jef Burm. Bovendien draaien 
we in een boerderij van Lokeren 
uit het Waas... 't Waas laat Brus
sel niet los, hé!" 

WIJ: Wel opmerkelijk dat Jef 
Burm hier zijn eerste grote film
rol draait... 

R. Waterschoot: ,,Zeg dat 
wel! Een schande eigenlijk want 
Jef is fantastisch, geloof me. 
Trouwens heel de ploeg is gewel
dig. Er heerst hier een ongelooflij
ke sfeer op de set omdat deze 
overigens nog zeer jonge ploeg 
danig op elkaar is ingewerkt. Ro
land heeft goed zeggen dat hij 
een dagje ouder wordt en dit 
misschien zijn (voor)laatste film 
is, maar hij heeft het toch maar 
gepresteerd om een jonge ploeg 
te leiden. Dit zijn allemaal men
sen die onder zijn leiding groot 
geworden zijn, hij zorgt gewoon 
voor de toekomst van onze filmin
dustrie. Kijk naar de eerste-assis-
tent Frank Van Mechelen die 
man regeert over de set met ijze-

H/lijn filmervaring is beperkt, wel 
heb ik heel wat afleveringen van 
vooral BRT-jeugdfeuilletons mo
gen draaien maar ook enkele 
films. Al dan niet met goede erva
ringen. Over De Leeuw van 
Vlaanderen zwijg ik liefst maar 
aan Het gezin van Paemel, waar
in ik een ,,supporting role" had, 
heb ik wel goede herinneringen." 

WIJ: Het gezin van Paemel 
van Paul Cammermans was in
derdaad geen slechte film; het 
is zelfs een naar Vlaamse nor
men erg dinamische film. Wat 
is het verschil in de manier van 
werken tussen Cammermans 
en Verhavert? 

R. Waterschoot: ,,Van Pae
mel was een gezellig avontuur, 
dit is professioneel werk. Cam
mermans die zelf akteur is en 
zeker geen slechte, doet alles 
voor, speelt alle rollen mee. Ver
havert legt alles uit op zijn manier 
en daar heb ik meer aan." 

Wanneer hij de aanwezigheid 
van Ulli Ullrich, die op afstand het 
gesprek volgt, opmerkt grijpt 
Ronny zijn schminker amikaal 
vast. ,,UIH is de chef-make up. 
Die man is ondertussen een trou
we vriend geworden. Formidabel 
wat die man hier presteert!", 
roept hij uit. Elke dag passeert 

Ronny Waterschoot onder de ma
gische handen van Ulli die hem 
drie kwartier lang behandelen om 
hem als jonge man van 25 of als 
grijsaard van 65 te ,,metamorfo-
zeren". Vandaag ziet Ronny er 
een stuk in de vijftig uit. Ulli volgt 
op de voet elke opname, elke 
shot, elke sekwens. Er mag geen 
pluisje aan Ronny's jas hangen of 
Ulli haalt de borstel boven. In die 
dingen heeft deze uitgeweken 
Oostduitser heel wat ervaring en 
hij draait dan ook al jaren mee. 

Humor... 
WIJ: Tussen haakjes, ik hoor 

dat Boerenpsalm erg veel hu
mor bevat? Is dat een verdoken 
facet van Verhavert? 

R. Waterschoot: ,,Die man 
heeft enorm veel zin voor humor, 
maar ach, hij is zo bescheiden en 
zo verlegen dat het ook moeilijk 
aan de oppervlakte komt. Jam
mer eigenlijk. En Pallieter die het 
had moeten zijn was misschien 
niet zo leuk, maar deze beslist 
wel. Roland zei me: ,,Dit is de 
eerste maal dat ik een akteursfilm 
maak. Je weet goed genoeg dat 
men Verhavert —jij trouwens ook 
— altijd verwijt dat hij een beeld
jesmaker is, mooie beeldjes maar 
geen story. Wel daar is hij volle
dig van afgestapt!" 

WIJ: Weet je ook waarom hij 
jou heeft uitgepikt? 

R. Waterschoot: ,,Dat is een 
lange démarche geweest. Er wa
ren een aantal namen vooropge
steld maar het is dan ook zo'n 
mastodont van een rol! Roland is 
met Lia Timmermans op zoek 
gegaan. Ik heb wat testdraaien 
gedaan en dan is er op hoger 
niveau — tussen de producen
ten, dus ook de BRT — een 
beslissing gevallen en uiteindelijk 
is mijn naam uit de bus gekomen. 
Eerst slaakte ik een grote kreet 
van vreugde..." 

WIJ: Maar dan...? 

R. Waterschoot: „t^aar dan 
begon het zware werk. Roland 
Hanssens heeft mij twee maan
den lang de boerenstiel geleerd, 
maar dan ook alles: hout hakken, 
koren pikken, koeien melken, 
klompen dragen... 

Nog vragen?" 

WIJ: Doe eens een klompen
dans? 

R. Waterschoot: ,,Nu breekt 
mijn klomp!" 

Ko Thurn 

— De film Boerenpsalm zal voorjaar 
'89 in roulatie worden gebracht. 
Van zijn kant geeft het Davidsfonds 
(Leuven) het volledige werk van 
Felix Timmermans, tussen eind '88 
en eind '91 in 13 delen uit, de 
roman Boerenpsalm inbegrepen. 
12 delen + 13de deel gratis, reek-
sprijs: 6.990 fr. 
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