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Nu zondag 9 oktober: 

Versterkte VU-f rakties als motor van 
een eerlijker en opener beleid! Lees blz. 3 

Het gegeven woord 
Na éen van de meest makke en sfeerloze elektorale kampanjes 

uit de naoorlogse periode, trekken we zondagvoormiddag met 
zijn allen naar nabijgelegen scholen en sportcentra om er op 
anonieme wijze en in ongezellige houten hokjes met aftandse 
gordijnen onze gemeentelijke voorkeur bekend te maken. Die 
verplichte ochtendlijke stembusgang van miljoenen mensen is 
een wel erg vreemd ritueel, waarover echter door te veel mensen 
en te dikwijls smalend wordt gesproken. Ook wij menen dat men 
de verplichting om een of meerdere bolletjes te gaan roodkleu-
ren best zou vervangen door het aanbieden van deze mogelijk
heid, maar In wezen blijft het feit dat wij onze stem probleemloos 
kunnen uitbrengen een verheugende vaststelling. 

De overgrote meerderheid van aardbewoners krijgt immers 
nooit deze kans. Niet alleen in het verre Chili — waar de 
verdrukte bevolking terecht schreeuwt om een burgerpresident 
— maar ook op amper enkele honderden kilometers van onze 
gemeente verwijderd, wordt het verlangen naar vrije en open 
verkiezingen nog steeds in kampen en gevangenissen onder
drukt. Het jongste jaarverslag van de mensenrechtenorganisa
tie Amnesty International herinnert ons nog maar eens aan deze 
trieste realiteit. 

Demokratie en demokratische rechten zijn waarden waarmee 
men best niet spot en nooit sjoemelt. Wat geenszins betekent dat 
men niet vernietigend kan en moet zijn voor nogal wat onwaar
dige bedienaars van dit bestel. Het moet precies een opgave zijn 
deze personen en partijen te hekelen, die het duurbevochten 
demokratisch systeem misbruiken voor eigen profijt. Of die door 
onfrisse praktijken het geloof van de !^urger in de unieke troeven 
van dit regime naar de verdommenis helpen. Jammer genoeg 
ontbreekt het ons aan een traditie van welbegrepen burgerzin 
om dit aldus in te schatten. 

Afgaand op het aantal kandidaten — in sommige plaatsen 
meer dan 300 — lijkt de keuze biezonder groot. Tegelijkertijd is 
die keuze eigenlijk relatief klein. Afgezien van enkele ekstre-
mistische splintergroepjes ter linker- en ter rechterzijde, wiens 
objektief gericht is op de scherpe konfrontatie en bijgevolg 
onbruikbaar blijft, zijn er slechts vijf ernstige partijen die echt in 
aanmerking komen. Elk van deze politieke families telt waarde
volle personen in haar rangen, die op hun beurt beloven veel 
goede dingen te zullen doen. Het is aan de kiezer om uit te 
maken aan wie hij of zij het meeste geloof hecht en niet zelden 
houdt deze beoordeling verband met het geleverde werk tijdens 
de voorbije ambtsperiode. 

Wie het aanbod kritisch bekijkt, zal evenwel objektief erken
nen dat alvast éen partij zich formeel engageert om het harde 
politieke spel korrekt te spelen. Het Volksunie-partijbestuur, in 
uitvoering van de besluiten van het statutair VU-kongres in 
Oostende, liet alle kandidaat-gekozenen een merkwaardig do-
kument ondertekenen. Deze zg. kodeks past in het streven van 
de Volksunie naar een nieuwe politieke kuituur, een tema dat nu 
opvallend wordt overgenomen door de andere partijen. (Ja zelfs 
door de CVP, die tot in het recente verleden mee verantwoorde
lijk kan gesteld worden voor de komplete teloorgang van het 
politiek fatsoen in dit land.) 

Naast een reeks interne partij-afspraken bepaalt deze kodeks 
o.m. heel nadrukkelijk dat meerderheidsvorming dient te ge
schieden op basis van programmatische besprekingen en de 
uitbouw van zindelijke evenwichten, dat alle benoemingen op 
elk bestuurlijk nivo eerlijk moeten gebeuren, dat de verwoor
ding van het gedachtengoed op een zindelijke wijze moet 
aangepakt, dat tegenstrevers een faire behandeling verdienen 
en dat persoonlijke ambitie ondergeschikt is aan het algemeen 
belang. Tevens wordt beklemtoond dat politiek oneindig veel 
meer is dan de inzet voor strukturen, want „het is ook en vooral 
de inzet voor een open, pluralistische, demokratische, vrije, 
sociale en rechtvaardige Vlaamse maatschappij". 

Kandidaten die zich hiertoe niet alleen met woorden maar ook 
schriftelijk verbinden en dus formeel engageren, verdienen het 
vertrouwen van de kiezer. Deze laatste krijgt er van Jaak 
Gabriels de garantie bovenop dat hij als voorzitter nauwlettend 
zal toezien op de naleving van dit gegeven woord. 

WIJ 

In Zweden begon het wapenhandelproces 

Kommissie 
moet besiuiten 

Dinsdag begon in Stocl<holm het proces tegen 
twee hoofdverdactiten uit tiet Zweedse wapensmok-
kelsctiandaal. Zij riskeren zware gevangenisstraffen. 

Blijkbaar is daar mogelijk wat hier niet kan of 
mag... ^^^^ 

DE Zweedse rechters moe
ten straks oordelen of de 
twee betrokkenen inder

daad de bestaande nationale 
wetten inzake de tiende! in oor
logstuig overtraden 

Alles lijkt erop dat zij dit inder
daad en op wel erg grote schaal 
hebben gedaan Het is ook m dit 
dossier dat de naam van enkele 
Belgische bedrijven herhaalde 
malen opduikt Even een terug
blik 

Onderzoeks-
kommissie 

In onze editie van donderdag 
19 februari 1987 publiceerden wij 
een kort vraaggesprekje met een 
Zweeds doeane-officier Deze 
verklaarde toen dat ook het Belgi
sche PRB via een obskuur 
Zweeds zakenman — ene Karl-

Erik Schmltz, die nu voor de 
rechter staat — in de afgelopen 
jaren munitie had geleverd aan 
Iran Op dit artikeltje volgde een 
prompte ontkenning van de PRB-
direktie 

Daarop trokken wij naar Skan-
dinavie In Stockholm spraken wij 
met Sigvard Falkenland het 
hoofd van de Zweedse doeane-
onderzoeksdienst Deze topamb
tenaar bevestigde ons uitdrukke
lijk dat dit Belgisch bedrijf wel 
degelijk betrokken was bij de 
grootscheepse onwettige wapen

handel met het oorlogvoerende 
Iran Falkenland legde ons haar
fijn Uit op welke wijze de wetge
ving was omzeild geworden en 
hoe zijn diensten deze transpor
ten hadden ontmaskerd Op onze 
vraag of hij zijn Belgische kolle
ga's van deze feiten op de hoogte 
had gebracht, antwoordde hij be
vestigend 

Dit interview verwekte na ver
schijning de nodige deining Elk 
medium was plots geboeid, er 
volgden interpellaties in het Bel
gische en Europese Parlement, 
er werd betoogd m Zeebrugge en 
Antwerpen Na lang dralen en 
nogal wat vertragingsmaneuvers 
stemde uiteindelijk een meerder
heid van volksvertegenwoordi
gers m met het VL/-voorstel tot 
oprichting van een parlementaire 
onderzoekskommissie De Se
naat volgde (lees door blz 5) 

Een handvol merkwaardige 
vu-kandidaten 

Lees blz.8, 9 en 24) 



Wi) 

... en WIJ 

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

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

De redaktie 

VAN ROMPUY (1) 

In een gesprek met de GVA (van 
19 9 88) verwijst de nieuwe CVP-
voorzitter H Van Rompuy naar het 
Kerstprogramma van zijn partij en 
beweert dat alleen de CVP het gezin, 
de vrije schoolkeuze en de vrijheid 
van het menselijk leven verdedigt 
Daar gaan we weer, alleen de CVP 
verdedigt kristelijke waarden i 

Blijkbaar heeft de heer Van Rom
puy nog nooit de VU-standpunten 
daaromtrent gelezen, 

Verder is het voor de VU (de CVP, 
de SP denkt daar nog anders over) 
klaar en duidelijk ook de sociale 
zekerheid moet naar de gewesten 
gaan Dat ligt volkomen in de lijn van 
de eis tot , ,Zel fbestuur" zoals dat op 
de jongste IJzerbedevaart nog ver
woord werd door voorzitter Daels 

Nog even ter hennnering Wie 
heeft Vlaanderen met Happart opge
z a d e l d ' 

Ik voorzie dat het na 9 oktober 
opnieuw zal , ,donderen" in Voeren 
VVanneer gaan we over alle partij-
grenzen heen onze familienaam Vla
ming eens ter harte nemen, los van 
de verzu i l ing ' 

W. Rosiers, Neeroeteren 

VAN ROMPUY (2) 

Na zijn geënsceneerde verkiezing 
tot CVP-voorzitter hield Herman Van 
Rompuy een toespraak waarin hij aan 
zijn illustere voorgangers herinnerde 
HIJ las inderdaad een lijstje voor van 
gekende namen gaande van August 
de Schrijver tot Frank Swaelen Maar 
wie ontbrak in het r i j t je ' Inderdaad 
Paul van den Boeynants' Toch was 
VdB ooit een van de gevierde voorzit
ters van de nog unitaire CVP-PSC 
(1961-1966) 

Dat de nieuwe CVP-voorzitter VdB 
met vermeldt leek mij weinig moedig, 
te meer daar de CVP van Brussel het 
wel aandurft om met diezelfde VdB 
naar de gemeenteraadsverkiezingen 
te gaan Van Rompuy heeft tijdens 
zijn rede met getwijfeld herhaaldelijk 
,,in Godsnaam" te spreken 

Maar ik denk dat zoiets schijnheilig
heid mag genoemd worden 

P.L., Hofstade 

NIET VERLOREN! 

Het IS nu al een beetje rustiger 
geworden en ik kan aan het schnjen 
van dankbrieven beginnen Eerst wil 

ik Willy en Lieve Kuijpers-Devijver 
bedanken voor de poëtische en de 
zakelijke en evangelische woorden in 
het , ,Huldenummer", n a v het 40-
jarig sekretariaatschap van het Komi-
tee voor Frans-Vlaanderen Vervol
gens wil ik Willy bedanken voor het 
schitterend referaat in Waregem en 
de ontbaatzuchtigheid van zijn mede
werking Met 200 politici van zijn 
formaat op 20 miljoen Nederlandss-
sprekenden zou de zaak misschien 
nog met gewonnen zijn maar zeker 
met verloren I 

Het beste verslag over de 41ste 
Frans-Vlaamse Kultuurdag te Ware
gem las ik in , ,Wi j " van 22 sept j I 

Luk Verbeke, Waregem 

VLIEGENSVLUG 

De plannen om op de luchthaven 
van Zaventem, als decentralisatie van 
Brussel X, een tweetalig postsorteer-
centrum op te richten, mogen met 
zomaar als een alleenstaand geval, 
een fait divers, worden aangezien 

De drijvende kracht achter dit plan 
IS het kopstuk van het Waalse en 
franstalige ambtenarenverbond, te
vens, en niet toevallig, kabinetsmede

werker van de — Vlaamse — minister 
van PTT 

Dit tweetalige postcentrum is een 
testcase voor deze lui kunnen ze zo 
eindelijk een franstalige vlieger opla
ten vanuit Z a v e n t e m ' Diensten als 
Financien, Binnenlandse Zaken en 
Landsverdediging, Openbare Wer 
ken, RTT, Volksgezondheid en ande 
re volgen dan wel vliegens-vlug 

Ook vele andere gewestelijke dien
sten met bevoegdheid over de lucht 
haven zullen dan (opnieuw) aanslui-
tint pogen te zoeken met diensten 
gelegen in het Brusselse gewest, net 
zoals ze smds kort met de zes rand
gemeenten weer pogen te doen 

En de bepalingen vervat in de taal
wet m bestuurszaken van 1963 inza
ke privebednjven evenals die van het 
septemberdekreet kunnen dan ook in 
een aangepast kleedje worden ge
stopt 

De grieventrommelaars hebben het 
maar 25 jaar kunnen volhouden tegen 
heel de Belgische ambtenarij m, een 
overgroot gedeelte van de Vlaamse 
inkluis 

E.F., Brussel 1070. 

BRUSSEL 

Om een begrijpelijke reden heeft 
de PVV in 1970 met de SP en de CVP 
meegeholpen aan de franskiljonse 
wens om van Brussel een derde ge
west te maken 

De huidige regering kan die onher
roepelijke fout met blijven vergeten 
In Brussel wonen enkele honderddui
zenden Vlamingen Politieke macht 
en volledige beschikking over hun lot 
hebben wij er in geen enkele van de 
19 gemeenten 

Om een kruimeltje politieke macht 
te verhopen, doet de CVP m Brussel
stad zelfs mee met een versleten 
VDB, die aast op de dwaasheid van 
de kiezers, gedwongen door de kies
plicht om een dwaze, gevaarlijke 
stem uit te brengen 

Op wie kunnen de Brusselse Vla
mingen dan nog rekenen als de partij 
van de Van Rompuy's a' door de 
knieën g a a t ' Op de PVV, waarvan de 
voorzitster, in de twee talen klanten 
z o e k t ' Op het Vlaams Blok, dat door 
zijn separatisme Brussel afschr i j f t ' 
Op Agaiev, een partij waarvan vijftig 
jaar geleden het grootste deel van de 
leiders, pater of non zou zijn geweest 

^ 
lepel & vork 

^ Caf/ Z^ Jfotfi 

kUxisUrstnua 3 3690 hree 

ai 
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Affligem 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17 - 011/43 20 51 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich, Kon /Vstridlaan 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, zaten 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. Te l . 052-42.32.46 

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

AFSPANNING-HERBERG 
TOMBERG 

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

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel . 02/532.09.40 

'tboerenhof 
CAFE-RESmURANT-FRmjUR 

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 041/81.07.03 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tonger lo-Wester io 

Tel . 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Ui tbergen 

Tel . 091-67.57.12 

e»<*® R DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel.: 03/252 70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

RESTAURANT 

1^1 Hoek 
W o l v e n g r a c h t 
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 | n . 

i n '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 
0 2 - 7 3 4 56 09 - 460 48 8 7 

Joris Van den Oriessche 
zaakvoerder 

Gewoon nadenken volstaat om de 
hemel te loven dat de VU ongekraakt 
haar kracht bleef behouden Voor 
Vlaanderen, maar nu vooral om Brus
sel Na 9 oktober als de 19 baronnen 
voor de 19 Brusselse gemeenten, 
helaas ook deze keer moeten be 
noemd worden dan kan de VU zich 
voorbereiden op de afbraak van die, 
meestal franskiljonse potentaten 

J.E. Tor fs , Oostende 

UITERSTEN 

In , ,Wi j " nr 36 las ik onder de titel 
,De twee uitersten" de lezersreaktie 

van J E Torfs uit Oostende 

Moest iedere mens in iedere ,,an
dere" mens doodeenvoudig een me
demens zien, waarbij eventuele ver
schillen (afkomst milieu, huidskleur, 
geloof, wereldvisie e d ) bepaald wor
den door lot en toeval — zodat geen 
enkele norm een superieure of infe
rieure waardebepaling kan stellen 
vanuit deze uitgangspunten — het 
leven zou voor velen aangenamer 
zijn, gezien het racisme, in zich irre
ëel, maar altijd gevaarlijk, vanzelf zou 
verdwijnen 

Dat kan blijkbaar met, zoals histone 
en aktualiteit nationaal en internatio
naal, aantonen 

Het racisme is daarbij alleen de 
ergste uiting, gezien haar omvang, 
van een mentaliteit dat alles dat ,,an
ders" IS of denkt veroordeelt en 
likwideren wil 

Aangezien geen twee mensen in 
wezen aan elkaar gelijk zijn, spreekt 
ui deze mentaliteit een grondige, fun
damentele mensenhaat 

Wat het ,,andere" uiterste betreft, 
dit bestaat met' De migranten maak
ten deel uit van de kansarmsten van 
de wereldbevolking, dikwijls uit lan
den afkomstig die eeuwen lang door 
het Westen zijn uitgebuit Hun werd 
hier goedkoop betaalde arbeid in vui
le ongezonde, gevaarlijke sektoren 
gegeven verkrotte huizen toegewe
zen gettovorming opgedronen, onbe
grip getoond voor hun kulturele en 
godsdienstige eigenheid Decinnia 
langi 

WIJ hebben veel goed te maken, 
dat kan door optimaal mens te zijn 
met deze mensen 

In plaats daarvan gedogen wij spin-
ter- en spaanpartijtjes zoals het 
Vlaams Blok en het NF-FN ,,style Le 
Pen" , een ,,kristelijke" beschaving 
onwaardig 

De Volksunie het in deze een men
selijk geluid horen Dat siert haar, en 
iedere Vlaming die zichzelf mens wil 
blijven noemen, zal dit geluid verkie
zen boven de Xenofobenplaat die 
menige Vlaming de keel uithangt 

G. Creve, Gent 
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Happart 
buitenspel. 

Happart... 
Hoewel het voor de Volksunie 

een uitgemaakte zaak is dat Hap
part nooit nog burgemeester van 
Voeren zal worden, blijft de Voe-
rense oproerkraaier hoog van de 
toren blazen. In een Interview 
met het weekblad Humo beweert 
Happart dat hij aanstaande zon
dag zijn persoonlijke skore zal 
verbeteren en bijgevolg de bur
gemeesterssjerp weer zal omgor
den (,,Zeg maar tegen Tobback 
dat ik burgemeester ben in Voe
ren en dat Ik dat zal blijven!"). 

Nochtans lijkt zelfs niet Ieder
een in Happarts eigen partij, Re
tour a Liège, daar van overtuigd. 
Want schepen Lang vertelde 
Humo een gans ander verhaal. 
Lang, die voortreffelijk Neder
lands spreekt, zei Humo dat de 
voorbije legislatuur met de voort
durende karroesels een vervelen
de zaak was voor wie de gemeen
te goed wil besturen, en vooral 
voor de Voerenaars zelf. Voor 
Lang vormt de nieuwe faciliteiten-
wet, waardoor er een nederlands-
talige in het Voerense schepen-
kollege komt, geen onoverkome
lijk probleem. De Voerense sche
pen geeft zelfs toe dat de harde 
aanpak van Happart, waar hij 
aanvankelijk ook achter stond, 
het tegenovergestelde effekt ge
had heeft. 

...geen 
burgemeester 
Lang voorspelt wel dat Happart 

de meeste voorkeursstemmen 
zal behalen. Maar op de vraag 
van de Humo-journalist wat er zal 
gebeuren indien de Vlaamse re
geringspartijen en minister Tob
back Happart weigeren te benoe
men, antwoordt Lang dat er een 
afspraak bestaat binnen Retour a 
Liège dat in dat geval de kandi
daat met het op één na grootste 
aantal voorkeurstemmen voorge
dragen wordt. Hoewel Happart 
beweerde van zo'n afspraak niets 
af te weten, hield Lang vol dat ze 
wel degelijk bestaat en dat Hap
part ze zelf ondertekend heeft. 
Volgens dat akkoord zou Lang 
dan een grote kans maken om 

H^ 
burgemeester van Voeren te wor
den. Lang zou in dat geval een 
politiek van samenwerking in 
plaats van tegenwerking voor
staan. Hij weet dat het Neder
lands de bestuurstaal is in Voe
ren en hij respekteert dat. Lang 
wil ook in een betere verstand
houding met de hogere overhe
den leven. Gezond verstand aan 
de macht in Voeren? 

Greenpeace 
De milieu-organisatie Green

peace daagt Ocean Combustion 
Service (OCS) en de staten Bel
gië, Spanje, Frankrijk, West-
Duitsland en Nederland voor het 
Europees Hof. OCS en deze 
Westeuropese landen hebben 
volgens Greenpeace de richtlij
nen inzake het afvaltransport 
overtreden. De feiten zijn al een 
jaar oud: in oktober '87 vervoer
de het verbrandingsschip Vulca-
nus II gechloreerde koolwater
stoffen van het Spaanse Santan
der, via Le Havre naar Antwerpen 
en dan naar Nederland. Staats-
sekretaris Miet Smet heeft de 
toestemming tot uitvaren gege
ven, terwijl OCS de nodige doku-
menten pas achteraf heeft ver
strekt. 

Staatssekretaris Miet Smet 
antwoordde hierop dat de aange
haalde klachten weinig recent 
zijn. Miet Smet was tijdens de 
Noordzeekonferentie vorig jaar in 
Londen trouwens de sterkste 
pleitbezorger van de afbouw van 
de verbranding op zee tegen 
1995. 

Nu zondag 9 oktober: 

Met versterkte VU-frakties! 
Zes jaar geleden zette de VU een belangrijke stap 

naar bestuursverantwoordelijkheid in de Vlaamse 
steden en gemeenten. In 73 gemeenten drongen wij 
door tot het bestuursniveau. Met 26 burgemeesters, 
63 schepenen en ruim 1000 gemeenteraadsleden en 
OCMW-raadsleden verwierf de VU definitief gestalte 
als beleidspartij op gemeentelijk vlak. 

B' 

IPOC 
Onder ruime belangstelling 

vond zaterdag in Strombeek-Be-
ver een symposium plaats van 
het Interprovinciaal Ouderkomi-

IJ het naderend einde van de 
legislatuur kunnen we gerust 
stellen dan onze gemeentelij

ke frakties het uitstekend doen, zowel 
daar waar zij mede het bestuur in 
handen hebben als vanop de banken 
van de oppositie. Nu, zondag, moe
ten de inspanningen van al onze 
mandatarissen gevaloriseerd wor
den. Het moet onze ambitie zijn om, 
ook tijdens de volgende bestuurspe
riode, van de Vlaamse gemeenten 
beter bestuurde, meer leefbare, de-
mokratische en toekomstgerichte 
leefgemeenschappen te maken. Een 
versterking van de VU-frakties op 9 
oktober is hiertoe een noodzaak. 

Uit Belgisch kluwen 
En er is nog een andere, belangrij

ke reden die de aanwezigheid van 
sterke VU-frakties juist nu noodzake
lijk maakt. Samen met de installatie 
van de nieuwe raden belanden onze 
steden en gemeenten waar ze thuis 
horen: weg uit het Belgisch kluwen, 
definitief onder het toezicht van de 
Vlaamse instellingen. Onze meest 

nabije bestuurlijke levenskringen krij
gen eindelijk een Vlaams dak boven 
het hoofd. En meteen moet het onze 
opdracht zijn, de opdracht van de VU-
frakties om de aloude Belgische ge
waden af te leggen en bvb. aan het 
aftands begrip ,,voogdij" een meer 
dinamische betekenis te geven. Een 
betekenis in de zin van overleg en 
samenwerking, wars van centralisme, 
zodat alle beschikbare krachten — in 
de Vlaamse regering, de Vlaamse 
administratie, de Vlaamse gemeente
besturen — zich bundelen voor de 
welvaart en het welzijn van het 
Vlaamse volk. 

De jongste opiniepeilingen maar 
ook en vooral de lijstvorming stem
men optimistisch. In het totaal neemt 
de VU in zowat 85 % van de Vlaamse 
gemeenten deel aan de verkiezingen. 
En zonder overdrijven kan gesteld dat 
tegemoet werd gekomen aan het stre
ven, bekwame mandatarissen te stu
ren naar de gemeenteraden. Tevens 
is de ongehoord grote mogelijkheid 
aangegrepen om een meer billijke en 
nadrukkelijke aanwezigheid van de 

vrouwen te verzorgen. Het laat zich 
aanzien, dat heel wat meer vrouwen 
de reèle kans krijgen om zich op 
gemeentelijk vlak vertrouwd te maken 
met het beleid om vervolgens door te 
kunnen stoten naar onze nog steeds 
te eksklusief mannelijke parlementai
re frakties. Ook de jeugd vindt haar 
plaats op onze lijsten. De VU zal niet 
opnieuw een generatie missen. De 
vele jongeren die vandaag aantreden 
zullen over de drempel van deze 
eeuw de volle maat van hun kunnen 
en hun ervaring bezitten, zij zullen 
dan de dienst uitmaken van de VU. 

Dank! 
Als voorzitter wil ik alle leden en 

mandatarissen danken die dit moge
lijk hebben gemaakt, en die weken
lang het beeld van de VU op de straat, 
in de bussen, op meetings enz. heb
ben verzorgd. Dat de gemeenten de 
hoeksteen ziin van onze demokratie, 
mag dan een gemeenplaats zijn: het 
vermindert geenszins de waarheid 
van deze stelling. Het gemeentebe
leid IS onze grootste inspanningen, 
onze beste mensen, onze meest fris
se ideeën meer dan waard. 

Het IS dan ook mijn overtuiging dat 
de VU dit najaar twee grootse dingen 
zal verwezenlijken: de aanloop naar 
een vrijer, zelfstandiger Vlaanderen, 
de motor van een moderner, eerlijker 
en opener beleid in de Vlaamse ste
den en gemeenten. 

Jaak Gabriels, 
algemeen voorzitter. 

/MENSEN». 
""NIEUM^ 

tee. Het IPOC verdedigt het tradi
tioneel onderwijs (type II) dat door 
het streven naar een eenheids-
struktuur door "de Guimard-
straat" dreigt te verdwijnen. 

R. De Feyter van het Vlaams 
Ekonomisch Verbond, de Leu-

Wanneer U dit blad leest zijn de eerste uitslagen van het referendum 
in Ctiili waarsctiijnlijk reeds beleend. De Chilenen moeten zich in deze 
volksraadpleging met een simpel "si" of "no" uitspreken over de 
kandidatuur van generaal Pinochet om zichzelf als president op te 
volgen tot 1997. Een "neen"zou de weg naar een meer demokratisch 
bestel in Chili kunnen openen, een meerderheid van ja-stemmers zou 
Pinochet toelaten om tot 1997president te blijven. Chili was deze week 
het toneel van grote manifestaties, zowel van Pinochet-aanhangers 
(foto) als van zijn tegenstanders. 

vense professor H. Van den Ber-
ghe en de bekende taalkundige 
en dichter Anton Van Wilderode 
verdedigden de waarde(n) en de 
kansen van het traditioneel on
derwijs. W. Stuyven en W. Huyck 
brachten een bijdrage vanuit de 
dagelijkse praktijk, respektieve-
lijk als leraar klassieke talen en 
als direkteur van een technische 
school. Het IPOC voelt de wind in 
de zeilen maar stelt dat het nog te 
vroeg is om van een overwinning 
te spreken. De vereniging zet de 
strijd om het behoud van het 
traditionele onderwijs dan ook 
verder. 

Gorbatsjev 
Partijleider Mikhail Gorbatsjev 

heeft zichzelf nu ook tot president 
van de Sovjet-Unie gekroond. Bo
vendien werden een aantal kritici 
van het glasnost- en perestrojka-
beleid aan de deur gezet. Dat 
was het geval met KGB-chef 
Tsjebrikov en nog enkele andere 
oudgedienden. Zo nam ook po
kerface Gromyko al dan niet vrij
willig ontslag en zag partij-ideo
loog Ligatsjov zich van zijn be
langrijk ideologie-departement 
beroofd. Ligatsjov werd met de 
landbouw opgezadeld, een tradi
tioneel zorgenkind in de Sovjet-
ekonomie. 

De grote schoonmaakoperatie 
bracht nieuwe Gorbatsjov-boys 
aan het roer. De nieuwe presi
dent van de Sovjet-Unie drukte 
met deze ingrepen elke twijfel 
omtrent zijn machtspositie vast
beraden de kop in. Het moet nu 

^ Gorbatsjev 
nu ook 
president. 

voor iedereen duidelijk zijn: wie 
het met glasnost en perestrojka 
niet eens is, kan maar beter voor 
zijn baantje vrezen. De grootste 
vijanden van Gorbatsjev zitten nu 
niet langer m het Kremlin. De 
manier waarop Gorbatsjev de et
nische en ekonomische proble
men in eigen land en de grote 
verwachtingen in de Oostbloklan
den zal beantwoorden, zal bepa
lend worden voor het welslagen 
van zijn vernieuwingspolitiek. 

Stuurgroep 
openbaarheid 
Maandag werd de stuurgroep 

openbaarheid van bestuur van 
het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap geïnstalleerd. 

Het IS de bedoeling van de 
stuurgroep om de informatie en 
integratie van de verschillende 
administraties en besturen van 
het departement te bevorderen. 
Men wil dit bereiken door een 
netwerk van voorlichtingsambte
naren tot stand te brengen die elk 
verantwoordelijk zijn voor de in
formatie in hun administratie en 
bestuur en voor de samenhang 
met de globale visie en aanpak 

van het departement. De Dienst 
Pers en Voorlichting zorgt voor 
de algemene koördinatie en zal 
uitgebouwd worden als centraal 
informatiepunt. 

Met dit initiatief zet de Vlaamse 
Gemeenschap een belangrijke 
stap in de richting van de open
baarheid van bestuur zoals de 
Volksunie die al jarenlang vraagt. 

Strauss 
De premier van de Westduitse 

deelstaat Beieren en voorzitter 
van de kristendemokratische 
CSU Franz Jozef Strauss is aan 
de gevolgen van een beroerte 
overleden. De 73-jarige ultrakon-
servatieve kristendemokraat was 
één van de bekendste maar ook 
meest omstreden Westduitse po
litici. Straus was minister zonder 
portefeuille (1953), minister voor 
Atoomenergie (1955), Landsver
dediging (1956) en Financiën 
(1962). 

Straus heeft een bewogen poli
tieke karrière achter de rug. In 
1962 dwong de zgn. Spiegelaffai-
re hem tot ontslag als defensiemi
nister. Het weekblad Der Spiegel 
bracht toen zijn betrokkenheid bij 
korruptie rond de woningbouw 
voor Amerikaanse troepen en zijn 
geheime plannen voor een Duits 
atoomwapen aan het licht. Sinds
dien bleef hij, met een rabiaat 
antikommunisme als voornaam
ste drijfveer, aktief als CSU-lei-
der. Een nationaal ministerambt 
in Bonn zat er niet meer in, en 
ook zijn poging om kanselier te 
worden mislukte. 

Strauss: 
bezweken 
aan beroerte 
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Willy Claes nr 2 
Is Willy Claes verhuisd naar 

Kortessem'' Als je daar de lokale 
SP-lijst bekijkt zou je denken van 
wel Niets is natuurlijk minder 
waar Een naamgenoot van de 
vice-premier staat er op de twee
de plaats En als zo'n man nu 
politieke ambities heeft, kan hij 
toch moeilijk een andere naam 
aannemen'' Waarschijnlijk zal 
Willy uit Kortessem zelfs van een 
"Claes-effekt" kunnen genieten 
Dat kan zijn stemmenaantal al
leen maar verhogen, zoals gelijk
aardige voorvallen uit het verle
den bewezen hebben Maar, de 
Willy Claes uit Kortessem heeft 
een baardje 

Heksenjacht 
in Rode 

De faciliteitengemeente Sint-
Genesius-Rode is momenteel het 
strijdtoneel van een ware heksen
jacht Vooral de FDF-er Clerfayt 
eist er de hoofdrol op Clerfayt 
heeft het gemunt op ^kiezers die 
op de kieslijsten in Rode inge

schreven staan maar niet m de 
gemeente wonen Het FDF ziet 
hier duistere machten aan het 
werk die op deze wijze de Vlaam
se aanwezigheid in de facilitei
tengemeente willen versterken 
Clerfayt diende reeds meer dan 
40 maal klacht neer tegen kiezers 
die in dit geval verkeren De iro
nie van het lot wil echter dat 
Clerfayt in zijn grote ijver om het 
Vlaamse gevaar te bezweren 
reeds verscheidene nederlands
onkundigen voor de rechtbank 
gedaagd heeft 

Het kollege van burgemeester 
en schepenen treedt in deze zaak 
als rechtbank op De Vlaamse 
burgemeester Puck Algoet en het 
schepenkollege verklaart zich 
echter steevast onbevoegd in 
deze zaak en baseert zich hier
voor op een arrest van het Hof 
van Beroep te Bergen Dit Hof 
zegt namelijk dat de kieslijsten 
opgemaakt worden aan de hand 
van de bevolkingsregisters en dat 
dit de bevoegdheid is van het 
ministerie van Binnenlandse Za
ken 

Clerfayt tekende natuurlijk be
roep aan bij het Hof van Beroep 
te Brussel Dit Hof verwierp giste-

WtfTTtn 

poriez que vous Ie trouvez sur 
la liste PW I 

Ook bil de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 durft de Gentse PVV nog steeds fransminnende 
kandidaten op haar lijst zetten Zelfs de PVV-fraktieleider in de gemeenteraad Freddy Vandercruyssen lonkt 
met de slogan "pour une gestion sobre et efficace" naar de stemmen van de franstalige Gentse 
bourgeoisie 

Maar Freddy Vandercruyssen is met de enige Ook Frank Van Alboom, Jacques Van Impe en Daisy Van 
Assche-De Man zijn kandidaten waar U als lezer van Le Courrier de Gand' met een gerust hart op kunt 
stemmen Mevrouw Van Assche-De Man, in haar nederlandstalige brieven, maar Daisy pour les amis, 
maakt net als Vandercruyssen zelfs bij zwaar PVV-verlies een zeer grote kans om verkozen te worden 
' Gand revit", maar hoe' 

ren de onbevoegdheid die door 
Rode werd ingeroepen Maar het 
Hof verklaarde de klachten van 
Clerfayt slechts m 7 gevallen ge
grond 

Intussen legde ook Davids-
fonds-voorzitter De Schutter 
klacht neer tegen 7 franstaligen 
die alleen op papier in Sint-Gene-
sius-Rode wonen, waaronder 2 

MENSBEELD 
Foto Zat ar 

Onze universtferten zijn na 
een drte maafiderifange perio
de van miridereaktMteit weer 
vol leven Duizeï»deo eerste
jaars zetten deze week de eer
ste keer voet m een universi
tair auditoftum en spitsen gre
tig de oren om maar niets te 
m*ssen van de wijze kenrxs 
die hun professoren de wereld 
insturen 

Rektof Diltemans van de KU 
Leuven blikte m zijn opentngs 
rede terug op twintig jaar Leu
ven-Vlaams. DrilemöRS; noem
de de splitsing van de ieuven-
se universltea eert betangrijl^e 
stap In hef emancapatreproces 
van het Vlaamse vtrffe. Daar
naast waren de Intrede van 
teken m het bestuur, de socia
le demokraiteerlng van de 
sifüktufen en de ekspansie-
drang van de jarers '60 de 4 
impulsen die f»aar de uitbouw 
van een "topkenniscentrum" 
leidden In die 20 jaar leverde 
de Katölieke Universiteit van 

Leuven niet minder dan 
53 355 diploma's af dat is 
58% van de universitair ge-
vormden 

De Leuvense rektor pleitte 
verder voor een ernstige ver-
mindenng van de studiedruk 
Dit kan volgens hem gebeu
ren door het aantal lesuren te 
verminderen, vakken samen 
te smeHen en minder eksa 
mens af te nemen 

In Gent brak RUG-rektor De 
Meyer een ians voor een radi-
kale herziening van de wijze 
waarop de studieprogram
ma's samengesteld worden 
De rektor van de Gentse Rijks
universiteit ziet meer heit in 
een systeem waarbij de stu
dent zelf zijn eigen studiepak
ket samenstelt, m overleg met 
de ummversiteit Alleen zo 
kunnen volgens De Meyer de 
universitaire opleidingen aan
gepast worden aan de sociale, 
ekoncmische en welenschap-
petijke evoluties 

De RUG zit weer in de lift, 
aldus haar rektor. 2,801 rweu-
we eerstejaars, een stijging 
met 3% buigen de neenwaart-
se trend die m 1983 begon 
weer om Volgens De Meyer 
mag de RUG met langer een 
schone slaapster m het bos 
zijn Via doelgerichte initiatie
ven gekoórdmeerd door de 
eerste wetenschapsvoorlich 
ter m Vlaanderen probeert 
men het imago van "enige 
volledig pluralistisch umverst 
teit van Vlaanderen" wat dui
delijker iiit de verf te laten 
komen 

Naar aanleiding van de ope
ning van hel akademiscb jaar 
maakte ook de onderwijscel 
van de Volksunie haar inzich
ten wereldkundig De werk
groep stelt o m, voor om na 
het sekundair onderwijs een 
wergangs- of vooitjereidend 
jaar In te voereo- Drt '*tmig-
jaar" moet een aantal waak 
genoentde oorzïö<©« van mis-
ItJkklftgen in het eerste jaar 

aart de universiteit, zoals het 
gebrek aan voorkennis, de 
vaak ongemotiveerde inge-
steldherd, een minder ge
schikte studiekeuze of het ge
brek aan opvang en begelei 
ding, tegengaan Tijdens zo n 
brugjaar zouden per fakultett 
vooral algemeen-vormende 
kursussen aan bod komen 
zonder reeds in specialisatie 
terecht te komen 

Volgens de VU onderwijs 
ce' zat een verlenging van de 
studieduur en een betere vor
ming hoe dan ook op een 
passende manier door de 
overheid begeleid en gefman-
cterd moeten worden, vooral 
ten (HKJohte van sociaal zwak-

D» werkgroep vindt ten-
sfe^édat het nu maar eens uit 
mOét 2tjn met het versmach 

van de onderzoeksop-
van professoren door 

haai topzware lesopdrachten 
op te teggen 

kandidaten voor de raadsverkie
zingen 

VU-vrouwen 
Herent 

De Volksunie-lijst te Herent 
pakt met een echte primeur uit 
Een blok van maar liefst 7 vrou
wen, van de 6° tot en met de 12° 
plaats, probeert de Herentse kie
zers te verleiden om hun slem op 
vrouwelijke kandidaten uit te 
brengen 

In hun verkiezingsfolder zeg
gen de 7 vrouwelijke kandidaten 
bovendien waarom de Herente
naars op hen moeten stemmen 
omdat vrouwen dicht bij dagelijk
se problemen staan, omdat vrou
wen een gezonde kijk hebben op 
financiën, omdat vrouwen het 
schoolgebeuren op de voet vol
gen, omdat vrouwen bezorgd zijn 
om een groen en veilig dorp, 
omdat vrouwen het best de no
den van ouderen begrijpen, om
dat vrouwen aktief zijn in veel 
organisaties, omdat vrouwen ook 
deskundig kunnen besturen om
dat vrouwen evenwicht brengen 
in de politiek, en omdat vrouwen 
in de Volksunie een eerlijke kans 
krijgen 

Waarom dus nog getwijfeld "̂  

50 frank 
Dat de politici tegenwoordig 

alle markten afschuimen op zoek 
naar steun voor de stembusslag 
van zondag, is al lang geen ge
heim meer Dat zij daarbij kwistig 
allerlei gadgets als balpennen 
aanstekers flesopeners sleutel
hangers ballonnen of ander 
fraais rondstrooien, hebt U onge
twijfeld zelf al aan den lijve kun
nen ondervinden 

De Haachtse schepen Kestens 
van de lokale partij Gemeentebe
langen dacht ongetwijfeld met 
iets origineels voor de pinnen te 
komen De man presteerde het 
namelijk om op de jaarmarkt m 
Haacht muntstukken van 50 
frank uit te delen, met de bood
schap dat de ontvanger er ,,van 
hem maar ene moest mee gaan 
drinken" Wat Kestens waar
schijnlijk met weet, is dat hij met 
zijn originele gebaar het risiko 
loopt dat de verkiezingen m 
Haacht ongeldig verklaard kun
nen worden 
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Begroting '88-'89 in parlement 

Schiltz schetst Martens VIII 
in cijfers 

Dinsdag j.l. werden de begrotingswerkzaamheden 
in het parlement aangevat. Minister van Begroting 
Hugo Schiltz schetste er in zijn inleidende uiteenzet
ting de evolutie van de overheidsfinanciën sinds 
1980 en de saneringsinspanningen die door de 
huidige regering werden gedaan om de begrotings
doelstellingen voor '88 en vooral '89 te halen. De 
strukturele besparingen, m.a.w. deze die ook in de 
volgende jaren duurzame effekten hebben, bedra
gen ongeveer de helft van de besparingen. 

N lETTEMIN werd ruimte vrij 
gemaakt voor nieuwe ini
tiatieven in de sociale 

sektor, en konden toekomstge
richt wetenschapsbeleid en le
vensnoodzakelijk ontwikkelings
beleid op meer middelen reke
nen. 

Kalvarie 
BIJ het aantreden van de rege

ring kreeg Begrotingsminister 
Schiltz een hele boterham werk 
voorgeschoteld. De begrotingen 
'85, '86 en '87 dienden afgerond 
te worden. De budgetkontrole 
van '88, waarbij nagegaan wordt 
of de werkelijk gedane uitgaven 
ook overeenstemmen met de 
vooropgestelde begroting, dien
de afgewerkt en van de begroting 
van volgend jaar moest de eerste 
letter nog op papier gezet. 

Al gauw bleek dat de werkelijke 
uitgaven '88 de begrote met zo'n 
57 miljard overschreden. Alhoe
wel de vorige begrotingsminister 
Verhofstadt bij de aanvang van 
de regeringskrisis in de herfst 
van vorig jaar, volgens eigen zeg
gen, de kranen had dichtge
draaid was het duidelijk dat enke

le van die kranen nog zwaar lek
ten. 

Het tekort op de begroting '88 
zou daardoor kunnen oplopen tot 
460,8 miljard of 8,3 % van het 
BNP. 

Begroting '89 
De begrotingswerkzaamheden 

voor '89 worden doorkruist door 
het andere grote projekt dat deze 
regering heeft aangevat: de 
staatshervorming. Op 1 januari 
'89 zullen belangrijke budgettaire 
massa's van Staat naar Gewes
ten en Gemeenschappen worden 
overgedragen. Aangezien de fi
nancieringswet nog niet werd ge
stemd kon hiermee evenwel geen 
rekening worden gehouden. 

Begrotingsobjektief nummer 
één IS en blijft het terugdringen 
van het financieringstekort, d.i. 
het verschil tussen ontvangsten 
en uitgaven. Dit tekort wordt in de 
eerste plaats veroorzaakt door de 
enorme rentelasten die op de 
overheidsschuld afbetaald wor
den. De ontsporing van deze 
overheidsschuld deden de rente
lasten spektakulair stijgen: van 
9 % van de totale overheidsuitga-

Evolutie van uitgaven en ontvangsten 
in % van liet BNP 

1980 
1981 
1985 
1987 
1988 
1989 

Totale 
uitgaven 

37,3 
41,7 
40,8 
35,3 
35,4 
34,2 

Intrest
lasten 

4,4 
6,0 
9,1 
8,3 
8,3 
8,4 

Overige 
uitgaven 

32,9 
35,7 
31,7 
27,0 
27,1 
25,8 

Totale 
ontvangsten 

28,9 
29,1 
28,9 
27,2 
27,1 
27,2 

Saldo — ekskl. 
intrestlasten 

- 4,0 
- 6,6 
- 2,8 
+ 0,2 

0 
+ 1,4 

ven in 1970 tot 24,6 % in 1987. 
Bijgaande tabel maakt duidelijk 
dat Indien deze rentelasten er 
niet zouden zijn, de begroting al 
sinds 1987 in evenwicht zou zijn. 
Of in politieke termen dat, indien 
in de loop van de jaren 70 en 
begin jaren 80 de tering naar de 
nering was gezet, er nu geen 
begrotingsproblemen meer zou
den bestaan. 

De remedie om de huidige be
grotingssituatie terug in goede 
banen te leiden is gekend: het 
doorbreken van de rentesneeuw
bal. Dit houdt in dat de uitgaven 
van de overheid zodanig naar 
beneden moeten zodat geen 
nieuwe schuld meer bij moet wor
den gemaakt om de rentelasten 
af te betalen. 

Een eerste stap om deze reme
die toe te dienen werd vastgelegd 
in een cijfer: het netto te financie
ren saldo mag niet hoger bedra
gen dan 7 % van het BNP. Tij
dens het begrotingsberaad van 
afgelopen zomer werden de be
slissingen getroffen om deze li
miet te halen. In 1989 zal het 
financieringstekort nog 403,2 mil-

In Zweden begon het wapenhandelproces 

Kommissie moet 
besiuiten 
O'ervolg van biz. 1) 

Sluitende 
wetgeving 

in deze onderzoekskommissie 
werd door een aantal parlements
leden (waaronder Nelly Maes) 
keurig werk geleverd Iedereen 
die van ver of dichtbij met dit 
handeltje kon te maken hebben, 
verscheen op de getuigenbank 
Sommigen (zoals het ekspeditie-
bedrijf Transammo) gingen door 
de knieèn en gingen over tot 
bekentenissen Anderen (zoals 
Asco-baas Boas) logen zo hoor
baar, dat niemand hen geloofde. 

Net vóór de ontknoping, op het 
ogenblik dat men toe was aan de 

besluiten, werd het Parlement 
vervroegd ontbonden Eventjes 
dreigde al het geleverde onder
zoekswerk een maat voor mets te 
zullen worden. 

Gelukkig wist de VU tijdens de 
formatie-besprekingen Ie bedin
gen dat de nieuwe regering werk 
zou maken van een beter-sluiten-
de wetgeving terzake Bovendien 
ging de nieuw samengestelde 
Kamer onlangs akkoord met een 
verlenging van het mandaat van 
de biezondere onderzoekskom
missie. 

Van de leden van deze kom
missie mag verwacht worden dat 
ZIJ de al te grote mazen van het 
huidige net kleiner maken In de 
misschien wel ijdele hoop dit ooit 
helemaal te sluiten, alhoewel de 
gehaaide handelaars in moord-

materiaal wel heel veel zullen veil 
hebben om hun renderende 
zaakjes te laten voortduren 

De Société 
In afwachting daarvan kijkt elk 

rechtgeaard burger ietwat jaloers 
naar het land van wijlen OIot 
Palme, (die misschien wel ver
moord werd omwille van zijn ver
zet tegen dit handeltje) Daar wor
den nu enkele medeplichtigen 
aan de Golf-genocide berecht en 
deinst men met terug voor de 
,,belangen" van één van 's lands 
rijkste en invloedrijkste holdings 

Hier zien we nog met meteen 
een topman van de Société, 
waarvan PRB een deelgenoot is, 
voor de rechter verschijnen . 

(pvdd) 

jard bedragen, zijnde 7 % van het 
BNP. 

Belangrijk is evenwel dat de 
bespannen die werden afgespro
ken fundamenteel zijn: ongeveer 
de helft ervan is struktureel en 
blijft ook in de volgende jaren 
gelden. Hierdoor wordt ervoor ge
zorgd dat niet elk jaar een moeilij
ke besparingsronde moet plaats
vinden. 

Geen botte 
besparingen 

Grootste verschil met vorige 
spaarplannen zijn de, weliswaar 
beperkte maar toch wezenlijk so
ciale korrekties die op vroegere 
en huidige besparingsmaatrege
len worden geënt. Nieuwe intia-
tieven op sociaal vlak en specifie
ke tewerkstellingsprogramma's 
worden genomen. KMO's en zelf
standigen worden niet over het 
hoofd gezien. Op het vlak van 
Ontwikkelingssamenwerking en 
Wetenschapsbeleid worden spe
ciale inspanningen gedaan. De 
overheidsinvesteringen worden 
eveneens selektief verhoogd met 
8 miljard. 

Begrotingsminister Hugo 
Schiltz is bijzonder fier dat al 
deze maatregelen konden geno
men worden in overleg en met 
instemming van de betrokken de
partementen. Dit is een waarborg 
voor de getrouwe uitvoering van 

Bron: Kabinet Begroting 

de uitgavensanering. Het opleg
gen van hakbijlratio's mag dan 
wel spektakulair zijn, op dit vlak is 
deze metode minder efficiënt. 

De 7 % is voor Hugo Schiltz 
geen einddoel. Ook na 89 zullen 
de inspanningen verdergezet 
moeten worden. De Nationale 
Bank berekende ondertussen 
dat, met de regels die hiervoor in 
het regeerakkoord werden vast
gelegd, de rentesneeuwbal in 
1992 zal stilvallen. Eerst dan zul
len de lopende ontvangsten van 
de overheid voldoende zijn om de 
resternde rentelast te dragen. 

Het is kiezen of delen volgens 
de begrotingsminister. Blijft de 
rentesneeuwbal werken, dan zal 
men zelfs na korte tijd gedwon
gen zijn om terug te keren naar 
harde maatregelen zoals indeks-
sprongen en inleveringen. De 
huidige gunstige konjunktuur 
maakt het mogelijk om de vruch
ten van de groei aan te wenden 
om de ,,kraters van het verleden" 
te dempen. Indien de politici van 
vandaag een veilig land willen 
overlaten aan de komende gene
raties, dan zullen zij nu de moed 
moeten opbrengen om ook onpo
pulaire maatregelen te nemen. 
Zo simpel is dat. Begrotingsmi
nister Schiltz heeft reeds bewe
zen dat hij dit toekomstperspek-
tief niet wil opgeven voor dagjes-
politiek. Het pleit voor zijn politiek 
vakmanschap. 

Stefan Ector 

Begrotingsminister Schiltz: 7 % is geen einddoel. 
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Hugo Schiltz ondertekende in Washington 
een gigantisch ruimtevaartprojekt 

Unieke samenwerking 
WASHINGTON. — Uitgerekend op de dag dat het 

ruimteveer ,,Discovery" opnieuw sul<sesrijl< werd 
gelanceerd, ondertekende vice-eerste minister Hugo 
Schiltz in Washington het intergoevernementeel ak
koord voor de bouw van een permanent bemand 
burgerlijk ruimtevaartstation. 

Een ambitieus projekt met gunstige gevolgen voor 
onze wetenschappers en onze gespecialiseerde be
drijven. 

E VU-topminister onder
brak voor twee dagen zijn 
drukke politieke aktivitei-

ten in eigen land — Schiltz is ook 
VU-lijstaanvoerder in Antwerpen 
— om namens de regering zijn 
handtekening te plaatsen onder 
dit gigantische ruimtevaartpro
jekt. 

Deze ceremonie greep plaats 
op de achtste verdieping van het 
imposante Department of State, 
waar de Amerikaanse staatsse-
kretaris George Schultz als gast
heer optrad. 

Burgerlijk 
ruimtestation 

Het betreft een uniek samen
werkingsakkoord tussen de rege
ring van de VSA, de regeringen 
van de lidstaten van het Euro
pees ruimte-agentschap ESA, de 
Japanse regering en de Canade
se regering om samen te werken 
aan het gedetailleerd ontwerp, de 
ontwikkeling, de eksploitatie en 
het gebruik van een permanent 
bemand burgerlijk ruimtestation. 

In wezen is dit het gevolg van 
een uitnodiging die de president 
van de VSA in januari '84 t.g.v. 
zijn State of the Union richtte aan 
de bondgenoten. Hij belastte 
toen de Amerikaanse ruimtevaar
torganisatie NASA met de bouw 
en het in een baan om de aarde 
brengen van een permanent be
mand ruimtestation. De Canade
se en Japanse regeringen alsook 
de Raad van de ESA onthaalden 
deze uitnodiging gunstig. Tijdens 
diezelfde vergadering (januari 
1985) keurde de ESA het voorstel 
goed om het Co/umbus-program-
ma op te zetten, dat het kader 
biedt waarbinnen de Europese 
onderdelen van het ruimtestation 
zullen worden ontwikkeld. Deze 
beslissing werd op ministernivo 
bekrachtigd in november 1987. 

Het te bouwen ruimtestation 
zal bestaan uit onderdelen die 
geleverd worden door de ver
schillende partners. De Europese 
regeringen zullen, door toedoen 
van de ESA, naast een aan de 
bemande basis te koppelen druk-
module ook nog een polair plat
form en een autonome module 
leveren. Deze laatste zal kunnen 
bezocht worden dankzij het door 
de Ariane V gelanceerde ruimte-
vliegtuig Hermes, dat op regel
matige tijdstippen aan de beman
de basis zal gekoppeld worden 
voor de diensttaken. 

Eigen plaats 
De deelname van ons land in 

dit Columbusprojekt bedraagt 
5% en is bijgevolg erg aanzien
lijk. In de eerstvolgende tien jaar 
zal dit de staatskas voor ruim 8 
miljard fr. bezwaren. Deze wel 
erg grote uitgave is perfekt te 
verantwoorden, meent minster 
Schiltz. Omdat de ruimtevaart 
voor de ekonomische en weten
schappelijke ontwikkelingen een 

essentiële rol zal vervullen. ,,Ons 
land moet binnen Europees ver
band een eigen plaats veroveren 
en betiouden. Het Europees 
ruimtevaartprogramma is sinds 
de oprichiting van de ESA uiterst 
sul<sesvol gebleken. Denken we 
maar aan de verschiillende types 
van de Ariane, die perfekt beant
woorden aan de ook kommercie-
le verwactitingen." 

Een verdere uitbreiding van de 
internationale samenwerking 
blijft echter noodzakelijk. De sa
menwerking tussen Europa, Ca
nada, Japan en de VSA voor de 
ontwikkeling van dit ruimtestation 
— waarvoor de juridische struk-
tuur door deze ondertekening 
werd vastgelegd — noemt Schiltz 
dan ook verheugend.,,Gezien de 
grote financiële inbreng van de 
VSA en rekening fioudend met de 
Amerikaanse ervaring inzake be
mande ruimtevluchten, zal de 
Amerikaanse inbreng wellictit 
nog overwegend zijn. I^aar tiet 
voorbeeld dat door deze samen
werking wordt gegeven is beteke
nisvol en lioopgevend. De uitda
gingen en de fondsen zijn erg 
groot en de samenwerking is voor 

Schiltz bij Schultz, samen met de Duitse minister van Wetenschapsbeleid. 

lange tijd bedoeld. 
nister. 

zegt de mi-

Goed voor Bell 
Schiltz zal er voorts over waken 

dat de grote inspanning die ons 
land zich nu getroost ook zal 
resulteren in een aanzienlijke in
dustriële retour. Deze retour 
moet technologisch hoogstaand 
zijn en dient voor onze industrie 

evenals voor het wetenschappe
lijk onderzoek interessant te zijn. 
,,lk zal dan ook niet nalaten aan
dacht te besteden aan een billijke 
verdeling over de grote bedrijven 
en over de K/WO's, over de indus
trie en de wetenschappelijke in
stellingen en over de verschillen
de regio's.", beklemtoont de mi
nister van wetenschapsbeleid. Zo 
zal alvast het Vlaamse kommuni-
katiebedrijf Bell een goede zaak 

doen met dit projekt, vermits zij 
verantwoordelijk tekent voor de 
lelekommunikatie-onderdelen 
van het ruimtestation. 

Tot slot wees Hugo Schiltz op 
het niet-militair maar vredelie
vend karakter van het hele opzet. 
Deze duidelijke bepaling uit het 
akkoord werd overigens herhaal
de malen benadrukt door de Eu
ropese partners, in het biezonder 
ter attentie van de Amerikanen. 

'n Razendsnel tempo 

Even in Washington DC 
Washington DC beantwoordt aan de verwachtin

gen die de hoofdstad van wat de machtigste natie ter 
wereld heet te zijn, oproept. Gelegen langs een 
vredige stroom met brede lanen, rijzige gebouwen, 
indrukwekkende monumenten, voldoende groen en 
veel limousines. Verzorgd, ontzagwekkend. 

Het verrassingselement is de aanwezigheid van 
nogal wat eekhoorntjes in de zacht-golvende parken. 

ET was niet de eerste keer 
dat Hugo Schiltz te gast 
was in dit centrum van de 

macht. Toch beleefde hij er enke
le fijne uren, ondanks het feit dat 
het hele programma tegen een 
razend snel tempo diende afge
werkt te worden. 

Voortreffelijl( 
ambassadeur 

Noodgedwongen arriveerde hij 
pas donderdagmiddag met de 
Britse Concorde vanuit Londen 
op de nieuwe internationale 
luchthaven, zo'n zestig kilometer 
buiten het centrum. Hij werd er 
opgewacht door onze ambassa
deur, de Vlaming Herman De-
hennin. (Deze gewezen groot
maarschalk van de koning ont
popte zich tijdens dit korte verblijf 
als een biezonder voortreffelijk 
gastheer, het toonbeeld van de 
uitstekende diplomaat met veel 
stijl. Samen met zijr| stafmede

werkers zorgde hij ervoor dat al
les naar wens en vlot verliep.) 

Vandaar ging het, doorheen 
het heuvelige landschap van Vir
ginia, naar het internationaal 
perscentrum waar de Europese 
ministers uitleg verstrekten over 
het projekt. Hierop volgde een 
receptie in het ES^-centrum, 
waar Hugo Schiltz tot zijn blijde 
verbazing vaststelde dat nogal 
wat Vlamingen in deze organisa
tie een leidinggevende taak waar
nemen. 

Historisch ogenblik 
Om halfvier begaf het hele ge

zelschap zich dan naar het State 
Department-gebouw. Na nogal 
wat kontrole-apparaten en goril
la's te zijn gepasseerd werden de 
ministers gescheiden van de ove
rige gasten. Deze laatsten moch
ten als eersten de prachtige Ben
jamin Franklin-zaa\ betreden in 
afwachting dat De Groten zouden 
binnenstappen. 

Als minister van en voor Wetenschapsbeleid kon hij een bezoek aan 
het ruimtevaartmuseum niet afslaan. 

Klokslag 17 uur werd het muis
stil. Als eerste wandelde George 
Schultz naar zijn stoel, Hugo 
Schiltz als derde. De onderteke
ning zelf duurde slechts enkele 

minuten, de toespraken ruim een 
uur. Allen begonnen met felicita
ties voor de geslaagde ruimte
veer-lancering, waren vol lof over 
het unieke van dit samenwer-

6 OKTOBER 1988 



Wi\ 
Geens op symposium: 

Vrouw in 
ontwikkelingswerk verwaarioosd 

De positie van de vrouw in liet ontwil<kelingswerl< 
is lange tijd verwaarloosd geworden. Te gemakkelijk 
werd aanvaard dat ze als een integrerend deel van 
de maatschappij ook in het ontwikkelingswerk aan 
haar trekken zou komen, maar zulks is niet het geval. 
Dit zei minister van Ontwikkelingssamenwerking 
André Geens op een symposium over de promotie 
van de vrouw in de derde wereld. 

VOLGENS minister Geens 
staat de vrouw in het cen
trum van de ontwikl<e-

lingsproblematlek. Zonder aan
dacht voor haar en haar rol is er 
geen ontwikkkeling mogelijk. 
Deze bekommernis voor de 
vrouw in de derde wereld spruit 
voort uit de socio-ekonomische 
en kulturele dimensie van het 
ontwikkelingsbeleid. Het is niet 
voldoende de ekonomische op
brengst van dit beleid na te gaan, 
aldus minister Geens, maar er 
moet ook aandacht geschonken 
worden aan het socio-kulturele 
kader in de ontwikkelingslanden. 

Beleidslijnen 
In zijn slottoespraak kondigde 

Geens voor 200 aanwezigen uit 
ontwikkelingslanden en verte
genwoordigers van Belgische or
ganisaties die zich met de vrouw 
in de derde wereld bezig houden 
enkele konkrete beleidslijnen 
aan. Het trof minister Geens dat 
veel van de problemen van het 
ABOS in het algemeen, gelijklo
pend zijn met de verzuchtingen 
die op het symposium aan de 
orde kwamen. 

Geens wil in de eerste plaats 
het KB dat het statuut van de 
koöperant regelt wijzigen. Het 
huidige KB houdt immers geen 
rekening met de mogelijkheid dat 
een koöperant een gehuwde 
vrouw kan zijn wiens man ter 
harer laste is voor de sociale 
zekerheid. Daardoor hebben ge
huwde vrouwen niet dezelfde 
rechten. 

Wat de struktuur van het ABOS 
betreft stelde de minister vast dat 
er een konsensus bestaat over de 
geïntegreerde wijze waarop de 
inbreng van de vrouwenproble
matiek in het geheel van de sa
menwerking dient te geschieden. 
Die geïntegreerde aanpak vereist 
dat zowel bij de planning, de 
uitvoering als de evaluatie van 
projekten specifieke aandacht 
naar de vrouwen gaat. Projekten 
die uitsluitend tot vrouwen ge
richt zijn kunnen echter een ave
rechts effekt opleveren, aldus 
Geens. Door een aparte cel op te 
richten wil de minister de integra
tie van de vrouw in alle konkrete 
aspekten ondersteunen. Eén van 
de taken van deze cel is een 

Minister André Geens: vrouwenbeweging l<an een stuwende kraclit zijn. (foto De soete) 

beleidsdokument opstellen dat 
als leidraad kan dienen voor het 
uitvoeren en toetsen van het ont
wikkelingsbeleid wat betreft de 
vrouw. 

Vrouwenbeweging 

Zoals velen op het symposium 
vindt ook minister Geens dat de 
vrouwenbeweging een stuwende 
kracht kan zijn en voor techni

sche ervaring kan zorgen. Daar
om wil de minister een sterkere 
band tussen ontwikkelingssa
menwerking en de vrouwenbe
weging tot stand brengen via de 
Raad van Advies van het ABOS. 
De bevoegdheden van deze 
Raad zullen uitgebreid worden en 
er zal eventueel plaats gemaakt 
worden voor een vrouwenadvies
raad als afdeling van de Raad 
van Advies van het ABOS. 

Minister Geens is verder van 

plan om in de jaarverslagen van 
het ABOS cijfers te publiceren 
over de betrokkenheid van vrou
wen bij de projekten. Zo kunnen 
buitenstaanders de Belgische 
prestaties van jaar tot jaar opvol
gen. Het is inderdaad vreemd dat 
een symposium over de promotie 
van de vrouw in de derde wereld 
geen cijfers kan geven over de 
participatie van de vrouwen in het 
ontwikkelingswerk... 

(Pdj) 

Vice-eerste minister Hugo Schiltz bij liet graf van de vermoorde president John F. Kennedy. 

kingsakkoord, droomden van een 
betere wereld en waren zich be
wust van het historische ogen
blik. Ook de klassieke geschen
ken ontbraken niet, alhoewel het 

in feite om smaakloze prenten in 
afgrijselijke kaders ging. Hierna 
volgde natuurlijk een natje en een 
droogje. 

's Avonds sprak Schiltz open
hartig met de meereizende 
Vlaamse journalisten. Waarna hij 
ging slapen in de residentie van 
de ambassadeur. 

Ten kastele 
's Anderdaags werd een haas

tig bezoek gebracht aan de uitge
strekte Ariington-begraafpiaats 

(met o.m. de zerken van de ver
moorde gebroeders Kennedy), 
het schitterende museum voor 
moderne kunst en het grootse 
lucht- en ruimtevaartmuseum. 

's Middags was het hele gezel
schap voor de lunch gevraagd 
ten huize van de ambassadeur. 
Of beter uitgedrukt, ten kastele. 
Vermits deze residentie een per-
fekte kopie is van een 19de 
eeuws Frans kasteeltje met bijho
rend een heerlijk aangelegde 
tuin. Hugo Schiltz greep deze 
kans aan om zijn gastheer- en 
diens dame te danken voor het 
verrukkelijke onthaal: een Per-
meke-kunstboek voor de ambas
sadeur, Brusselse pralines voor 
zijn echtgenote en voor de (zwan
gere) persverantwoordelijke Rei-
nelde Loeckx (die beloofde, in 
voorkomend geval, haar zoontje 
Hugo te zullen noemen...). 

Daarna volgde nog net de tijd 
om een uurtje te kuieren door 
Georgetown, het oude en dure 
winkelcentrum van de hoofdstad. 
Om 18 uur immers vertrok 
Schiltz' vliegtuig naar Boston, 
waar hij zijn vlucht naar Zaven-
tem moest halen. 

Op kampanje 
Zaterdagochtend was Schiltz 

dan terug op Vlaamse bodem. Hij 
werd er opgewacht door het BRT-
joernaal. Zijn echtgenote vertelde 
hem dat hij meteen op kampanje-
toer mocht door het Antwierpse 
stadscentrum... 

Was het niet Hugo Schiltz zelf 
die onlangs zuchtte dat minister-
zijn een „hondestiel" is? 

samenstelling en foto's: 
pol van den driessche 
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Vijf van onze 
merkwaardigste Icandidaten 

Ook bij deze gemeenteraadsverkiezingen pakt de VU uit met merkwaardige 
kandidaten: de lijsten werden niet alleen verjongd, ,,vervrouwd" en verruimd. 
De partij oefent op tal van interessante mensen nog steeds aantrekkingskracht 
uit want ook voor 9 oktober treden boeiende mensen bij ons aan. Leest u maar. 

Wij kozen, lukraak in Vlaanderen verspreid, vijf kandidaten voor u uit: Paul 
De Ridder, Brussel; Marleen Van Winckel, Herent; Jan Maesen, Genk; Bob 
Vanhaverbeke, Brugge en Filip Martens, Dilbeek. 

Wij stelden allen volgende vragen: 
— Waarom bent u ingegaan op het verzoek — en door wie — om op de VU-

lijst te gaan staan ? 
— Hoe biedt u zich aan de kiezers aan ? 
— Wat bent u van plan te realiseren eens u verkozen bent. 
Hier hun antwoorden. 

Samenstelling: m.v.l. 

Annemie van „'t Kraaienest" 

„Er is weric aan de Win(c)i(ei!" 
HERENT — Annemie 

Van Winckel is een bezi
ge bij. De VU-lijst van 
Herent is iets speciaal. 
Van de zesde tot de 
twaalfde plaats staan er 
vrouwen, ,,het vrouwen-
blok" genaamd. 

EN van deze vrouwen is de 
joemaliste Annemie Van 
Wincl<el van het BRT-ra-

dioprogramma 't Kraaienest. In 
dit l<ort vraaggesprek vertelt deze 
bezige bij waarom zij het doet! 

Verbazing 
A. Van Wincke\:,,Omdat ik zin 

heb in politiek natuurlijk. En om
dat ik gevraagd werd door de VU-
Herent. En niet in het minst om
dat ik de afgelopen zes jaar een 
ontzettende ommekeer gezien 
heb in het Herentse gemeentebe
leid. Terwijl hier voordien weinig 
of niets gebeurde buiten het ge
wone, alledaagse, kon plots van 
alles toen de koalitie VU-Gembel-
SP op poten werd gezet. De die
pe financiële put werd weer opge
vuld (tot een overschot van 165 
miljoen nu). Er werd een contai
nerpark opgestart (het eerste in 
Vlaanderen). Er kwamen tewerk-
stellingsprojekten, een werklo-
zenwerking, het OCMW werd 
sterk uitgebouwd, er kwamen 
speelpleinen, de gemeente
school kreeg zuurstof en verdrie
dubbelde in zes jaar tijd haar 
aantal leerlingen, en we konden 
een kinderopvangprojekt starten 
met de steun van de koalitie. Het 
is vooral dat laatste dat voor mij 
de douiólag gecyven heeft. Een 
initiatiefgroep van ouders en kin
derverzorgsters kreeg omzeg
gens ,,carte blanche" van het 
gemeentebestuur. In het oude 
gemeentehuis van Veltem-Bei-
sem werden enkele kamers op
geknapt door de gemeente, de 
initiatiefgroep bracht het tweede-
handsmateriaal bij elkaar en 
kreeg eerst een BTK en later een 
DAC-projekt toegewezen, en bin
nen de kortste keren werd Kakel
bont een begrip voor werkende 
ouders. In die 5 jaar die we nu 
bestaan, vingen we meer dan 300 
kinderen op. Niet alleen uit He
rent trouwens. Van ongeveer alle 

buurtdorpen krijgen we aanvra
gen. Ondertussen dienden we, 
samen met OCMW-voorzitter Wil
liam Van Horenbeeck een aan
vraag in voor een dienst onthaal-
gezinnen en in het voorjaar ging 
een Teledienst voor zieke en ge-
handikapte kinderen van start, 
een co-produktie tussen OCMW 
en Kakelbont. 

Ook in de gemeenteschool 
waar mijn 3 kinderen schoollo-
pen, viel ik van de ene verbazing 
in de andere. Inspraak via een 
ouderkomitee, ouderparticipatie, 
een kreatieve aanpak van de pro
blemen, een open, pluralistische, 
eerlijke sfeer... het is er allemaal 
zo heel gewoon en vanzelfspre
kend. Onze kinderen voelen er 
zich goed in hun vel, ze leren er 
de waarde kennen van een bont 
gekleurde samenleving. Wat kun
nen wij hen meer meegeven ? 

Ondertussen zie ik bijna dage
lijks dat dit allemaal niet zo ge
woon is. Voor Het Kraaienest 
kom ik in heel Vlaanderen en zo 
kan ik vergelijken. En zie ik dat 
Herent een vrouw- en gezins
vriendelijke gemeente is, in de 
echte zin van het woord. En zo'n 
gemeente wil ik verder mee uit
bouwen, daar wil ik keihard aan 
werken. 

Ik heb een voorwaarde gesteld, 
en die is ook aanvaard: ik word 
geen partijlid. Als joemaliste wil 
ik mijn onafhankelijkheid bewa
ren, ook ten opzichte van de VU. 
In de gemeenteraad zal ik solidair 
zijn, dat is beloofd, maar daarbui
ten blijf ik wie ik ben: een daklo
ze, kritische, ongebonden, zui-
lenloze pluralist." 

WIJ: Door wie werd u aange
zocht? 

A. Van Winckel: „Eerst door 
OCMW-voorzitter William Van 
Horenbeeck na een lange avond-
lijke vergadering over Kakelbont. 
Dat was in februan. Sindsdien 
heb ik het wel duizend keer over
dacht. Zou ik? Zou ik niet? Kan 
ik, mag ik? Typisch vrouwelijk, 
dat twijfelen aan jezelf? 

De tweede vraag kwam van 
Jos Bex, VU-fraktieleider, op de 
kermis in Veltem in juni. Tussen 
draaimolen en botsauto's. Hij lan
ceerde het idee van een ,,vrou-
wenblok". ".T dat zag ik wel zit
ten, maa •<-• , bleven de twijfels. 

Op het schoolfeest heeft Willy 
Kuijpers nog een duwtje gege
ven, de echte,,ja" dateert van de 
vakantie, na enkele slapeloze 
nachtjes." 

Geëngageerd 
WIJ: Hoe biedt u zich aan de 

Herentse kiezer aan? 
A. Van Winckel: ,,ln de eerste 

plaats als vrouw. Geen enkele 
vrouwelijke schepen en maar 2 
vrouwelijke raadsleden: dat is 
nog minder dan het landelijk ge
middelde en dat moet verande
ren. Die kans zit er nu in: op onze 
lijst worden de plaatsen 6 tot en 
met 13 bezet door vrouwen. Op 
een na allemaal nieuwkomers. 
Zo'n kans krijgt een kiezer niet 
alle dagen, dus het moet lukken. 

Het is fraktieleider Jos Bex die 
dit vrouwenblok bij elkaar kreeg, 
op gevaar af dat ie er zelf een 
plaats in de raad mee inboet. 
Da 's moedig van Jos, en bemoe
digend dat we die kans van een 
man krijgen. 

Ik verkoop mij ook als geënga
geerd: niet sinds gisteren maar al 
heel lang. Kakelbont, Teledienst, 
Vrouwenbeweging, 11.11.11. -ak-
tie. Omschakelen, de Bakermat, 
het ouderkomitee van de school, 
de vakbeweging ook: ik voel er 
me thuis. En ik leer er elke dat 
nog een hele weg moet afgelegd 
worden voor alle burgers in dit 
landje van de grote koek mee-
ëten." 

WIJ: Wat bent u van plan om 
te doen? 

A. Van Winckel: ,,De midde

len uitputten die er zijn om te-
werkstellingsprojekten op te zet
ten, om sociale voorzieningen uit 
te breiden, om mensen veilig en 
gezond te laten wonen in een 
omgeving waarin ze zich thuis 
voelen. 

In de propaganda die nu zo 
overvloedig in mijn bus valt, lees 
ik dat iedereen mooie straten, 
veilige fietspaden, propere riolen 
wil. Ik ook. Maar er is toch meer ? 
Werk, bestaanszekerheid, een in
komen, een goede opvang voor 
de kinderen, hulp bij de opvoe
ding van een gehandikapt kind, 
bij de thuisverzorging van bejaar
de ouders... 

Er is nog zoveel werk aan de 
win(c)kel. 

Ik sta klaar... als de kiezer dat 
wil." 

't Kraaienest-joer-
naliste Annemie Van 
Winckel (7de op VU-
lijst te Herent) met 
het hele gezin: ,,lk 
vind dat in onze ge
meente en ons 
OCMW te weinig 
vrouwen zitten. En 
dat kan je honderd 
keer zeggen, maar 
als vrouwen daar 
zelf niets aan doen 
en terugkrabbelen 
als ze de kans krij
gen, zal dat nooit 
veranderen." 
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Historikus Paul De Ridder: 

„Niet jammeren, er iets aan doen!" 
BRUSSEL — Paul De 

Ridder voert in Brussel 
een doelgerichte kam
panje, als kenner van het 
Brusselse verleden en 
het historische erfgoed 
zet hij zich reeds een 
decennium in voor de 
restauratie van de kate-
draal. In 1977 begon hij 
moederziel alleen te plei
ten voor een dringende 
restauratie, vandaag zijn 
de werken reeds flink ge
vorderd. Eveneens in '77 
begon hij — opnieuw 
moederziel alleen — de 
aandacht te vestigen op 
de uitzonderlijke beteke
nis van Brussel in het 
kader van de algemeen 
Nederlandse kultuurge-
schiedenis. Vandaag be
ginnen steeds meer 
mensen zich daarvan be
wust te worden. 

Paul de Ridder weet 
dus van aanpakken! 

PAUL DE RIDDER werd te 
Ukkel geboren in 1948. 
Na Grieks-Latijnse Huma

niora op het Sint-Jan-Berch-
manskollege te Brussel studeer
de hij Geschiedenis, UFSIA en 
RUG waar hij in 1977 promoveer
de tot doctor in de IVliddeleeuwse 
Geschiedenis. 

Paul De Ridder verrichtte heel 
wat archiefonderzoek, niet alleen 
aangaande de hertogen van Bra
bant maar ook inzake de histori
sche evolutie van het taalgebruik 
te Brussel. Hij toonde aan dat 
Brussel tijdens het Ancien Régi
me heel wat minder verfranst was 
dan tot nog toe werd aangeno
men en dat de grootscheepse 
verfransing van deze stad het 
werk is geweest van het Belgisch 
regime. 

Onder zijn talrijke publikaties 
citeren wij:,,Het andere Brussel. 
Een afrekening met vooroorde
len" (1988, tweede druk) en 
,,Brussel. Geschiedenis van een 
Brabantse stad" (ter perse). 

Dr. De Ridder zet zich ook 
sedert ettelijke jaren in voor het 
Brusselse kultuurpatrimonium en 
met name de restauratie van de 
katedraal van Sint-Michel en Sint-
Goedele. 

Er iets aan doen 
P. De Ridder: ,,Toen Vic An-

ciaux mij vroeg om de tweede 
plaats in te nemen op de lijst van 
de gemeenteverkiezingen, heb ik 
dat aanvankelijk geweigerd. Ik 
had Immers zelf nooit aan een 
politiek mandaat gedacht maar 
zag mijn opdracht eerder op het 
vlak van de informatie en de vor
ming. Een aantal mensen dat 
Brussel goed kent wees er mij 
echter op dat in onze stad een 
grote nood bestaat aan deskundi
gen die zich metterdaad verdien
stelijk hebben gemaakt op een of 
ander terrein. Die waarnemers — 
en het zijn mensen van buiten de 
vu — meenden dat ik aan dat 
profiel beantwoordde. Mij werd 
ook gezegd dat de intellektuelen 
ongeloofwaardig dreigden over te 
komen wanneer zij er zich enkel 
toe beperken te jammeren over 
wantoestanden maar, als zij 
daartoe de gelegenheid krijgen 
er iets aan te doen, verstek laten 
gaan. 

Historikus Paul De Ridder (2de op VU-lijst te Brussel): oog in oog met zijn evenbeeld, een van de 
waterspuwers op St.^Michiel en St.-Goedele. 

Daarbij komt nog dat ik mij 
reeds verscheidene jaren harts-
grondig erger over het dekadente 
immobilisme op het vlak van de 
staatshervorming in het alge-
om het lot van deze stad. Dan 
zullen zelfs de franstaligen zien 
waar de echte verdedigers van 
Brussel zitten. Dan zullen ook de 

wantoestanden op taalgebied 
(die trouwens reeds verbeterd 
zijn) vanzelf opgeruimd worden. 

Of, om het met de Bijbel te zeg
gen: ,,Zoek eerst het Rijk Gods 
en al de rest zal er bij gegeven 
worden als toegift". Zonder blind 
te zijn voor de onvolkomenheden 

die vastzitten aan de huidige 
staatshervorming is het toch dui
delijk — en zelfs de meest kriti
sche waarnemers moeten dat 
toegeven — dat zij ons, Neder
landstalige Brusselaars mogelijk
heden tot ontplooiing biedt die wij 
tot heden toe nog nooit gekregen 
hebben. 

Ex-praeses Filip Martens: 

„Met mensen omgaan, 
een voorrecht..." 

DILBEEK — Filip Mar
tens is als enige zoon 
tussen vijf zussen opge
groeid, en was aktief in 
de chirojeugdbeweging 
zowel plaatselijk (Iris 
Treeske) als leider en 
groepsleider als tevens 
gewestelijk en nationaal 
(aspi-kommissie). Hij stu
deerde rechten en filoso
fie te Brussel (UFSAL) en 
Leuven (KUL). Daar en
gageerde hij zich in het 
KVHV en werd er hoofd-
redakteur van ,,Ons Le
ven" en daarna tot twee
maal toe verkozen tot 
praeses (84-86). Hier 
bouwde hij zijn Vlaamse 
refleks van kollegestu-
dent in Brussel om tot 
een politieke termijnvi
sie. 

DEZELFDE interesse voor 
de Vlaamse problematiek 
heeft hem trouwens ver

der gebracht om door studies 
over het federalisme aan ver
schillende universiteiten in Euro
pa (Wenen, Heidelberg, Urbino, 

Fribourg) en door het volgen van 
het College Universitaire d'étu-
des Fédéralistes, zijn ideeën ook 
te funderen met vergelijkend on
derzoek. Het was dan ook niet 
verwonderlijk dat hij inging op het 
aanbod van vice-premier Schiltz 
om voor onze partij het zo belang
rijke staatshervormingsdossier 
binnen de regering op te volgen 
en aldus zijn kennis om te zetten 
in de praktijk. 

Voorrecht 
Hem de vraag waarom op de 

lijst VOLKS van staatssekretaris 
Valkeniers te gaan staan. 

F. Martens: „Het is geen evi
dente stap geweest, gezien mijn 
familie wel zeer aktief is in het 
verenigingsleven maar niemand 
van ons in de partijpolitiek zit. 
Eens deze barrière overwonnen 
ben ik dan wel entoesiast inge
gaan op het aanbod van staatsse
kretaris Jef Valkeniers en waar
nemend burgemeester Jef De 
Ridder, onze beide lijsttrekkers, 
om onze groep te verjongen en te 
vernieuwen. Het vertrouwen dat 
deze personen en de ganse 
groep van Volks in mij gesteld 
hebben door het aanbieden van 
de vijfde plaats op onze lijst wil ik 
dan ook niet beschamen. Ik heb 
er — voor zover dat te verzoenen 
was met de bijzondere drukke 
werkzaamheden bij vice-eerste 
minister Schiltz — volledig mijn 
vrije tijd voor opgeofferd. 

Filip Martens (5de op de Volks-
lijst te Dilbeek): ,,Met mensen 
omgaan is een voorrecht!" 

Sinds die bewuste keuze is er 
wel heel wat om me heen veran
derd, de vrije tijd wordt plots vol
ledig opgeslorpt door het politie
ke gebeuren. Maar voor iemand 
die in een grote familie is opge
groeid en in vele verenigingen 
aktief is valt dat toch mee. Zolang 
men geboeid blijft in het omgaan 
met mensen is het haast een 
voorrecht konstant tussen de 
mensen te mogen komen. En 
voor deze dan ook politiek opties 
te nemen." 

meen en ten aanzien van Brussel 
in het bijzonder. Brussel is een 
ontzettend belangrijk vraagstuk 
dat niet zal opgelost worden met 
taalwetten. Essentieel is een zo 
ruim mogelijke autonomie voor 
de Nederlandse gemeenschap in 
dit land. Vanuit die machtspositie 
moeten wij op een konstruktieve 
manier samenwerken met allen 
die te Brussel echt begaan zijn 

Ik deel geenszins de mening 
van diegenen die geloven dat wij 
rustig nog maar verder een aan
tal jaren de zaken op hun beloop 
kunnen laten tot het ,,volmaakte 
statuut van Brussel" op een 
mooie dag uit de hemel zal neer
dalen. Er moet nü op een positie
ve en konstruktieve manier een 
beleid gevoerd worden. Anders 
krijgen wij enorme moeilijkheden. 
Van die overtuiging heb ik door 
mijn kandidatuur getuigenis wil
len afleggen." 

Paul De Ridder biedt zich aan 
de kiezers aan ,,als Brusselaar, 
gehecht aan mijn stad, aan Bra
bant en aan mijn Nederlandse 
volk!" 

P. De Ridder: „Mij verder in
zetten op de terreinen die mij het 
meest vertrouwd zijn door mijn 
opleiding, de vrijwaring van het 
kultuurhistorisch patrimonium en 
door mijn konkrete ervaring van 
iemand die in het hart van Brus
sel woont (de problematiek van 
de leefbaarheid van de stad, 
groenvoorziening enz.). Daar
naast ben ik ook van plan om, 
meer nog dan vroeger, Brussel in 
Vlaanderen bekend te maken en 
de mensen daar bewust te doen 
worden van de verantwoordelijk
heid die zij ten aanzien van onze 
stad dragen." 

Burger-betrokken 
Hoe Filip Martens zich de Dil-

beekse kiezer aanbiedt willen we 
ook wel weten. 

F. Martens: „Als persoonlijke 
slogan heb ik gekozen voor,,Eu
ropa begint in Dilbeek". Hiermee 
heb ik willen benadrukken dat de 
échte uitdaging minder ligt in de 
oeverloze diskussies tussen de 
partijen dan wel in het efficiënt 
beheren van de karig ter beschik
king gestelde middelen. Temeer 
er door het aanslepend budget
tair deficiet zowat op alle be
stuursniveau's minder ruimte 
dreigt te blijven voor het nemen 
van termijn-opties. 

Tijdens mijn studies in het bui
tenland heb ik kunnen vaststellen 
welke relance erop het Europese 
forum tot stand is gekomen. Zo 
zou dezelfde dinamiek op het 
laagste bestuursniveau, de ge
meenten, waar de problemen 
nog te overzien zijn, moeten lei
den tot een meer deskundige 
aanpak. Aldus kunnen we mis
schien tot een algehele vernieu
wing van de politieke kuituur ko
men." 

WIJ: En wat als Filip Martens 
tot gemeenteraadslid verl<ozen 
wordt? 

F. Martens: „Mocht ik verko
zen zijn zal ik me met een zelfde 
dinamisme blijven weren voor de 
,,andere weg" waarlangs onze 
partij aan politiek wenst te doen. 
En nergens beter als op gemeen
telijk vlak kan onze partij de fris
heid van haar ideeën aantonen 
en via een burger-betrokken be
leid toetsen aan de wijzigende 
noden en belangen in onze sa
menleving. 

Hoedanook, ik word nu vrijdag 
26 jaar en heb dus nog veel tijd 
en mogelijkheden in het vooruit
zicht..." 

(lees door biz. 24) 
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Wi\ 
Ontmoetingsdag Landbouw en Milieu 

Er is nog hoop! 
Op zaterdag 24 september j I ging te Sijsele een 

ontmoetingsdag Landbouw-Milieu door Iedereen 
weet onderhand dat alhoewel beiden nauw met 
mekaar verbonden zijn zij met altijd in harmonie met 
mekaar leven. En toch met zonder mekaar kunnen' 

Op de ontmoeting was zowat iedereen aanwezig 
die van bij of van ver met landbouw en milieu bezig 
zijn Er was slechts één grote afwezige: de Boeren
bond! 

Voor ons weekblad was Rik Dedapper aanwezig. 
Wij vroegen hem een reflektie bij deze ontmoeting. 

IGENLIJK IS het geen echte 
ontmoetingsdag gewor
den, omdat de Boeren

bond met wou deelnemen en dit 
ook vrij Uitvoerig verwoordt had in 
een brief 

Uitdaging 
Wel was er Ignace Van De 

Walle, ondervoorzittter van het 
Boerensindikaat en Frans Ruy-
men, voorzitter van Nubila de 
overkoepelende Nationale Unie 
Biologische Landbouw 

Jef Geldhof, projektieleider 
„Plattelandsontwikkeling' , leid
de kort en kernachtig m en stelde 
,,dat het een boeiende uitdaging 
was om konkrete stappen te zet
ten in de richting van een even
wichtige ontwikkeling van land
bouw en milieu in Vlaanderen' 

Guido Van Steenkiste voorzit
ter van de Bond Beter Leefmilieu 
deed een inleidende stellingna 
me namens zijn mede inrichten
de organisatie Deze stelling was 
eerder gematigd en wou rekening 
houden met ekonomische aspek-
ten en andere mogelijkheden van 
de gangbare land- en tuinbouw 
om wat minder uitsluitend-pro-
duktief en minder bevuilend te 
telen 

Ignace Van De Walle, zelf land
bouwer was gematigd-realis-
tisch Opvallen en simpatiek was 
zijn pleidooi voor bescherming 
van de gezinslandbouw die vol
gens hem dreigt verdrukt te wor
den door de steeds grootschali
ger wordende landbouwtechnie 
ken 

Frank Ruymen hield een soms 
scherp maar zeer realistisch be
toog voor meer aandacht voor het 
alternatieve, zo inzake het telen 
en verwerken van voedingsmid
delen, als voor een kleinschali
ger maar dan weer op alle vlak
ken van natuur milieu en ge
zondheid verantwoorde aanpak 

Knelpunten 
Na de middagpauze was het de 

beurt aan drie gespreksgroepen 
voor open reakties op de inleidin
gen het uitdiepen van knelpun
ten en het bespreken van konkre
te voorstellen 

Niettegenstaande alle moeite 
die er in die groepen gedaan 
werd om te komen naar konkrete 
voorstellen, is er weinig meer uit 
de bus gekomen dan enkele be
sluiten, die tenslotte nog eens te 
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Willen of met, tussen landbouw en milieu moet vrede gesloten worden Het kan' (foto zafar) 

meer bewijzen hoever men in dit 
land nog verwijderd is van een 
realistische samengaan van land
bouw en milieu 

Ook hier komt nog maar eens 
naar voor hoe uitgebreid de 
macht en de invloed zijn van de 
kapitalistische mastodonten die 
met enkel in eigen land maar ook 
op wereldschaal zonder in
spraak van de betrokkenen ei
genmachtig bepalen, hoe en welk 
soort landbouw zal bedreven wor
den, dit los van iedere bekom
mernis om gezondheid en milieu 

„De belangen van onze leden 
worden geschaad" 

Waarom 
de Boerenbond 
niet meedeed.» 

Het zat er ditmaal nog niet in om 
openingen te maken maar on
danks alles moeten wij optimist 
blijven en stil en hardnekkig wer
ken aan een doelmatige mentali-
teitswijziging 

Wat ons ook nog opviel was 
een bijna onverkwikkelijk aan
doende schroom waarmede de 
milieumensen, allicht na vele 
desillusies terzake de landbouw 
benaderden 

Hoop 
Gelukkig is er nog de milieu en 

de andere druk in andere Europe
se landen, waardoor uiteindelijk 
internationaal vrij strenge regle
menteringen op punt zouden 
kunnen gesteld worden 

Intussen moeten wij allen met 
takt en soepelheid waar het kan 
maar kordaat als het moet, ons 
uiterste best doen om mee te 
werken aan een betere leefwe
reld, waar het ook prettig en ren
derend zal zijn voor de landbou
wer en zijn gezin 

Jammer genoeg is er op deze 
ontmoetingsdag veel moeite ge 
daan voor al te weinig gewin 

Toch durven wij hopen en ver
wachten dat deze ontmoetings
dag de aanzet mag zijn voor een 
breder uitgebalanceerde aktie 
waar uiteindelijk iedereen beter 
van wordt 

Hiervoor is het nu wel de aller
hoogste tijd 

Rik Dedapper 

— Van de ontmoetingsdag is ook 
een basisdokumen voor milieuver
enigingen en landbouwers ver
schenen. Te bekomen bij Bond Be
ter Leefmilieu, Luksemburgstraat 
20 te 1040 Brussel 

Het lag voor de hand dat de Boerenbond 
aktief zou meewerken aan de ontmoeting tus
sen vertegenwoordigers van de landbouw en 
het leefmilieu. Maar BB-voorzitter Hinnekens 
oordeelde dat dit niet hoefde . 

HIERBIJ het waarom om 
me! mee aan taM te 
gaan zitten Schnjven de 

BB-voorzitter en de adj alge 
meen-sekretaris W Vandepitte 
aan de organjsatoren 

,DeBBts niet gekant tegen de 
werking van groepen die de alter 
natieve produktie of de produktie 
van residu-vrif voedsel als hun 
streefdoel steifen 

Wet zijn wij gekant tegen het feit 
dat deze groepen elke gelegen 
heid te baat nemen (bewust of 
onbewust) om hun produkttesys-
teem als veeg voor te stellen of 
erger nog de klassieke tandbouw-

produkten of landbouwproduktie-
systeem als onveilig onhoudtmar 
onwijs enz voor te stellen 

Daardoor worden de belangen 
van onze leden geschaad 

6B IS en blijft gekant tegen 
open vergaderingen meestal 
met meerdere sprekers of onder 
vorm van een panel waarop the
ma s worden aangesneden mbt 
veiligheid van het voedsel milieu 
problemen ruimtelijke ordening 
enz 

Deze fragmentaire oppervlak 
kige aanpak schept meestal ver 
warring bij boeren en met-boeren 
en lerdt zeker met tot oplossingen 

ov0r de groepsgremert hesn 
O/leestat zijn het zeer delikale pro
blemen die op een voorzichtige 
wijze moeten behandeld worden 
(tedenbelangen) 

BB fs wel bereid om met geor
ganiseerde groepen mbt tot ho
ger opgesomde punten m beslo
ten kring informatie wt te wisse
len standpunten te vergelijken en 
te zoeken naar een gemeen 
schappelijk platform van waaruit 
op effektieve wijze kan gehandeld 
worden Dergelijke kontakten 
respektievehjk afspraken binden 
ons met om over het geheel van 
de problemen een eigen mening 
uit te dragen' 

Tot daar het antwoord van de 
Boerenbond Waar de B8 gelijK 
heeft IS het fert dat de betangen 
van haar leden geschaad wor 
den ' maar ztj zwijgt m alle talen 
over de gezondhetd van de ver 
bruiker 

Deze week 
in Knack Magazine 

De slag om de sjerp 
Zondag worden er in ons land gemeenteraadsverkiezingen 

geliouden. Daarom heeft Knacli deze week uitgebreid 
aandaclit voor de kleinste bestuursvorm die wij kennen. 
Alles wat u over de gemeente wou weten, deze woensdag 

in uw magazine. 

Seoel en de doping 

De doping schandalen volgden el 
kaar vorige week m Seoel bijna 
even sne! op als de uitreiking van 
de medailles Knack sprak met de 
Franse dokter Bellocq en met de 
Belg Jacques Rogge, en bericht 

Hoel bekent 

Over de 6 500 m expositieruimte 
van het Gentse Floraliapaleis stelt 
het Museum van Hedendaagse 
Kunst voor het eerst zijn komple 
te verzameling voor Direkteur Jan 
Heet over kunst en politiek, kri 
minele architektuur en de groot 
ste vergissing van Hitler Deze 
week in Knack 

Wormen kweken 

Sinds enkele jaren zijn er in ons 
land enkele honderden mensen be 
gonnen met de kweek van wor 
men ,de rode van Californie" 
De meesten droomden van fortui 
nen, maar boekten alleen verlie 
zen De nieuwste variant van het 
chinchilla's kweken, deze week in 
Knack 

De Nieuwe Golf 

De Vlaamse literatuur bloeit weei 
op In „De Nieuwe Golf " onder 
zoekt Knack (samen met NWT en 
de Beursschouwburg) de nieuwe 
lichting in poëzie, proza en essay 
De dichters krijgen het eerste 
woord, deze week m Knack 
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Op de koffie in Suriname/4 

Heren van Sichem 
onderhandelen... 

En in het oosten is het allemaal 
begonnen; op 22 juli 1986 haalde 
Brunswijk zwaar uit naar een militaire 
post in Albina, een stadje op grens 
met Frans-Guyana. Albina ligt slecht 

PARAMARIBO — De Kleine Saramaccastraat op 
de rand van de hoofstad is een stofferige weg die 
meeloopt met de Surinamerivier. Een taxi brengt er 
ons heen, we vinden de afgesproken plek naast een 
,, teater" waar reeds in de vroege voormiddag 
aangeschoven wordt voor Kung Fu en Rambo. 

Achter in een smal gangetje naast de filmzaal 
vinden wij in een oud fabriekje het bewuste kamp, 
hier leven zo'n 700 gevluchte bosnegers... 

DIT centrum van miserie en leed 
wordt geleid door Jariw Gad-
den, een bosneger-parle-

mentslid. Hier hokken m de meest 
miserabele omstandigheden honder
den mensen in stallen en koten, ko
ken hun potje onder afdakjes; het 
stinkt er afschuwelijk. Deze mensen 
zijn afkomstig uit Oostsurinaamse 
dorpen en op de vlucht voor het 
wapengeweld tussen het nationaal 
leger en het jungle- kommando van 
Ronnie Brunswijk. Dit kamp legt de 
stinkende wonde van Suriname bloot, 
de miskenning van de bosnegers. 

Bittere armoede 
Deze volksgroep die zo'n 15% van 

de bevolking uitmaakt werd steeds 
miskend, gekleineerd, te kort gedaan 
en stiefmoederlijk behandeld. Zo lang 
deze schande aanhoudt zal Suriname 
nooit uit de ellende geraken. Wij hoor
den het herhaaldelijk bevestigd. 

Jarim Gadden: ,,Toen Suriname in 
1975 onafhankelijk werd leefden wij, 
bosnegers als het ware nog voor 
1863, het jaar van de afschaffing van 
de slavernij. Ons volk is steeds ver
stoken gebleven van onderwijs, medi
sche hulp, we leefden in bittere ar
moede. 

Toen Nederland ons ontwikkelings
hulp beloofde eiste ik dat ook het 
binnenland zou meegenieten van die 
hulp, maar dat gebeurde niet. Inte
gendeel, de bosneger geraakte 
steeds meer in de marge van de 
samenleving. 

De militairen die de macht namen 
staken eveneens hun afkeer voor ons 
volk niet onder stoelen of banken." 

Zegt Gadden:,, In Suhname heb je 
bosnegers en stadsnegers, indianen. 
Chinezen, Javanen en Hindoestanen 
maar uitgerekend van de bosnegers 
zegden de militairen dat die zo ver 
van hen afstaan." 

Deze en andere krasse uitspraken 
zorgden voor een weinig vriendelijk 
klimaat t.o.v. de bosneger. Het 
spreekt vanzelf dat toen de in onge
nade gevallen bosneger sergant Ron
nie Brunswijk in juli 1986 de wapens 
opnam tegen het nationaal leger de 
bosnegers aan zijn kant gingen 
staan. Zij beschouwden hem als een 
bevrijder terwijl Paramaribo hem 
steevats voor een terrorist verslijt, 
f^aar deze woordenoorlog betekent 
mets in vergelijking met de oorlog die 
woedde en naar wij bevestigd kregen 
bij wijle nog steeds opflakkert in Oost-
Suriname. 

Wij hadden graag zelf legerleider 
Desi Bouterse ontmoet, de schriftelij
ke vragen voor het gesprek waren 
hem reeds bezorgd maar de sterke 
man van Zeelandia liet niets van zich 
horen. Een paar dagen later meldden 
de kranten uitvoerig dat de komman-
dant aanwezig was geweest bij de 
opening van The Splice 2000, een 
luxueuse bar-dancing in Paramaribo. 
Bouterse vergoelijkte deze mondaine 
bezigheid door er een rolstoel in ont
vangst te nemen voor de slachtoffers 
van het wapengeweld in Oost-Surina-
me... 

op 125 km van de hoofdstad, de 
bedreiging is dus nooit veraf. Andere 
konfrontaties volgden mekaar op, do
den vielen bij de vleet en de dorpen 
liepen leeg. Haast gelijktijdig demon-
streeden door de straten van Parama
ribo hongerende Surinamers. Het le
ger antwoordde met de wapens... 

Moiwana '86 
Klap op de vuurpijl was slachtpartij 

van Moiwana, een dorp in de buurt 

Wij gingen op zoek naar Stanley 
Rensch en vonden hem In zijn woning 
in de Surinamestraat. 

S. Rensch:,, Het ongenoegen van 
de bosnegers is zeer groot, de ekono-
mische maatregelen zijn steeds aan 
hen voorbijgegaan. Zo werd ten be
hoeve van de bauxietindustrie een 
gigantisch stuwmeer gegraven waar
bij hele bosnegerdorpen onder het 
water verdwenen. Op zichzelf een 
goede zaak voor 's lands ekonomie 
maar de inwoners werden verjaagd 
en nooit vergoed. Het ligt dus voor de 
hand dat deze mensen de minste 
gelegenheid aangrijpen om in op
stand te komen tegen Paramaribo. 
Ronnie Brunswijk beschouwen zij dus 
als een bevrijder!" 

De gewapende konflikten volgden 
elkaar op, rustige dorpen werden be
stookt en de stroom vluchtelingen 
naar Frans-Guyana kwam in bewe
ging. Hun aantal ligt reeds rond de 
10 .000 , haast 70% is jonger dat 10 

,,De heren van Sichem" doen hun uiterste best om de vrede in 
Suriname te brengen. Daarin slagen is een groot probleem... 

van Albina. Volgens Stanley Rensch 
die in Paramaribo het mensenrecht-
kantoor Moiwana '86 houdt werden 
toen door de militairen 35 bosnegers 
gedood. 

Mensenrechtenaktivist Stanley 
Rensch heeft alle twijfels bij de 
goede bedoelingen van de mili
tairen! 

(Eigen foto's) 

Ronnie Brunswijk: 

Bevrijder of terrorist ? 
Ronnie Brunswijk vinden is onbegonnen 

werk. De rebellenleider loopt niet te kijk, hij zit 
goed verscholen in zijn hoofdkwartier op Stoel-
manseiland in de brede Marowijnerivier op 
grens met Frans-Guyana. Slechts zelden raken 
joernalisten tot bij hem. Maar meer en meer 
begint Brunswijk op een moderne Robin Hood 
te lijken, vandaag wordt hij hier gesignaleerd, 
gisteren daar, morgen ginder. Maar volgens 
bisschop Sichem is dit larie, het zijn militairen 
die om paniek te zaaien de jungle- kommandant 
overzien. Nee, Brunswijk zit veilig verborgen en 
verlaat node zijn schuilplaats. 

DE bosneger Ronnie Bruns
wijk werd een kwarteeuw 
geleden geboren in het 

dorp Moengotapoe en was een 
vroegere makker van Desi Bouter
se, beiden zouden met mekaar 
geruzied hebben omtrent een 
loonkwestie maar de rebellie van 
Brunswijk moet gezien worden als 
de opstand van de bosneger. 

Brunswijk heeft het van niet 
ver; Boni, een van de leiders van 
zijn stam voerde veertig jaar lang 
strijd tegen Paramaribo. Deze 
Boni leek onoverwinnelijk dank zij 
het dragen van armbanden. Toen 
Brunswijk zijn gewapend verzet 
begon kreeg hij de toelating om 
het lijk van Boni op te graven en 
diens magische armbanden over 
te nemen .Daardoor komt het dat 
ook Brunswijk onsterfelijk is... 

Een van de weinigen die Bruns
wijk op Stoelmanseiland kon be
naderen is Frans van der Beek, 

tegen ons, maar ook tegen het 
bos. Wij kennen de jungle, wij zijn 
beweeglijk. Wij ondernemen iets 
en trekken ons weer terug. Onze 
bivaks kunnen overal opduiken, 
dat is een guerillataktiek, waar 
geen leger tegen opgewassen 
is." 

Ondervraagd welke indruk plat
gebrande dorpen hem doen 
maakten antwoordde Brunswijk:,, 
...Bouterse is laf. van mijn eigen 
familie zijn zeventien mensen ver
moord na een aanval (...) op het 
dorp fi/loiwana. Het hele dorp is 
platgebrand, net als mijn geboor
tedorp Moengotapoe." 

Welke biezondere krachten ook 
aan Brusnwijk toegedicht mogen 

deze Nederlandse joernalist ver
telde zijn verhaal in het maaand-
blad Penthouse. Ronnie Bruns
wijk vertelde hem:,, Wij hebben 
met veel nodig om sukses te heb
ben. Bouterse heeft aanvankelijk 
de fout gemaakt aan te vallen. 
Daardoor konden wij zijn troepen 
in hinderlagen lokken. Daar heeft 
hij van geleerd. Hij komt met 
meer, want hij vecht niet alleen 

worden toch blijkt de komman
dant ook maar een mens. Als 
echte Surinamer houdt hij van 
kinderen, zelf heeft hij er zeven. 

Brunswijk: ,,Een land dat zo 
met zijn kinderen omgaat heeft 
geen toekomst. En ik vind dat een 
land als Suriname met een bevol
king die zo dol IS op kinderen 
recht heeft op een toekomst in 
vrijheid." 

jaar. De jonge mannen werden ofwel 
gedood ofwel sloten ze zich bij het 
kommando van Brunswijk aan... 

Toen Brunswijk ook nog elektrici-
teitsmasten aanviel was dit voor Para
maribo genoeg om hem als een terro
rist te beschouwen en het zware ge
schut tegen hem in te zetten. 

Ram-zwak... 
Is er dan echt niets veranderd sinds 

de burgerregering aan de macht 
kwam ? Stanley Rensch verzekert ons 
dat de militaire akties gevoelig zijn 
afgenomen maar heeft alle twijfels 
dat de overheid de gemaakte fouten 
wil erkennen en weigert de slachtof
fers te vergoeden. Volgens Rensch 
blijft de achterstelling van de bosne
gers bestaan, het leger houdt achter 
de schermen de macht in de gewa
pende hand. Zo nadrukkelijk dat de 
volksmond Ramsewak, de voornaam 
van president Shankar, vervormt tot 
Ram- zwak... 

Stanley Rensch: „De militairen die 
zich schuldig hebben gemaakt aan 
geweld worden nu de beschermers 
van het nieuwe gezag. Ik heb weinig 
hoop dat er wat ten goede veran
dert..." 

Hoe machtig het leger nog wel is 
blijkt uit een recent vraaggesprek in 
De Volkskrant van 27 september j . l . 
Daarin stelt Zeemachtkommandant 
Chas Mijnals dat het Miltair Gezag de 
Surinaamse regering een geheel van 
maatregelen heeft voorgesteld. Ge
vraagd naar de inhoud ervan is Mij
nals duidelijk:,. Het gaat om maatre
gelen, waarvan militaire akties een 
onderdeel uitmaken. Als masten van 
elektriciteitscentrales opgeblazen 
worden, als produktiestruktuur ver
nield wordt, als fabrieken in brand 
vliegen, als de ekonomie die we met 
zoveel inspanning hebben opge
bouwd wordt vernietigd, dan rest ons 
mets anders dan daar wapengeweld 
tegenover te stellen." 

Wie voorlopig met veel moeite eni
ge rust proberen te brengen zijn ,, de 
heren van Sichem" zoals de Vlamin
gen in Suriname de vertegenwoordi
gers van de kristelijke kerken noe
men. Dit komitee o.l.v. van de katolie-
ke bisschop Sichem bestaat uit het 
Leger des Heils, de Luterse gemeen
te, de katolieke en de Hervormde 
kerk. Voorzichtig startten begin dit 
jaar onderhandelingen met Ronnie 
Brunswijk. Het komitee reisde her
haaldelijk naar Stoelmanseiland waar 
Brunswijk zich schuilhoudt. 

Volksheld 
Ook bisschop Sichem is van oor

deel dat de achteruistelling van de 
bosnegers de kwaal is waaraan Suri
name lijdt. 

Bisschop Sichem: ,,Het is onze 
ervaring dat 95% van de bosnegerbe
volking met Brunswijk simpatizeert, 
zeker in de kampen wordt hij ervaren 
als iemand die hen beschermd heeft 
tijdens de gevechten. Het is duidelijk 
dat Brunswijk als een volksheld wordt 
beschouwd..." 

Ondertussen strandden de onder
handelingen op moeilijkheden die 
eerder van organisatorische aard en 
leest men op de muren van Paramari
bo slogans als: Ronnie moet dood... 

Het is duidelijk dat daarachter de 
hand van provokateurs uit militaire 
kringen moet worden gezien. Toch 
zullen ook de militairen moeten inzien 
dat vrede en welvaart m Suriname 
pas dan mogelijk zijn wanneer ook de 
bosnegers zullen bekomen waar ze 
als mens recht op hebben: volwaardi
ge inwoners met alle plichten en rech
ten te zijn van de republiek Suriname! 

(m.v.l.) 

Volgende week slot: 

Suriname praat Nederlands, 
hoe lang nog? 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 8 okt. 
D BRT1 - 15.30 
Filmspot, filmaktualiteit 
D BRT 1 - 16.00 
Handen boven tafel, film 
D BRT1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, magazine 
D BRT 1 - 20.20 
Het verieden is nooit voorbij, TV-film 
1ste deel 
D BRT1 - 22.00 
Sport op zaterdag 
D BRT1 - 22.25 
Het verieden is nooit voorbij, film 2cie 
deel 
D BRT 1 - 23.55 
Poolshoogte, astronomisch magazine 
D BRT2 - 18.30 
Gaia trekking Europese Loterij 
D BRT2 - 20.00 
Tennis, European Ladles vanuit Genk 
D Ned. 1 - 15.55 
Jaap en de Bonestaak, kombinatie 
teken- en speelfilm 
D Ned. 1 - 17.46 
Survival, natuurfilms 
D Ned. 1 - 19.18 
De dikke en de dunne, film 
D Ned. 1 - 20.19 
H/lurder she wrote, detektiveverhalen 
D Ned. 1 - 21.11 
Nana Mouskouri: a voice from the 
heart; koncert 
D Ned. 1 - 22.41 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 2 - 17.30 
Dynasty, serie 
D Ned. 2 - 21.45 
Beauty & The Beast, serie 
D Ned. 2 - 22.30 
China Beach, dramaserie 
D Ned. 2 - 0.15 
The seduction of Joe Tynan, film 
D Ned. 3 - 20.29 
Tracey Ullman show 

Zondag 9 okt. 
D BRT1 - 12.45 
Sunday Proms, Last Night of the 
Proms 1988 
D BRT 1 - 15.00 
De jongen met de grote zwarte hond, 
jeugdfilm 
a BRT 1 - 16.15 
Blikvanger, modemagazine 
D BRT 1 - 17.00 
Mannix, detektiveserie 
D BRT 1 - 18.00 
Verkiezingsshow, rechtstreeks 
D BRT 1 - 20.00 
Verkiezingsshow, vervolg 
D BRT2 - 14.00 
Stadion, sportmagazine 
D BRT2 - 18.10 
Er was een keer..., verhalenserie 
D BRT2 - 18.20 
Leven... en laten leven, milieupro
gramma 
n BRT2 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT2 - 20.40 
Congo Express, film 
D BRT2 - 22.00 
Steek-er-wat-van-op-show, 
D Ned. 1 - 15.31 
Merijntje Gijzens jeugd, serie 
n Ned. 1 - 19.05 
Flying doctors, serie 
D Ned. 1 - 19.54 
Laat maar zitten, serie 
D Ned. 1 - 22.19 
De Octopus, misdaadserie 
D Ned. 2 - 20.10 
Van Kooten & De Bie's, humor 
D Ned. 2 - 20.51 

Teri Garr op de vlucht voor raadselachtige wezens in ,,Close Encoun
ters of the Third Kind". Vrijdag 14 oktober op TV 2, om 20u.25. 

The Singing Detective, dramaserie 
D Ned. 2 - 23.03 
Fatzy & Co, Late-night-
entertainment-show 
D Ned. 3 - 21.15 
Het merkteken, Tv-spel 

Maandag 10 okt. 
D BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 1 - 15.25 
Leven... en laten leven, milieupro
gramma 
D BRT 1 - 18.10 
ERU-koncerten 
D BRT 1 - 18.35 
Willem Teil, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.00 
lemandsland, informatief toeristisch 
programma 
D BRT1 - 20.10 
Fanklub, nieuw talent 
D BRT 1 - 20.15 
Vreemdeling in eigen land, serie 
D BRT1 - 21.05 
Labyrint, Vrouwen Vlaanderen, dok. 
D BRT1 - 21.55 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.28 
Comedy Capers, slapstick 
n BRT2 - 20.15 
Extra konfrontatie 
D Ned. 1 - 15.30 
Neighbours, familieserie 
D Ned. 1 - 19.17 
Volmaakte vreemden, komische 
reeks 

D Ned. 1 - 19.52 
Het zwaard van eer, serie 
D Ned. 1 - 20.45 
Van je familie moet je het hebben, 
serie 
D Ned. 1 - 21.25 
Yes, Minister; serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Falling in love, film 
D Ned. 2 - 23.30 
Night Court, serie 

Dinsdag 11 okt. 
D BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 1 - 18.20 
Kinderen in Europa, dok. 
n BRT 1 - 18.35 
De kleinste zwerver, jeugdserie 
D BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.50 
Sinja Mosa, serie 
D BRT 1 - 21.40 
Koncert, Acht Slavische dansen opus 
46 
n BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Comedy Capers, slapstick 

D BRT2 - 20.15 
De feniks, dok. 
D BRT2 - 20.50 
Argus, praatshow 
D Ned. 1 - 15.30 
James Herriot, serie 
D Ned. 1 - 17.46 
De kinderen van Bolderburen, jeugd
serie 
D Ned. 1 - 19.44 
De Cosby show, serie 
D Ned. 1 - 20.09 
A different worid, serie 
D Ned. 1 - 20.34 
Murder she wrote, detektiveserie 
D Ned. 2 - 16.00 
The Rounders, western 
D Ned. 2 - 17.25 
De avonturier, serie 
D Ned. 2 - 18.50 
Animal Crackers, populaire serie 
D Ned. 2 - 19.15 
Alio! Alio!, komische reeks 
D Ned. 2 - 20.29 
De fabriek, dramaserie 

Woensdag 12 okt. 
D BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, herhaling 
D BRT 1 - 15.25 
I.Q, kwis 
D BRT 1 - 16.00 
Superoma, jeugdserie 
D BRT 1 - 16.50 
Frankensteins tante, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Merlina, kinderserie 
D BRT 1 - 18.40 
Kilimanjaro, nieuws voor tieners 
D BRT 1 - 20.10 
Fanklub, nieuw talent 
D BRT 1 - 20.15 
Vlaanderen erger je niet, kwis 
D BRT1 - 21.10 
Krokant, kulinair magazine 
D BRT 1 - 22.00 
Het filmgebeuren van Gent 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Comedy Capers, slapstick 
D BRT2 - 20.30 
België-Brazilië, voetbal 
D BRT 2 - 22,15 
Aangeklaagd, film 
D Ned. 1 - 16.25 
Lassie, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.55 
De Campbells, serie 
D Ned. 2 - 16.35 
Crossbow, jeugdserie 
D Ned. 2 - 17.00 
Family Ties, komische reeks 
D Ned.-2 - 17.45 
Call to Glory, pilootfilm 
D Ned. 2 - 18.30 
Mijn eerste keer 
D Ned. 2 - 20.29 
Married with children, komische 
reeks 
D Ned. 2 - 21.00 

Veronica film & video, filmnieuws 
D Ned. 2 - 23.05 
China Beach, dramaserie 
D Ned. 3 - 20.29 
Zonderlinge zielen, TV-spel 

Dond. 13 okt. 
D BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, herhaling 
D BRT 1 - 15.25 
Argus, herhaling 
D BRT 1 - 18.10 
Kung Fu, serie 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
D BRT 1 - 20.55 
Panorama, aktualiteiten 
D BRT1 - 21.50 
Lorentz en zonen, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Comedy Capers, slapstick 
D BRT2 - 20.15 
Reis naar Kythira, film 
D Ned. 1 - 16.01 
Neighbours, serie 
D Ned. 1 - 18.15 
We hebben allemaal wel iets, en 
sommigen iets leuks, jeugdprog. 
D Ned. 1 - 19.19 
De baas in huis, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.20 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 
D Ned. 1 - 21,34 
Cagney & Lacey, politieserie 
D Ned. 2 - 16.35 
Die Schwarzwaldklinik, serie 
D Ned. 2 - 17.20 
Nature of things, dok. serie 
D Ned. 2 - 17.45 
Airwolf, avonturenserie 
D Ned, 2 - 19.00 
David, de kabouter, jeugdserie 
D Ned. 2 - 20.29 
Alice to nowhere, serie 
D Ned. 2 - 22.35 
L.A. Law, advokatenserie 
D Ned. 3 - 21.15 
Kunst, geen kunst; dok. serie 

> . t l ; ' * 

Vrijdag 14 okt. 
D BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, herhaling 
D BRT 1 - 15.25 
Hoger-Lager, herhaling 
D BRT 1 - 16.00 
Panorama, herhaling 
D BRT 1 - 18.25 
Schoolslag, spelprogramma 
n BRT 1 - 19.05 
Spinnolio, animatiefilm 
D BRT 1 - 20.25 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT 1 - 20.55 
Wereldoorlog II: het verzet, serie 
D BRT 1 - 22.10 
De regenwegen van Brei, Brei, men
selijk en artistiek; dok. 
D BRT2 - 19,00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.25 
Kontakt type drie, film 
D BRT2 - 22,35 
Verwant, kunstmagazine 
O Ned, 1 - 16.15 
De appelgaard, familieserie 
D Ned. 1 - 17.46 
Jim Henson presenteert de wereld 
van het marionettenspel 
D Ned. 1 - 20.17 
Hannay, serie 
D Ned. 1 - 21.05 
Mijn dochter en ik, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.40 
In 't holst van de nacht, politieserie 
D Ned. 1 - 23.30 
Lieve jongens, film 
D Ned. 2 - 19.00 
The Highwayman, aktieserie 
D Ned. 2 - 20.29 
Bloed en orchideeën, serie 
n Ned. 2 - 22.40 
Derrfck, serie 

Een film 
per dag 

Zaterdag 8 okt. 
The Seduction of Joe Tynan 

Amerik. film uit 1979 met Alan Alda, 
Barbara Harris en N^eryl Streep. Joe 
Tynan is een integer Newyorkse sena
tor. Hij wordt benaderd om de benoe
ming te bespoedigen van een weinig 
geliefd ambtenaar tot lid van het Hoog
gerechtshof. (Ned. 2, om Ou. 15) 

Zondag 9 okt. 
Congo Express 

Vlaamse film uit 1986 met o.a. Fran
cois Beukelaers, Mare Van Eeghem, 
Walter Grootaers. In een anonieme 
grootstad zwerven een aantal margi
nale mensen rond. Allen belanden zij 
af en toe in het café,,Congo Express" 
dat uitgebaat wordt door Jean ,,De 
Congolees", een verbitterde ex-
huurling... (TV 2, om 20U.40) 

l\/laandag 10 okt. 
Falling In Love 

l^olly Gilmore neemt regelmatig de 
trein van Westchester naar New York 
om haar zieke vader te bezoeken. Op 
diezelfde trein zit ook Frank Raftis, een 
bouwkundig ingenieur. Amerik. uit 
1985 met Meryl Streep en Robert de 
Niro. (Ned. 2, om 20u.29) 

Dinsdag 11 okt. 
The Rounders 

Amerik. western uit 1964 met Henry 
Fonda, Glenn Ford, Sue Ann Langdon 
e.a. Ben Jones en Howdy Lewis zijn 
twee avonturiers die dromen van veel 
geld en van een leven op een tropisch 
eiland. Om aan het nodige kapitaal te 
geraken gaan zij werken op een ranch 
van de brutale Jim Ed Love... (Ned. 2, 
om 16u.) 

Woensdag 12 okt. 
Framed 

Mike Lambert, een werkloze mijnin
genieur, aksepteert een baantje als 
chauffeur in Arizona. Na een dolle rit 
met een gammele auto belandt hij in 
de gevangenis. Amerik. film uit 1947 
met o.a. Janis Carter en Glenn Ford. 
(TV 2, om 22U.15) 

Dond. 13 okt. 
Taxidl Sta Kythera 

Griekse film uit 1984, Alexandres, 
een cineast, wil een film maken over 
zijn vader Spyros, zijn verleden en zijn 
geboorteland. Hij ontmoet een oude 
man die bereid is de hoofdrol te ver
tolken. (TV 2, om 20u.15) 

Vrijdag 14 okt. 
Close Encounters of the Third Kind 

Amerik. film van Steven Spielberg uit 
1977 met o.a. Richard Dreyfuss, Fran-
gois Truffaut en Teri Garr. Na de ont
moeting met een UFO raakt een doors
nee burger gefustreerd door een raad
sel dat langzamerhand duidelijk wordt 
en dat uitmondt in de eerste konfron
tatie met buitenaardse wezens... (TV 
2,om 20U.25) 
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Eigenlijk wou hij 
reeds lang eens 
kandidaat zijn bij 

emeenteraadsver-
iezingen, maar er 

was altijd wat in de 
weg gekomen. 

Die ene keer was 
hl] er te laat mee 

^ ^ ^ A ^ S begonnen want een 
^ ^ ^ f t ^ z H kandidatuur moet je 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 9 inleiden, bij de ver-
^ ^ ^ ^ ^ antwoordelijken 

^ ^ ^ ^ ^ van de partij, bij de 
• ^ ^ ^ familie maar nog het 
W ^k meest bij jezelf. 
^ ^ ^ V Nee, klaar was hij 

^ ^ ^ die keer nog niet. 
,,Nog niet rijp voor de stri jd..." had 
de partijvoorzitter er aan toege
voegd en hij had het begrepen. 
,,Oan zal het voor de volgende keer 
zi jn.. ." en daarmee was de kous af. 

De partij had toen niet zo'n beste 
cijfers genaaid. Een status quo, 
noemde de voorzitter het. ,,Dat 
komt omdat ik niet op de lijst heb 
gestaan...", bazuinde hij uit. 

,,Kan zijn, kan zi jn..." meende de 
voorzitter en besloot zijn dank
woord met de hoopvolle medede
ling: en de volgende keer be
ter, veel beter!" 

De kandidaat 
De volgende keer, zes jaar later 

dus, had men het aangedurfd hem 
niet eens te vragen, want ge weet 
kandidaten moeten gevraagd wor
den; dat hoort bij het ritueel. Toen 
hij voelde dat de tijd van vragen 
verstreken was had hij zelf de voor
zitter aangeklampt en ietwat boos 
uitleg gevraagd. Hij voelde met zijn 
vuisten aan dat de voorzitter ver
veeld zat met de zaak en zich dan 
maar verschool achter de inspraak 
van het bestur dat na lange diskus-
sies en eenparigheid van stemmen 
besloten had het eens met andere 
kandidaten te proberen. 

,,Met andere kandidaten?,,Het 
klonk als een belediging haast. 

,,U moet berijpen, probeerde de 
voorzitter, ik ben niet alleen om te 
beslissen en, ge weet, de tijd staat 
niet stil. Ander en beter, zo gaat dat 
he, in de politiek..." 

Zijn antwoord was kort geweest 
,,Ander, misschien wel. Maar zijn 
ze daarom zoveel beter?" De voor
zitter viel op zijn poten en had 
geantwoord: ,,Dat zal de uitslag 
ons weten te vertellen..." Ze waren 
dan maar uiteengeaan zonder een 
vriendelijk woord. De vernieuwde 
lijst had het niet zo best gedaan, 
integendeel. Er was zelfs een zetel 
gesneuveld. In zijn binnenste had 
hij getriomfeerd, maar het niet la
ten merken.,,Wel besteed!" klonk 
het door zijn hoofd. ,,Ander en 
beter, poech..." 

Het incident was een spoorslag 
om zich voor de volgende keer op 
tijd en met veel verve op de be
stuursvergadering te melden. Het 
ellebogenwerk was reeds achter de 
rug en de beste plaatsen reeds lang 
uitgedeeld. Dus maar ergens ach
terin gaan staan, tussen de grote 
hoop. Zijn familie lachte een beetje 
schamper omdat hij nergens stond, 
anderen noemden hem een idealist 
omdat hij belangeloos handelde, 
slechts denkend aan het algemeen 
belang. Maar in zijn binnenste ver
wenste hij zichzelf. Wekenlang, in 
den beginne met de glimlach maar 
later met verbetenheid, klampte hij 
iedereen aan en sprak over het 
waarom van zijn tieslissing, over de 
grote plannen die hij met de ge
meente had en over het nut om 
achter zijn naam te stemmen. En de 
reden van zijn nergens-plaats wou 
hi| ook nog uitleggen. Met de dag 
groeide de overtuiging dat het dit 
keer dé keer zou zijn. De stembus-
dag leek een eindeloze zondag die 
zich als een oude man verdersleep-
te... 

Maar het was weer mets ge
weest, helemaal niets. 

De partijvoorzitter, die zijn ver
driet had gemerkt, probeerde hem 
op te vrolijken door hem uitgebreid 
te danken voor de enorme inzet en 
dat alle begin moeilijk is en nog zo 
van die dingen; maar het hielp 
niet... 

Toen hij dan door de jonge nacht 
naar huis liep keek hij recht in de 
ogen van zijn foto- affiches langs 
de weg en sprak zichzelf bemoedi
gend toe: ,,De volgende keer beter 
en wat wat vrolijker lachen, de 
mensen kunnen niet tegen zure 
gezichten!" En barstte in een lach 
uit... " 

Over het begrip,,cocktail" bestaat nogal eens wat 
verwarring, zowel naar vorm, inhoud als oorsprong. 
Laten we proberen daarin enige orde te scheppen. 

De algemeen geldende definitie van cocktail is: 
een gekoeld aperitief van verschillende alkoholhou-
dende dranken en vruchtesappen. Het oorspronke
lijk vrij exkluzieve karakter van de cocktails is inmid
dels fel afgebrokkeld en hij wordt nu ook gewoon 
genoten als gezelligheidsdrankje of opkikkertje voor 
tussendoor. Soms wordt hij ook ,,longdrink" ge
noemd, maar dit is te veralgemenend. 

ERDER schreven we hier 
over de Brits-Indische oor-
sprog van de cocktail Een 

andere versie, of moeten we zeg
gen anekdote, schijnt nu meer 
veld te winnen Het gebeurde 
speelde zich af in de Verenigde 
Staten tijdens de onafhankelijk
heidsoorlog, m het huis van de 
zuster van George Washington 

De beroemde generaal La Fayet
te was daar te gast en men ont
ving er het bericht van een over
winning, wat op dat moment een 
schaars gebeuren was en dus 
moest gevierd worden Nu was er 
weinig voorhanden en men 
mengde dan maar wat restjes 
wijn, brandy en nog wat Om het 
resultaat een wat feestelijker allu
re te geven versierde Mary Was-
hinton de glazen met wat haneve-
ren rond de steel Voor de ver
baasde Lafayette de heildronk 
uitbracht, zou hij uitgeroepen 
hebben ,,Ha, een cocktai l" 
Waar of met, na twee eeuwen 
bestaat de naam nog steeds, en 
het begnp is nog altijd verbonden 
met de zorgeloze luxe-sfeer van 

het Hollywood uit de tijd van Fitz
gerald en Mae West 

Een cocktailparty is een ook uit 
Amerika overgewaaide manier 
om op een vrij voordelige manier 
tamelijk veel gasten te ontvan
gen, meestal in de vroege voor
avond Men serveert dan diverse 
cocktails, sherry, port, jenever, 
enz vergezeld van nootjes, zou
te koekjes en borrelhapjes 

De kulinaire cocktail is iets heel 
anders dan de gewone Hij be
staat hoofdzakelijk uit vaste be
standdelen m een mm of meer 
pikante saus en wordt doorgaans 
als koud voorgerecht (voor de 
soep) opgediend m lange, typi
sche cocktailglazen of wijde gla
zen Veelal zijn de ingrediënten 
stukjes VIS, schaal- en schelpdie
ren, maar ook vlees, groentema-
cedoine of zelfs fruit (in dat laat
ste geval wordt de pikante saus 
vervangen door een passende 
geestrijke drank (een weinig 
kirsch, eau de vie of cognac bv , 
maar nooit te veel, want dat kan 
de smaak van wat volgen gaat 
nadelig beïnvloeden) 

,,100 jaar Het Laatste Nieuws en de Familie 
Hoste". Onder deze titel organiseert het Archief en 
Museum van het Vlaams Leven te Brussel van 3 
oktober tot 9 december 1988 een prachtige tentoon
stelling. 

IN het eerste deeld wordt een 
beeld geschetst van de evo
lutie die Het Laatste Nieuws 

onderging in haar 100-jarig be
staan U ziet hoe de krant vroeger 
werd gedrukt, en daarnaast de 
hedendaagse mogelijkheden met 
komputers, beeldschermen, de 
nieuwste drukpersen, enz U 
maakt mee hoe de krant vandaag 
wordt gemaakt, zowel inhoudelijk 
als technisch, via tekst, foto's en 
voorwerpen wordt elke stap geil-
lustreeid 

Er wordt teruggeblikt op hoog
tepunten uit de 100-jarige ge
schiedenis van de krant aan de 
hand van originele foto's en do-
kumenten 

In het tweede deel worden va
der en zoon Hoste belicht Hun 
beieder inzet voor de Vlaamse 
Beweging te Brussel was zeer 
intens Voor de Vlaming in de 
hoofdstad kreeerden zij een 
spreekbuis, een Vlaamse krant 
voor iedereen Hun kontakten 
met andere grote Vlaamse voor
mannen worden ruim belicht, we 
vernoemen o a Emanuel Hiel, 

Peter Benoit, Karel Buis, Hendrik 
Conscience, Louis Deveen, 
Frans Reinhard . 

Het geheel wordt afgerond met 
een zeer mooi uitgegeven bro
chure Hierm vindt u teksten over 
verscheidene aspekten van de 
samenleving gedurende de laat
ste eeuw, een uitgebreide op
somming van belanrijke binnen-
en buitenlandse gebeurtenissen 
tussen 1848 en 1988, de volledi
ge katalogus van de tentoonstel
ling en zeer veel illustraties 

De brochure telt 192 biz waar
van 45 bIz illustraties Prijs 400 
fr 

De tentoonstelling ,,100 jaar 
Het Laatste Nieuws & De Familie 
Hoste" IS gratis toegankelijk, van 
maandag tot vrijdag van 9 tot 
16 30 uur, zaterdag van 10 tot 17 
uur Zon- en feestdagen geslo
ten Gelelde groepsbezoeken 
kunnen worden aangevraagd op 
tel 02/512 42 81 . 

Archief en Museum van het 
Vlaams Leven te Brussel, Visver-
kopersstraat 13 te 1000 Brussel. 
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Sedert Fanny Blankers-Koen (Londen 1948) vier
maal goud won, is weer een vrouw dé vedette van de 
Olympische Spelen: Flo Griffith, 3 gouden en 1 
zilveren medaljes. En jammer, onze,,gouden" Ingrid 
mag haar super-plak niet echt Olympisch noemen 
(dat komt nog wel). Hoe ook, er is een lange weg 
afgelegd sedert de ,,vrouw" de OS niet eens mocht 
aanschouwen. Hierover bestaat een prachtige novel
le van Louis Couperus betreffende een dame die 
zich tot travestiete vermomde om toch als zgz. man 
Olympia te betreden. Maar laten we ons bij de 
historische feiten houden, al zijn die ook niet hele
maal duidelijk. 

FEIT IS dat tot de klassieke 
spelen geen gehuwde 
vrouw werd toegelaten 

Maagden en ongehuwde vrou
wen mochten wel in het stadion 
en een vrouw, de priesteres van 
Demeter kreeg zelfs een vaste 
ereplaats toegewezen, tegenover 
de scheidsrechters Algemeen 
wordt aangenomen dat het wei
geren van vrouwen het gevolg 
was van het feit dat de atleten 
steeds naakt streden Waar
schijnlijker IS de teone dat het 
gewoon gebeurde omdat de Spe
len — zoals zoveel in het antieke 
Hellas — als een zuivere manne-
naangelegenheid beschouwd 
werden Al kunnen we ons voor
stellen dat er nog andere rede
nen golden, preventieve jaloers
heid bv 

Toch won in de vroegste OS al 
een Spartaanse (naam en datum 
ontgaan ons) een belangrijk num
mer en won in 85 een vrouw voor 
de derde keer de Olympische 
wagenren Maar zij was wel de 
dochter van ene Vetulanus Lae-
tus, de marktkommissaris van 
Olympia En omkoperij was ook 
m dat heiligdom door de eeuwen 
heen geen uitzondering 

Hoe zat het nu met die naakt
he id ' ' Ook hierover bestaan twij
fels Een eerste versie zegt dat 
atleet Akanthos in het nieuw toe
gevoegde loopnummer, de lange 
afstand over 5 km, zijn leden-
schort verloor Hij wou zijn lei
dersplaats evenwel met opgeven, 
liep door en won Een andere 
versie vertelt van een zekere Or-
sippos die vond dat hij onder de 
schroeiende zon van Olympia be
ter naakt liep, dat ook deed en 
navolging vond Tenslotte is er 
een bron die vermeld dat een 
atleet tijdens een loopnummer 
zijn lendenschort verloor, erover 
struikelde en stierf 

Waar de waarheid ook ligt, van
af 720 voor Kristus werd er in 
Olympia naakt gestreden En, 
toeval of met, die datum viel sa
men met het moment dat de ge
huwde vrouw voor het eerst met 
meer toegelaten werd Inmiddels 
IS er dus veel veranderd Dat kan 
je zondag ook zien op de VU-
lijsten Al hebben de gemeente
raadsverkiezingen, hoe demo-
kratisch ook (en was Hellas met 
de bakermat van de demokra-
t ie' ' ) , natuurlijk weinig te maken 
met de Olimpische gedachte 
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— PALJAS IN NOOD. Door een totaal onverwachte RSZ-rekening van 
méér dan een half miljoen wordt het verderbestaan van Theater Paljas 
en de rondreizende groep Paljas Produkties v.z.w. bedreigd. Daarom 
organiseert Paljas een grote benefietaktie die start op woensdag 26 
oktober as. om 20u.15 in PC Arenberg te Antwerpen. Die avond 
treden diverse podiumartiesten op, waaronder: Bart Peeters, Guido 
Belcanto, Soulsister, Lea Couzin, Kris de Bruyne, Liliane Dorekens, 
Stef Bos, Patrick Hiketick & Chris & Anne Mie Gils (= Me and the 
Band), Ronald van Rillaer, Johny Voners en Janine Bisschops, Door 
van Boeckel, Ivan Heylen, Irene Vervliet, Leo Brant & Dirk van Oerle. 

Tickets kosten 300 fr. en kunnen vooraf afgehaald worden in 
Theater Paljas, Filomenastraat 25, Antwerpen-Zurenborg. 

Reservaties en inlichtingen: 03/218.65.56 en 218.51.38. 
Men kan ook steunen via het Noodfondsnummer: 833-3234662-67. 

— Tot 30 oktober loopt in het 
Jakob Smitsmuseum te Mol 
(Sluis 155, Mol) een tentoonstel
ling met recent werk van schilder 
PAULE NOLENS. De tentoon
stelling IS toegankelijk alle da
gen, behalve maandag, van 14 
tot 18u. 

Werk van Paule Nolens in het 
Jakob Smitsmuseum te Mol. 

— Tot 23 oktober zijn er in kunstgalerij ,,Embryo" (Naamsestraat 49, 
3000 Leuven) beeldhouwwerken en tekeningen tentoongesteld van 
ROLAND RENS. 

— KUNST VOOR HET KIND is de titel van een tentoonstelling ten 
gunste van het Unicef-projekt ,,Waterputten en Waterpompen voor 
Vietnam" waaraan Unicef-Hasselt participeert. Er wordt werk getoond 
van Staf Beerten, Ann Bortels, Marie-Jeanne Bouduin, Marcel Cells, 
Louis Ghysebrechts, Vicky Gruyters, Ludo Hoeven, Theo Hoeven, Jan 
Hoogsteyns, Hilda Kenis, Hedwig Luykx, Paule Nolens, Therése 
Nulens, Lieve Schols, Ward Tielens, Rosita Van Bocknjck, Ariette 
Vaneyck, Amand Van Rompaey, Martin Van Wordragen en Manu 
Weikenhuyzen. 

Al de tentoongestelde werken werden door de kunstenaars belange
loos afgestaan ten gunste van het projekt. De totale opbrengst van de 
kunstwerken wordt aan het ,,waterputtenprojekt" besteed. De ten
toonstelling gaat door (tot 28 oktober) in de zalen van ,,Hassoter', 
Guffenslaan/St.Jozefstraat te Hasselt. Meer informatie: 011/31.10.30. 

— Van 15 oktober tot 6 november is er recent werk van schilder 
RENAAT IVENS te zien, elke vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 
18u. en op afspraak in ,,Galerij Van De Vyver" (Bosdamlaan 5, 2750 
Beveren-Waas). 

— In 1988 is het precies 25 jaar geleden dat de 6 Voerdorpen 
(Moelingen, Sint-Martens-Voeren, Teuven, 's-Gravenvoeren, Remers-
daal en Sint-Pieters-Voeren) van Luik naar Limburg werden overgehe
veld enin Vlaanderen geïntegreerd. Maar sindsdien is het nooit echt 
stil geweest rond Voeren en zijn circa 4.100 bewoners. 

HeBBSN EEN HOOl^ 
^TReerc EN VAAR 
is t>e AcTiöM jALoe^s 
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UIT-VOERIGE-IMPRESSIES brengt, van jaar tot jaar, een bondig 
overzicht van ,,25 jaar schaken met 4100 pionnetjes" Het biedt echter 
vooral een boeket korte literaire en spitse grafische indrukken van 
meer dan 40 schrijvers, cartoonisten en grafici. Onder hen o a. Guido 
Fonteyn, Bart Mesotten, Willem Roggeman, Hedwig Spellers, Anton 
van Wilderode, Louis Verbeeck... Maar ook tekenaars als lan, Barst, 
Bek, llford. Nesten, Gejo, Bob, Stip en vele anderen. 

Aan de vooravond van de 25ste verjaardag van de overheveling van 
Voeren naar Limburg wordt uit-Voer-ige impressies, samengesteld 
door Guido en Simonne Sweron-Haveneers, voorgesteld in ,,Het 
Veltmanshuis" te Sint-Martens-Voeren. 

,,Uit-Voer-ige Impressies" is samengesteld door Guido en Simone 
Sweron-Haveneers. Na storting van 495 fr. -H 35 fr. portkosten op rek. 
nr. 735-3540967-67 van de vzw ,,Opbouwwerk Voeren", wordt u het 
boek toegezonden. De eventuele winst gaat integraal naar andere 
kulturele projekten. 

samenstelling t.s. 
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Meesterlijke „Jacques en zijn meester" in MMT 

Over de vrijheid en 
liet iot van de mens... 

De eerste produktie van dit toneelseizoen in liet 
Mechels Miniatuur Teater is een stuk van in de '68 in 
ongenade gevallen Tsjechische auteur Milan Kunde-
ra. ,,Jacques en zijn meester", een stuk dat handelt 
over de lotsbestemming van de mens, op lichtver-
teerbare doch niet lichtvoetige wijze op de planken 
gebracht. Een must voor elke toneelliefhebber. 

JACQUES en zijn meester 
zitten rustig op de scène, 
terwijl de zaal volloopt. 

Jacques stelt vast dat er mensen 
naar hen komen zien. Maar wat 
wil het publiek weten? Waar ze 
vandaan komen, waar ze naar 
toe gaan. Maar ,,men weet nooit 
waar men naar toe gaat, het staat 
daarboven geschreven" aldus 
Jacques. 

We zien drie verhalen: Jac
ques, zijn meester en een herber
gierster die ze ontmoeten vertel
len. De verhalen worden niet al
leen verteld, we zien er flarden 
van. De vertellers en hun aan
hoorders worden betrokken bij 
deze verhalen uit het verleden. 
Het zijn drie verschillende men
sen die vertellen, toch vertellen 
ze alledrie hetzelfde. 

wijze waarop auteur Milan Kun-
dera alles in mekaar past, maakt 
van het stuk een op het eerste 
zicht toch weer licht verteerbaar 
werk. Maar met een ondertoon 
die toch tot nadenken stemt. 

Vrijheid 

Verteerbaar 
Jacques is een fatalist. Het lot 

van de mens wordt hierboven 
bepaald, daar verander je niets 
aan. De meester gelooft in de 

Ook Jaak Van Assche schitterde. 

vrije wil. De mens kan zijn leven 
veranderen, er zelf in ingrijpen. 

Met deze gegevens zou je den
ken dat je met een zwaarwichtig 
stuk hebt te maken. Maar zowel 
de onderwerpen van de verhalen, 
de amoureuze avonturen van de 
vertellers, als de humoristische 

Milan Kundera is Tsjechisch 
auteur, die na de Russische inva
sie van 1968 in ongenade viel. Dit 
stuk schreef hij na die invasie, 
naar,,Jacques Ie fataliste" van 
de 18e eeuwse Franse schrijver 
Denis Diderot. 

Kundera behield de humor en 
het speelse rationalisme van Di
derot. Hij had er plezier in, te 
kunnen genieten van de vrijheid 
van Diderot, tenwijl tegelijkertijd 
het Rode Leger een einde maak
te aan de vrijheid van de Praagse 
Lente. 

Die vrijheid vinden we ook te
rug in de opbouw van de eenvou
dige scène (van Karina Lambert) 
en de regie (van Bob Van der 
Veken). Alhoel alle akteurs een 
gave prestatie leverden, dient 
toch vooral Jaak Van Assche, als 
Jacques vermeld te worden. 

WInfrIed Vangramberen 

— Jacques en zijn meester. Elke 
vrijdag, zaterdag, zondag tot eind 
oktober in de grote zaal van het 
MMT. Reservatie: 015/42.25.44. 

mnnnnnnimz iiiiiiiiiiiiiiiiii 
Ik hoop niets. 
Ik vrees niets. 
Ik ben vrij. 

DIT staat er op het graf van de in 
1957 gestorven auteur Nikos 
Kazantzakis, die twee jaar 

voor zijn dood de roman De laatste 
verzoeking van Christus liet ver
schijnen. Een langdradig verhaal dat 
wel, voorzover ik me kan herinneren, 
een éénmalige druk beleefde in het 
Nederlands (en ook andere talen) en 
nu bijna dertig jaar later — dankzij de 
hele heisa die rond de film wordt 
gemaakt — opnieuw wordt uitge
bracht. Het blijft dus nog steeds ge
makkelijk een bepaald deel van de 
mensheid voor een karretje te span
nen — dat blijkt wel duidelijk uit de 
hetze omheen de film, die waarschijn
lijk een roemloze dood zou geston/en 
zijn (en vooral diskreet) moesten de 
Amerikaanse fundamentalisten (een 
gevaarlijk groepje als je weet dat die 
al wat in de Bijbel staat voor waar 
gebeurd aannemen — zonder enige 
interpretatie!). Waarom al dat boege
roep? Wel Jezus {Willem Dafoe) heeft 
nogal wat problemen met zichzelf in 
het boek van Kazantzakis en uiter
aard dus ook met Martin Scorsese 
(Taxi Driver — The color of money). 
Hij heeft paranoïde visioenen, waar 
hl] zich de vraag in stelt of hij nu 
gezonden is van God of van de Satan 
Ook IS Judas Iskariot (Harvey Keitel) 
de meest trouwe volgeling van Jezus 
(waarom ook met, hij was immers 
toch voorbestemd om Jezus te verra
den?) Johannes de Doper komt er 
bekaaider af, hij is de stichter van een 
groep hysterische aanbidders en Je
zus zelf heeft eveneens erg gewaag
de dromen m verband met Maria 
Magdalena (Barbara Hershey). Enke
le meer liberale kerkleiders die de film 
zSgen, vroegen zich af waarom heel 
deze herrie werd gemaakt — de 
meesten vonden de film klereverve-
lend en tijdverlies — en soms zou je 
wel durven denken dat de kas van de 

fundamentalisten wel eens gespijsd 
zou kunnen zijn uit het reklamebud-
get van filmboer Paramount. 

In ieder geval heeft Nikos Kazant
zakis reeds bij het verschijnen van 
zijn boek, en het plaatsen en/an op de 
ondertussen afgeschafte Index van 
Verboden Boeken, een antwoord ge
geven, met een tekst die hij leende 
van de vroeg-kristelijke auteur Tertul-
lianus: Ad tuum, domine, tribunal 
appello (Bij Uw Tribunaal, Heer, leg 
ik mijn hoger beroep voor). 

Mieuw 
in de bios 

Robert M. Young's vorige regie 
was de wereldhit Extemities — de 
gevoelige adaptatie van een toneel
stuk over verkrachting en wraak, met 
de sublieme Farah Fawcett in de 
hoofdrol. Hij is regisseur die het on
derste uit zijn akteurs weet te halen, 
en dat is nu ook het geval met Tom 
Huice in Nicky and Gino. Nu was het 
met Tom HuIce waarschijnlijk niet zó 
moeilijk, want wie herinnert zich niet 
zijn grandioze Amadeus? Sindsdien 
heeft HuIce in floppende films geze
ten en zal ook deze produktie waar
schijnlijk — en jammer genoeg — 
floppen. Eugene ,,Gino" Luciano 
(Ray Liotta) is laatstejaars genees
kunde en komt in aanmerking voor 
een aanstelling als internist in Stan
ford. Zijn studies werden mogelijk 
gemaakt door het werk als huisvuilop-
haler van zijn tweelingbroer Dominick 
,,Nicky" (Tom HuIce), die in zijn jeugd 
op z'n hoofd is gevallen en daardoor 
wat traag van begrip is geworden. De 
vriendschap tussen de broers wordt 
even op de proef gesteld wanneer 
een rijke medestudente, Jennifer (Ja-
mie Lee Curtis) komt opdagen. Maar 
de film gaat pas echt naar zijn klimaks 
wanneer Nicky getuige is van de dood 
van een van zijn kennisjes, een jonge 
knaap die bij een ranseling van zijn 
vader overlijdt. 

Tom HuIce weet zijn rol steeds in 
bedwang te houden, waarschijnlijk 
ook te danken aan het goeie scéna
rio, en nooit wordt het melo, steeds 
blijft het drama. Als je ergens een 
vergelijking zou willen trekken, dan 
kun je het best denken aan de vertol
king van Hoffman in Midnight Cow
boy. Een goeie produktie die veel te 
snel van affiche zal zijn, dus niet 
aarzelen. 

Het heeft enorm lang geduurd voor 
The Wales of August (een officiële 
selektie voor Cannes 87) van Lindsay 
Anderson een Belgische verdeler 
vond, maar nu zal hij toch eindelijk op 
het scherm komen. Lilian GIsh (1896) 
en Bette Davis (1908) vertolken de 
hoofdrollen in deze echt ontroerende 
film, die we allerminst hadden ver
wacht van Anderson, die met If en O 
lucky man eerder brutale filmen 
maakte. Gish is de oudere zuster die 
terug is gekeerd naar het ouderlijk 
huis en daar later gezelschap krijgt 
van haar jongere zuster Davis. De 
dagen worden gevuld met herinnerin
gen aan vroeger en gaan zachtjes 
hun gangetje. Daar is het bezoek van 
een jongere, mollige vriendin die nog 
steeds op zoek is naar de ware Jakob, 
daar is de klusjesman — ook al ver 
over pensioengerechtige leeftijd, die 
zoals alle klusjesmannen het hele 
huis overhoop zet, maar er is ook 
Vincent Price. Deze speelt de rol van 
een ouwe Russische edelman, die 
niet helemaal berooid uit de Revolutie 
kwam. Schitterend vertolkt hij de 
ouwe hoffelijkheid en met deze komt 
ook de rivaliteit tussen de beide zus
ters op de voorgrond. Gish blijft ont
roerend, maar Davis krijgt ook nu 
weer de gelegenheid haar bitse, ge
vatte, kwetsende opmerkingen te 
plaatsen, die haar hele filmleven sim-
boliseren. 

Zelden werden ontroering en 
vriendschap zo pakkend vertolkt als 
in deze The Wales of August. Deze 
film maakt dat On Golden Pond met 
de sublieme Katherine Hepburn hele
maal verbleekt, dat zegt uw 

Willem Sneer 
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Een parel voor de jeugd 

Het einde van de weg 
Je kunt niet altijd in de l<euken kijken van een 

uitgever. Je weet dus ook niet lioe bepaalde gerech
ten bij hem worden klaargemaakt, maar sommige 
houden blijkbaar af en toe van een ietwat exotisch 
gerecht. Ze spelen dan met buitenlandse ingrediën
ten. Zo gebeurt het dat op de omslag van een boek 
een citaat staat uit een bespreking uit b.v. de 
Vancouver Sun of de Ottowa Citizen, en in het beste 
geval de New York Times... 

OET je daar enige waar
de aan hechten, of het 
met een korrel zout ne

men ? Teveel zout echter kan een 
gerecht doen mislukken, dus laat 
het ons maar au serieux nemen, 
want bij enige navraag in deze 
kregen we meestal de buiten
landse editie voorgeschoteld, 
waar deze citaten ook op voor
kwamen. Dit was ook het geval 
met Het einde van de weg van 
Barbara Smucker, dat oorspron
kelijk Underground tot Canada 
heet. 

Barbara Smucker 
De Kanadese schrijfster Barba

re Smucker is van de jaargang 
1915 en dus niet meer zó jong. 
Maar haar boeken getuigen van 
een jeugdige vitaliteit die we bij 
veel jongeren missen. Misschien 
omdat ze Mennoniete is? Menno
nieten zijn Anabaptisten (weder
dopers) die de Nederlandse lei
der, Menno Simons, volgen. Ze 
worden nogal eens verward met 
de /Am/sc/7-groep — genoemd 
naar Jacob Ammann — die een 
afsplitsing van hen is en die we 
recentelijk in enkele Amerikaan
se filmen aan bod zagen komen 
(waaronder Witness met Harrison 
Ford) en waarin we hen zien flore
ren op een tweewielige buggy en 
in hun typische kledij. 

Een van haar boeken, Amish 
adventure (nog niet in het Neder
lands) is trouweens opgedragen 
aan Christian Schmucker I, een 
devoot Amish-man, die in 1752 
emigreerde van Montbeliard 
(Frankrijk) naar Reading in Penn
sylvania (USA), op zoek naar 
godsdienstvrijheid. Zijn afstam
melingen vestigden zich in dat
zelfde Pennsylvania, in Ohio en 
het Kanadese Ontario. Daar trou
we Barbare Claassen met een 
Smucker en ze wonen in Water
loo, Ontario. 

Gruwel en anarchie 
Dat ligt uiteraard voor de hand 

dat Smucker vanuit haar achter
grond het boek Dagen van angst 
zou schrijven. Deze (jeugd)ro-
man speelt in 1917 en is de 
kroniek van de massale exodus 
van Mennonieten, die de gruwel 
en de anarchie, de hongersnood 
en de revolutie in Rusland vaar
wel zegden, om zich in Kanada 
en de Verenigde Staten te vesti
gen. Het is een van de sterkst 
gedokumenteerde boeken over 
dit onderwerp en het slaagt er 
ook nog in te ontroeren. Dit is 
geschiedenis met een hart. Ze 
kreeg er dan ook de Canada 
Council Children's Literary 
Award en de Ruth Schwartz 
Foundation Award voor. Bleef dat 
boek echter onopgemerkt in het 
Nederlandse taalgebied, haar 
volgende Witte Nevels haalde in 
Vlaanderen de Tip 10 van de 
Stichting Kinderboekwinkels in 
april 1988 op een eerste plaats, 
terwijl het voordien in Kanada 
reeds bekroond werd door de 
Children's Book Centre als een 
van de vijftig beste Kanadese 

kinderboeken. Witte Nevels toont 
ons de bezorgdheid van de au
teur met het milieu — en vooral 
dit van de grote Indiaanse meren 
in Noordamerika. Het kreeg de 
slogan mee: ,,/4/s we deze aarde 
vernietigen, vernietigen we ons
zelf. We zijn één met de aarde." 

Dat uit zich ook in Jacob's little 
giant, dat handelt over een pro-
jekt om de Kanadese eend van 
de ondergang te redden. Ook dit 
is een erg authentiek en goed 
gedokumenteerd verhaal en de 
Internationale Jeugd Bibliotheek 
in Munchen nam het op in zijn 
1988 lijst van Witte Raven. 

Het einde 
van de weg 

En dan zijn we terug bij het 
begin en Het einde van de weg, 
het jongste boek van deze Kana
dese in het Nederlands. Nu cite
ren we de Ottawa Citizen die 
schroeft: ,,Een opwindend ver
haal dat een eerliji<e blik werpt op 

Lilly verkocht wordt aan een plan
ter In het diepe zuiden, naar 
Vicksburg, Mississippi. Het vrij 
normale leven in Virginia, waar 
ze redelijk worden behandeld, 
verandert met de slag in een hel. 

Er is echter genoeg trots en weer
stand in June Lilly overgebleven, 
om op een dag met haar gehandi-
kapte vriendin Liza te praten over 
ontvluchten. Dan verneemt ze 
hoe Liza aan haar handikap Is 
gekomen. Wanneer op een dag 

echter de blanke abolitionist 
Alexander M. Ross (Belleville, 
een maatschappelijk kwaad... 
zeer aanbevolen." De Vancouver 
Sun zegt: ,,Het verhaal heeft 
vaart en dramatiek, de beschrij
vingen zijn authentiek en kleur
rijk." En de New York Times 
schrijft: ,,Opmerkelijk door de 
fijnzinnige karaktertekening en 
het goed ingevoelde verhaal; er 
is geen enkele wanklank... Dit 
zouden alle kinderen moeten le
zen." 

Leuk voor de uitgever. Maar 
ook leuk voor de lezer? Ja, ja, ja. 
Vanaf 10 jaar heb je hier echt iets 
om van te snoepen. 

Het boek voert ons naar een 
plantage in Richmond, Virginia, 
waar de twaalfjarige slavin June 

Opper-Kanada 13.12.1832 — De
troit, Michigan 27.10.1897) in een 
van zijn vele vermommingen op 
de plantage aankomt en besluit 
hen te helpen ontsnappen naar 
Kanada, grijpen ze dit met beide 
handen aan. Want Kanada was, 
zoals in een vooraan opgenomen 
tekst van Martin Luther King is te 
lezen, de ,,hemel". De spirituals, 
die nu overal ter wereld worden 
gezongen, waren vaak kodes. De 
slavenhouders luisterden vaak 
argeloos toe, terwijl in deze liede
ren de instrukties werden gezon
den over hote ontsnappen naar 
de ,,hemel = Kanada". 

Dit IS het diep doorleefde en 
diepmenselijke verhaal van deze 
ontsnapping, die leidt langs de 
geheime stations van de onder
grondse ontsnappingsroute, die 
niet zelden bevolkt zijn door Men
nonieten, want God heeft ge
zegd, heb uw naasten lief" en 
daarbij nooit gesproken over 
huidskleur. Zoals de rugtekst 
zegt is veel in dit aangrijpende en 
dramatische verhaal gebaseerd 
op waar gebeurde voorvallen. 

Het einde van de weg roept alle 
gruwel van de slavernij weer in 
herinnering, maar legt ook ruim
schoots getuigenis af van het feit 
dat er mensen waren die zich er 
met erbarmen en waardigheid te
gen verzet hebben. 

— Dagen van angst. Barbara Smuc
ker. Ultg. West Friesland, Hoorn. 
— Witte Nevels. Barbara Smucker. 
Ultg. Facet nv, Antwerpen. 
— Jacobs little giant. Barbara 
Smucker. Uitg. Viking Kestrel. 
— Amish Adventure. Barbara 
Smucker. Uitg. Irwin Publishing, 
Toronto, Kanada. 
— Het einde van de weg. Barbara 
Smucker. Uitg. Facet nv, Antwer
pen. Paperback (genaaid) 143 biz., 
350 fr. 

KVS speelt „Alice" 

Ontwaken, 
dat is de vraag... 

Meer dan twee uur lang speelt, danst, springt, huilt 
en lacht Mieke Bouve als Alice op de scène van de 
KVS, een superproduktie geregisseerd door Jean-
Pierre De Decker, Vlaanderens meest snobistische 
regisseur... 

DE lezer zal het ons niet 
kwalijk nemen als we hier 
misbruik maken van een 

gevaarlijke woordspeling, maar 
het komt ons voor dat men in de 
KVS wel eens zou kunnen ,.ont
waken in volle nachtmerrie" 
mocht Alice een flop worden. 

Alle registers... 
Dat zou jammer zijn gezien de 

energie en de inspanningen die 
men zich voor deze monsterpro-
duktie getroost heeft. Niet de ak-
teurs zijn te blameren voor het 
relatief koele onthaal door het 
publiek tijdens de première. 
Zoals gezegd trekt Mieke Bouve 
alle registers open en speelt zij 
haar rol met passie en overtui
ging. Het is dan ook een uitput
tende rol, althans op fysiek vlak, 
want inhoudelijk heeft hij weinig 
om het lijf. 

In haar overtuiging wordt Mie
ke overigens enorm goed bijge
staan en omringd door bvb. Ann 
Petersen als de Witte Koningin, 
door een verrassende en briljante 
Elsemieke Scholte als Slankie 
Pankie en vooral door het duo 
Dirk Buysse en Frans Van der Aa 
(als respektievelijk Tiedeldom en 

Tiedeldie) die als een Jansen en 
Janssens in hun komische num
mertjes dikwijls de show stelen. 
De humoristische noot die zij 
brengen is dan ook vaak een hele 
opluchting en brengt het stuk tel
kens in een welgekome versnel
ling. Buysse en Van der Aa zijn 
gewoon briljant, maar ze zijn zo
wat de enige wier rol dat toelaat, 
ook wanneer ze nadien de ge
daante van de Witte en Zwarte 
Ruiter aannemen. Meteen heb
ben we het rijtje positieve punten 
uit Alice opgesomd. Er zijn nog 
meer akteurs bezig in Alice, er 
lopen er zowat vijftig rond op de 
bühne; ze springen, ze rennen, 
ze huppelen en kruipen en achter 
de coulissen lopen, zuchten en 
sleuren zowat 20 technici aan 
kostuums (150!) en dekors (25!) 
om alles in goede banen te lei
den. Als er een akteur éénn voet 
verkeerd plaats klapt het hele 
boeltje ineen. Dit Is echt spelen 
op het scherp van de snede om
dat de KVS zich hier uitgeput 
heeft in het zoeken en vinden van 
alle technische en minder techni
sche mogelijkheden en snufjes 
die zij met haar schaarse midde
len kon bijeenrapen. 

Het resultaat mag gezien wor

den, maar nogmaals het is een 
dubbeltje op zijn kant en sommi
ge snufjes lijken meer foefjes. 
Ondanks het verbluffende van de 
dit spektakel kan je niet anders 
doen dan opmerken dat dit soort 
teater niet geschikt is voor de 
KVS. 

Twee in één 
De grote schuldige is echter 

tekstschrijver Jan De Vuyst die 
de twee kriptische en simboli-
sche sleutelromans van Lewis 
Carrol ,,Alice in Wonderland" en 
,,Alice in Spiegelland" heeft her
leid tot één strukturele lijn, zijnde 
één droom van Alice waarin het 
meisje op zoek gaat naar wie 
haar droomt. Volgens De Vuyst 
en De Decker zit er geen verhaal 
in beide bovengenoemde ro
mans, dus hebben zij er wel een 
verhaallijn ingebracht. Klinkbare 
nonsens waarmee beide heren 
alleen maar bewijzen dat ze wel
licht nooit de werken van Carroll 
gelezen laat staan begrepen heb
ben. Toch is de poging van De 
Vuyst lovenswaardig maar zij be
perkt zich tot een opeenvolging 
van tableaux waarin men hier en 
daar motieven en simbolen uit de 
Carrollromans terugvindt. Maar 
van een struktuur, een koncept, 
een plot en een intrige is hier 
geen sprake. Dit is gekapt stro, 
sekwensen die zonder cement 
aan elkaar gemetseld werden, 
die diepgang noch inhoud bezit
ten. Het stuk is log, zwaar en 

imposant op een arrogante ma
nier, heeft een veel te lange aan
loop nodig om echt wat élan te 
krijgen en eindigt bovendien met 
een chute-effekt dat geen kat (de 
toeschouwer zal deze ongewilde 
toespeling wel verstaan) begrijpt, 
te meer het effekt tijdens de pre
mière om technische redenen 
verkeerd afliep. 

Jean-Pierre De Decker heeft in 
zijn jeugdige overmoed beweerd 
dat dit geen musical was on
danks de negen liedjes waarvoor 
Jean Blaute een redelijk goede 
muziek heeft geschreven met zijn 
sterke en ook zwakke momenten. 
Als dit geen musical is dan lijkt 
het er verdraaid veel op. Het ware 
beter geweest de kaart van de 
musical volledig af te spelen en 
voor een simpeler maar onder
houdender spektakel te zorgen. 
Alice verveelt niet maar boeit ook 
niet en teater is nu eenmaal iets 
dat de toeschouwer moet verras
sen en treffen, wat hier zelden 
gebeurt. Jean-Pierre De Decker 
mag dan nog honderd maal be
weren dat wij in Vlaanderen nood 
hebben aan dit soort entertain
ment, hij heeft in zijn overmoed, 
en gestaald door het sukses van 
zijn Gentse Peter Pan, te hoog 
gemikt. 

Voor de KVS moge dit een les 
zijn. Het volstaat niet een jong 
ambitieuze regisseur aan te wer
ven om goed toneel te brengen. 
Allicht hoopte de KVS met De 
Decker te kunnen aansluiten bij 
de twee suksesstukken van vorig 
seizoen, zijnde ,,Nachtwake" en 
,,Romeo en Julia". Indien de 
KVS en De Decker dit beseffen 
dan hoeft ,,hun ontwaken" nog 
niet op een nachtmerrie uit te 
lopen. Dat wensen we hen bei
den toe. 

Ko Thurn 

— Alice. Tot 16 oktober in KVS, 
Brussel. Reservatie 02/217.69.37. 
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Van held tot misdadiger 

Hoe betrouwbaar is dopingkontrole? 
Ben Johnson heeft in Seoul meerdere rekords 

gevestigd. Zo werd hij in een minimum van tijd van 
held tot misdadiger. De Kanadese kleurling zou het 
blazoen van de Spelen hebben geschonden. Daar
om heeft de Olimpische beweging zich ook op hem 
gewroken. Johnson zou ook zijn eigen land te 
schande hebben gemaakt. 

IN eerste instantie werd John
son daarom door het sportmi-
nisterie levenslang ge

schorst Nadien krabbelden de 
Kanadese politieke middens 
enigszins terug Het simpele 
mensenverstand eiste inspraak 
Hoe schuldig was Ben dan weP 
En kan het dat hij alleen zijn 
toevlucht nam tot stimulerende 
middelen"? Liep de we van held 
naar slachtoffer misschien langs 
het tussenstation misdadidger"? 

Lachen of wenen? 
Laten we een en ander probe

ren op nj te zetten Al van m 
Montreal maakt het lOK werk van 
dopingonderzoek In 1976 werd 
een atleet betrapt Een, jawel 
Vier jaar later in Moskou werd 
geen enkele atleet schuldig be
vonden De atletieksport als de 
beste der werelden In Los Ange
les opnieuw een dopinggeval op 
of rond het tartan En nu in Seoul 
Ben Johnson Moeten we met 
deze resultaten lachen of we
nen"? Tijdens de jongste wereld
kampioenschappen in Rome stel
de Carl Lewis, in deze materie 
moeders mooiste, dat zestig per
cent van de medaillewinnaars 
anabole steroiden gebruikten Hij 
keek daarbij streng in de richting 
van zijn overwinnaar Ben John
son Hij noemde evenwel zijn 
naam niet Leden van de medi
sche kommissie van het lOK zou
den in Korea gezegd hebben dat 
40 % van de Olimpiers op gere
gelde tijdstippen over de schreef 
lopen Het is dus onbegrijpelijk 
dat alleen Ben Johnson aan het 
kruis wordt genageld De Kana-
dees wers medisch ,,maksimaal" 
begeleid Zijn omgeving zal even
goed als die van iemand anders 
geweten hebben wat het lab wel 
of niet kon opsporen 

Dat er desondanks fouten kun
nen worden gemaakt (in de ti
ming van het toegediende prepa
raat) IS duidelijk gebleken Maar 
het IS hoogst onwaarschijnlijk dat 
enkel Johnson die zou hebben 
begaan Hoe kan de handelwijze 
van het lOK dan verklaard wor
den"? WIJ weten het niet onmid
dellijk Maar we zijn toch zo vrij 
hieronder de mening van Hans 
Van Wissen, uitmuntend sport-
joernalist bij , De Volkskrant" af 
te drukken De man schreef deze 
regels in Seoul zelf Wellicht on
der invloed van wat hij zag en 
hoorde 

Opgeblazen 
WIJ citeren ,,Zou het lOK da

gelijks tientallen positieve geval
len bekend moeten maken, dan 
was het snel gedaan met de 
Olimpische Spelen De enige ma
nier voor het lOK om geloofwaar
dig te blijven, is het stellen van 
incidentele voorbeelden Het 
heeft er alle schijn van dat John
son, in veler ogen toch al een 
opgeblazen pompoen, een mus
culair monster bij uitstek, door 

het lOK IS gebruikt als dat voor
beeld Het lijkt irrationeel van het 
lOK om de Spelen te torpederen 
met de keuze van Johnson als 
simbool m de verscherpte strijd 

Tegenover elkaar... 
We moeten eerlijk blijven we 

hadden moeite met deze tekst 
Vooral toen twee dagen na de 
affaire Johnson werd meege
deeld (door prins de Merode nota 
benei) dat een ander schandaal 
op uitbarsten stond Men fluister
de namen Flo Gnffith of Fatima 
Whitbread We stonden die och
tend hoogst benieuwd op De 
radio deelde mee dat er mets aan 
de hand was, dat de woordvoer
der van het lOK had verklaard dat 
het maar eens uit moest zijn met 

lOK daarop reageert met ,,de 
overweging het gewichtheffen 
van het Olimpisch programma te 
schrappen" Hebben die graven 
en baronnen al eens naar de 
kogelstoters en diskuswerpers 
gekeken"? 

Voor ons staat het vast dat de 
dopingbestrijding in een nieuwe 
fase IS getreden De kontroles 
beginnen stilaan een winstge
vend nevenverschijnsel van de 
sport te worden Een doel op 
zichzelf dat diehards en liberalen 
lijnrecht tegenover elkaar plaatst 

Evelyn Ashford knjgt de wissel van Florence Griffith een vlekkeloos nummer op weg naar goud' (foto EPA) 

tegen doping Maar zo irrationeel 
IS het niet Een dergelijke groot
heid aanpakken getuit van moed 
en het lOK neemt er het voortouw 
mee in de dopingbestrijding 
Voor Seoul en Zuid-Korea is het 
een enorme dreun maar zonder 
twijfel denkt het lOK zijn toe
komst te hebben veilig gesteld 
door Johnson aan de schandpaal 
te nagelen Een afschrikwekken
der voorbeeld voor nieuwe Olim
pische generaties is niet moge
lijk Het IS zelfs heel wel denkbaar 
dat de resultaten van de doping-
controles in het zeer geavanceer
de laboratorium van Seoul der
mate ontluisterend waren dat het 
lOK wel een voorbeeld moest 
stellen En daar komt nog iets 
anders bij Het lOK is volkomen 
afhankelijk en wordt puissant rijk 
van de Amerikaanse TV-rechten 
In Amerika is met alleen een 
heftige kampagne gaande tegen 
drugsgebruik, Amerika kan ook 
slecht tegen zijn verlies Amerika 
vindt het prachtig dat een Kana
dese winnaar op het spektakulair-
ste, meest omstreden en bespro
ken onderdeel van het Olimpisch 
atletiektornooi is gediskwalifi
ceerd ten gunste van een ,,scho
ne" Amerikaan, Carl Lewis dus 
Voor de Amerikaanse kijker kun
nen de Spelen van Seoul na de 
affaire-Johnson met meer kapot 
De recente geschiedenis van het 
lOK wijst uit dat het slechts een 
beleidsknterium heeft geld Wie 
de affaire uit dat oogpunt beziet 
en wie weet waar het lOK-geld 
vandaan komt, is al heel wat 
minder snel geneigd te spreken 
van ,,de schaduw die over Seoul 
IS gevallen" en over ,,de Spelen 
waarvan het masker is afgevallen 
of het aangezicht geschonden" 
Einde citaat 

die geruchten Nou, nou 
WIJ vinden het inderdaad zeer 

merkwaardig dat nooit een Ame
rikaan tegen de lamp loopt Dat 
vooral gewichtheffers uit Oost
bloklanden maar met uit Rusland 
worden getroffen En dat het 

Kontroles hebben enkel zin, en 
kunnen alleen maar eerlijk wor 
den genoemd, wanneer zij het 
ganse jaar door onaangekondigd 
overal worden verricht en wan
neer een enkele lijst met verbo
den produkten wordt opgesteld 

die voor iedereen van toepassing 
moet zijn Bovendien moeten de 
sportlui veel beter worden voor
gelicht en moet hun medico-kom-
merciele omgeving mee verant
woordelijk worden gesteld in ge
val van overtreding 

Eerherstel 
Want vergeten wij het met 

Johnson werd gedragen door 
gans Kanada Hij, het omhoog 
gevallen sloppenkind, kon zijn fa
milie een beter leven waarbor
gen HIJ was het voorbeeld voor 
de jeugd Met zijn opgefokt li
chaam werd reklame gemaakt 
voor meer melkverbruik. 

Wie kan met begrijpen dat hij 
verder ging dan mocht wanneer 
zijn omgeving — de Kanadese 
atletiekbond inbegrepen — hem 
met tegenhield of grondig kontro-
leerde Voor ons was Johnson 
nooit een held HIj is nu dan ook 
geen misdadiger Hij moet kan
sen krijgen op sportief eerherstel 
Als mens heeft hij daar recht op 
De straf en de schande zijn op 
zichzelf als zwaar (te zwaar) ge
noeg 

Overigens moet men er ook 
rekening mee houden dat de 
strijd tegen het dopinggebruik 
niet met soortgelijke sankties kan 
gewonnen worden Meer nog de 
biologische selektie eerst en de 
genetische manipulatie nadien 
zijn op komst U stijgert Dit kan 
niet Het ondenkbare werd al zo 
vaak realiteit Erg vroeg zal men 
de kinderen diets maken welke 
sport ZIJ ,,moeten" beoefenen 
Men zal ze vertellen dat de bles
surekansen veel geringer zijn Of 
het gewraakte Oosteuropese sis-
teem van kleuterselektie in een 
Westers kleedje gestoken Leve 
de topsport 

Flandrien 

Oost-Duitsland blijft eerste zwemnatie 

Een auto voor 
zes gouden medailles 

In het Olimpisch bad heersten tijdens de afgelo
pen Spelen de Oostduitse Kristin Otto en de Ameri
kaan Mats Biondi. Van laatstgenoemde had men niet 
anders verwacht. Otto daarentegen rekende hooguit 
op een paar gouden plakken. Maar die bescheiden 
ambitie sproot wellicht voort uit haar behoedzaam 
karakter. 

lONDI droomde ervan 
Spitz te evenaren Hij 
mikte op zevenmaal 

goud HIJ stond uiteindelijk vijf
maal op het hoogste podium en 
kreeg ook nog eenmaal zilver en 
eenmaal brons 

Niet beroemd 
Biondi, de technisch best be-

schoolde Amerikaanse zwem
mer, zal nu vermoedelijk zijn ta
lenten gaan verzilveren in de pu-
bliciteitswereld Aan profijtjes 
mag (of wil) Otto voorlopig met 
denken Kristin is in eigen land 
zelfs geen beroemdheid Zwem
men IS in Oost-Duitsland trou
wens met bijzonder populair 
Haar overwinningen worden voor 
kennisgeving aangenomen ,,Op 

straat herkent niemand mij", al
dus Otto 

Otto, dochter van een natuur-
kundedocent en een fysiothera
peute, wil zelf joernaliste worden 
Haar zes gouden medailles zijn 
hooguit goed voor een auto Die 
staat op haar te wachten bij haar 
terugkeer maar daarmee moet ze 
het dan ook stellen Otto, die 
biologisch jonger en psycholo
gisch ouder zou zijn dan haar 
leeftijd, ademt dus wel in een 
andere wereld dan Biondi Ze 
maakt zich daar met druk over 
,,lk has wellicht zevenmaal goud 
kunnen pakken maar ik kan toch 
met aan alles meedoen, was haar 
slotkonklusie " 

Overigens heeft Oost-Duits
land zijn prestigeduel tegen Ame

rika gewonnen Het won drie gou
den plakken meer en verzamelde 
in totaal ook negen medailles 
meer 

Onverwacht 
Het zwemtornooi dat op zeer 

hoog niveau stond liet ook tien 
nieuwe wereldrekords inschrij
ven De Hongaren meldden zich 
als een zwemnatie in opkomst Er 
waren ook de plotse onverwachte 
kampioenen de Surinamer Nes-
ty, de Japanner Suzuki en de 
Australiër Armstrong Overigens 
wonnen maar liefst 23 verschil
lende naties medailles in het wa
ter De zwemsport is dus nog m 
volle ontwikkeling en expansie 
De tweede Olimpische sport is 
trouwens meer gekompliceerd 
om beoefenen dan algemeen 
wordt gedacht De kombinatie 
van tempo-gevoel, techniek — 
belangrijk — en juiste krachtver
deling vergt veel training Ook 
daarom moet met grote bewon
dering worden opgekeken naar 
de oude Rus Salmkov die in de 
1500 meter zijn vroegere glorie 
terugvond Salmkov, tussen 1977 
en 1986 nooit geklopt, verliet de 
Spelen als een levend monu
ment 
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Europa niet langer een grootmacht in atletielt 

De spelen van Ben waren 
ook die van Jacky Joyner-Kersee 

Het Olimpisch atletiektornooi haalde een zeld
zaam niveau. Voor zover dat nog nodig was, werd 
bewezen dat het Grand Prix-circuit, dat men ons 
jaarlijks met veel klaroengeschal als ,,topsport" 
probeert te verkopen, in wezen weini voorstelt. Het 
zijn veredelde atletiekkriteriums, naar het model van 
de wieier-,,wedstrijden" die onveranderlijk vast han
gen aan de Ronde van Frankrijk. 

O p het Olimpisch tartan gel
den evenwel nooit eksku-
ses. Wie faalt, om welke 

reden ook, wordt als topper afge
voerd. Zonder mededogen. 

Fast Flo... 
In Seoul gingen onder meer 

Butch Reynolds, Said Aouita, 
Steve Cramm, Daily Thompson, 
Heike Drechsler, Kostadinova en 
nog een vloot andere hele of 
halve goden onderdoor. Deson
danks werden er (bij de vrouwen) 
drie nieuwe wereldrekords neer
gezet en werden de meeste Olim-
pische rekords scherper gesteld. 
Zonder de affaire-Johnson zou 
men over het mooiste atletiek-
kampioenschap uit de geschie-

Jackle Joyne-Kersee, goud bij 
het verspringen, (foto afp) 

denis hebben gesproken. Uiter
aard beheersten de Amerikanen 
de sprintnummers. Bij de man
nen en bij de vrouwen. Op Carl 
Lewis' meesterschap komt even
wel sleet. Wat niet kan gezegd 
worden van Florence Griffith-Joy-
ner. Zij vloog over de baan en 
miste m de 4 X 400 enkel wat 
weerstand om de Russische we-
reldrekordhoudster te kunnen 
verslaan. 

Met Florence Griffith was Ja
cky Joyner-Kersee voor ons de 
grote vedette van het Olimpisch 
gebeuren. Zij was de beste in het 
hoog- en verspringen en over de 
200 meter. Zij eindigde tweede 
op de 100 m horden, het kogel
stoten en het speerwerpen. Zij 
was vijfde op de 800 meter. Jacky 
is de grootste vrouwelijke atlete 
uit de sportgeschiedenis. Overi
gens won zij ook nog eens goud 
m het verspringen als afzonderlij
ke discipline. 

Amerika bleef in Seoul de eer
ste atletieknatie. Terwijl de Afri
kanen met verpletterend over
wicht de halve en echt fond be
heersten. Zij wonnen alles: de 
800, de 1500, de 3000 steeple, de 

5000 en de 10.000 Kenia wierp 
zich op als de absolute vaandel
drager van het zwarte kontinent. 

Voorbij 
Voor Europa moesten — m de 

loopnummers tenminste — de 
Italiaan Bordin en de Portugese 
Rosa Mota de eer redden op de 
marathon. Toch wel hoogst merk
waardig met welke aan onfeil
baarheid grenzende zekerheid 
de Italianen telkens opnieuw een 
loper kunnen ,,klaar maken" voor 
de internationale toptornooien. 
Bordin won met brio de meesle
pende 42 km koers. Voor een 
trosje^Afcikanen natuurlijk 

Europahield enkel stand m de 
kampnummers. Bij mannen en 
vrouwen. De tijd dat onze oude 
kontinent mede de toon aangaf 

op het tartan schijn echter defini
tief voorbij. 

Overigens nog één slotbeden-
king. Rusland en Oost-Duitsland 
wonnen de meeste medailles. 
Waarmee wij maar willen zeggen 
dat de Spelen van Los Angeles 
maar weinig voorstelden. Al klonk 
dit voor vier jaar, midden de ,,ge
organiseerde" vreugdehysterie 
van de Amerikanen, als hoogst 
oneerbiedig. De Spelen, laat er 
geen twijfel over bestaan, blijven 
het grootste sportevenement ter 
wereld Maar zij kunnen geen 
boycot verdragen zonder hun ge
loofwaardigheid te verliezen. Na 
Seoul komt Barcelona. En ook in 
Spanje zal men het nog grootser 
proberen zien. Want de laatste 
Spelen ,,moeten" per definitie de 
beste zijn. Het moge kosten wat 
het wil. Letterlijk en figuurlijk. 

Van de Walle p\ekX op vierendertigste 

Brons is qoud waard 
De Belgische afvaardiging op de Spelen had 

zelden reden tot juichen. Niet enkel was zij kwantita
tief beperkt, ook kwalitatief stelden onze vertegen
woordigers weinig voor. 

IR was kleiduifschieter 
Frans Peeters die onver
wacht een bronzen plak 

won. Er was William Van Dijck die 
sterke reeksen liep in de 3000 
meter steeple maar die in de 
finale niet verder kwam dan een 
vijfde plaats. In die beslissende 
race moest de opvolger van Gas
ton Roelants overigens met pech 
afrekenen. De Brit Rowland liep 
hem de spike in de voet. 

Geen traditie 
Ingrid Lempereur nam in 

schoonheid afscheid van de 
zwemsport op topniveau. Haar 
opvolgster meldde zich met over
tuiging: Babette Arnould. De 
roeiers Wim Van Belleghem en 
Alain Lewuillon kwamen in de 
twee zonder stuurman erg dicht 
bij het brons. Ruiter Jean-CI. 
Vangeenberghe ontgoochelde 
niet in de individuele jumping. 

Absolute uitschieters waren 
(andermaal) Ingrid Berghmans 
en Robert Van de Walle. Onze 
judoka's wonnen goud en brons. 
Rolstoelatleet Paul Van Winkel 
redde mee de eer: hij pakte zilver 
op de 1500 meter. De opsom
ming op zichzelf klinkt niet onaar
dig. Maar in de totaliteit van het 
gebeuren stelt zij weinig voor. De 
Spelen waren dan ook nog niet 
beëindigd toen de insiders, zij die 
het kunnen weten, alvast de weg 
wezen naar een betere toekomst. 
De sport moet in ons onderwijs-
sisteem méér ruimte krijgen. De 
fisieke konditie van onze jeugd 
heet bedenkelijk te zijn. De leger-
overheid kan daarover meepra
ten: de rekruten melden zich met 

de lichaamsgesteldheid van veer
tigjarigen... De overheid ' moet 
meer geld vrij maken voor de 
begeleiding van onze topspor
ters. Er bestaat op dit vlak geen 
traditie. Ook de sponsors moeten 
zich (nog) milder opstellen. Top
sport en kommercie kunnen niet 
langer zonder elkaar... 

Het zal allemaal waar zijn en 
het is niet eens een gek idee om 
een ,,ronde tafel" te organiseren 
waarbij alle betrokken partijen 
zich over de toekomst beraden. 
Maar er is natuurlijk méér aan de 
hand. Grote kampioenen kan nie
mand bestellen. Ze melden zich. 
En 'aak onverwacht. Meestal 
hebv^T zij een moeilijke jeugd 
geke. ' i De grote Amerikaanse 
atleten r̂ ,̂•̂ en bijna allemaal uit 
sloppenwijken. Kan dat een toe
val zijn? Onze eigen Van de Wal
le — voor ons de grootste onder 
de Belgen en de dapperste onder 
de Galliërs — werkte ooit in de 
hoogovens rond Charleroi. Alles 
had hij er voor over. Pijn en 
miserie. Omdat hij gesneden was 
uit dat zeldzame hout waarmee 
men kampioenen maakt. 

Veertien jaar de 
echte top 

Robert Van de Walle heeft in 
Seoul een streep getrokken on
der zijn karrière als judoka. Veer
tien jaar lang vertegenwoordigde 
hij de absolute top in één van de 
zwaarste en meest krachtenslo-
pende disciplines. Hij won zeven
entwintig internationale medail
les. Hij kombineerde snelheid, 

kracht, techniek en karakter in 
een eigen stijl waarmee hij in ans 
de sportwereld simpatie en be
wondering afdwong. Van de Wal
le was nooit toegeeflijk voor zich
zelf. Nadat hij in Moskou Olim
pisch kampioen was geworden 
verweekte hij kortstondig. Hij zag 
dit in, gaf het openlijk toe en 
hervatte zich schitterend. In Los 
Angeles, waar een tweede gou
den medaille klaar lag, werd hij in 

het openinsgevecht verrast door 
de totaal onbeduidende Parke. 
Een nederlaag die hij nooit ver
teerde en die hem vier jaar lang 
overeind hield om m Seoul naar 
eerherstel te kunnen streven. Dat 
is er dus gekomen. Robert won 
vier van zijn vijf gevechten met 
verpletterend overwicht. Hij ver
nederde de gouden (de Koreaan 
Ha) en de zilveren (de Amerikaan 
Berland) plak van Los Angeles. 
Hij verloor enkel, door een onge
lukkige beenveeg, tegen de Duit
ser Mar Meiling. Volgens zijn trai
ner door begrijpelijke vermoeid
heid (en te korte rekuperatietijd) 
na twee vermoeiende kampen. 
Volgens hemzelf door een kort 
moment van zelfoverschatting... 

Hoe dan ook, Robert was vori
ge vrijdag duidelijk de sterkste 
judoka op de Olimpische tatami. 
En die vaststelling moet zijn eer
gierigheid voor een flink stuk heb
ben ingevuld. 

Van de Walle heeft aan zijn 
suksesrijke karrière twee kapotte 
knieën en vermoedelijk niet zo
veel geld overgehouden. Hij heeft 
voor zijn sport veel opgeofferd. 
Hopelijk wachten hem nu enige 
kompensaties. Maar zeker is dat 
niet. Hij zou coach van de natio
nale jeugdploeg kunnen worden. 
Maar méér dan een korst droog 
brood zal hem dit niet opleveren. 
Vandaar dat het mogelijk blijft dat 
zijn schat aan ervaring en zijn 
begeesterende karaktersterkte 
voor de judojeugd verloren zullen 
gaan... Zoiets zal ook alleen maar 
bij ons mogelijk zijn. 

Keizerin 

Judoka Robert Van de Walle, veertien jaar aan de top en olimpisch 
brons als bekroning, (foto VUM) 

We zouden Ingrid Berghmans 
de koningin van het vrouwenjudo 
kunnen noemen. Maar die om
schrijving straalt onvoldoende 
kracht en overwicht uit. Daarom 
dopen we de Limburgse maar tot 
keizerin. Zij regeert haar kleine 
wereldje immers met diktatoriale 
neigingen. Zij is sterker, slimmer 
en moediger dan haar arme te
genstanders. 

In Seoul won zij in het demon-
stratietornooi met acht, of waren 
het er slechts zeven, deelneem
sters al haar kampen voor de 
finish. Zij schuwde het risiko van 
het vooringenomen scheidsrech-
terlijke oordeel. Ze verklaarde 
zich bereid haar Zuidkoreaanse 
tegenstandster in de finale door 
de mat te boren...Berghmans wil 
nog vier jaar door gaan. In Barce
lona zullen echte medailles te 
winnen zijn. Ze zal dan nog wel 
geen vierendertig zijn zoals de 
grote roerganger maar wel een 
flink stuk ouder dan haar konkur-
rentes. Niettemin kan zij slagen. 
Omdat ook zij gezegend is met 
dat karakter dat door geen enkel 
opleidingssisteem kan worden 
voortgebracht. Berghmans is een 
gedrevene, een bezetene. Zij 
voelt zich pas voldaan en geluk
kig wanneer zij op het hoogste 
podium staat. Dat Is haar thuis. 
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Katolieke zuilvorming in liistoriscii-sociologisch perspel<tief 

Tussen bescherming en verovering 
Bij een analyse van de aktuele verstarring in tal 

van domeinen van het maatschappelijk leven wordt 
verzuiling meestal geduid als causale en verklaren
de faktor. Zuilvorming wordt er gezien als maat
schappelijk ziekteverschijnsel, als oorzaak van talrij
ke maatschappelijke kwalen. 

DE recente KADOC-studie 
„Tussen bescherming en 
verovering" brengt een 

ander geluid. Sociologen en his
torici herschrijven er de ontwikke
ling van het georganiseerd katoli-
cisme en gaan op zoek naar de 
historische oorsprong en de ont-
wikkelingsgronden van de kato
lieke zuilvorming. 

Verzorgingsstaat 
Voor eindredakteur prof. Jaak 

Billiet verwijst zuilvorming, als 
één van de meest typische ken
merken van de Vlaamse samen
leving, naar de typische wijze 
waarop, al dan niet als bewuste 
keuze, de zorgzame samenleving 
is uitgebouwd. 

In het werk wordt geen aan
dacht besteed aan de gevolgen 
van de verzuiling voor ons maat
schappelijk bestel. Centraal staat 
de wisselwerking tussen de ver
anderende samenleving en de 
zuilvorming onder de katolieken. 
Doorheen tien bijdragen wordt zo 
een beeld geschetst van de aan
passing van het katolicisme aan 
de (Vlaamse) verzorgingsstaat. 

De interdisciplinaire opzet van 
het boek brengt een uitstekende 
aanzet tot verklaring van de zuil
vorming vanuit interne impulsen. 

Theorievorming 
Het werk is opgebouwd rond 

vier hoofdtema's. In een eerste 
deel over theorievorming en on
derzoek gaat Jaak Billiet nader in 
op de ontwikkelingen in het gods
dienst-sociologische onderzoek. 
Guido Dierickx zet zich af tegen 
het gangbaar verzuilingsonder-
zoek en ruilt de deterministische 
verklaringsstijl voor een sterk 
strategisch geïnspireerde bena
dering. Historikus Hans RIghart 
houdt een pleidooi voor het ver
gelijkend onderzoek, maar geeft 
tegelijk de beperkingen en de 
valkuilen aan. 

In een tweede deel worden een 
aantal historische ontwikkelingen 
behandeld. Emiel Lambrechts en 
Emmanuel Gerard beschrijven er 
de ontwikkelingen in de katolieke 
zuil. Zij behandelen respektieve-
lijk de periode tot 1914 en de 
periode 1918-1940. Jan De May
er en Staf Hellemans onderzoe
ken op hun beurt de invloed van 
de kerk op het privé-leven tijdens 
de periode 1850-1950. 

Overdruk? 
De twee studies in het derde 

deel bekijken de zuilvorming in 
lokale samenlevingsverbanden. 
Het onderzoek van Veerie Van 
De Velde tekent de bestuurlijke 
vervlechtingen tussen de organi-
satienetten te Konich. De studie 
van Ann D'Haese over zuilvor
ming te Lede toont aan dat de 
verzuiling ter plaatse geen ver
kleinde overdruk hoeft te zijn van 
wat zich nationaal afspeelt. 

Het vierde deel bevat twee 
komparatieve studies. Staf Helle
mans vergelijkt de katolieke orga

nisatievormen in verschillende 
Westeuropese landen en zoekt 
de verklaring voor de zuilvorming 
in faktoren die inherent zijn aan 
de katolieke kerk. Centraal hierbij 
staan: de organisatorische dyna
miek van een bedreigde kerk met 
een enorm potentieel aan perso
neel, het populisme en de totali-
teitsaanspraken. 

Karel Dobbelaere neemt het 
begrip ,.godsdienstig isolement" 
als invalshoek voor een studie 
over ,,Hutterieten" en ,.Zevende
dagadventisten", beiden noord-
amerikaanse godsdienstige be
wegingen, wiens ,.diensten" 
sterke gelijkenis vertonen met die 
van de Vlaamse katolieke zuil. 

Veroveringsdrang 
De studie kreeg de titel ..Tus

sen bescherming en verovering". 
Voor eindredakteur Jaak Billiet 
tekent deze spanning met alleen 
de bedoelingen en motieven van 
de architekten van de katolieke 
zuil, maar wijst ze ook naar de 
feitelijke soms onbedoelde gevol
gen. Billiet ziet in de zuilvorming 
een kristallisatiepunt van ,,heilige 
idealen en materiële belangen, 
volksontwikkeling en sociale be
heersing, karitas en sociale kon-
trole, dienstbaarheid en macht". 

Het aantonen van deze span
ning en het als spanning bewaren 
beschouwen de auteurs als 
hoofdverdienste van hun studie. 
Ze maakten bewust de keuze om 
de maatschappelijke gevolgen 
van deze spanning niet te behan-

Antlklerikale spotprent op de invloed van de geestelijkheid bij de 
verkiezingen van 13 juni 1876... 

(KADOC-archief). 

delen. Dat de dualiteit ,,bescher
ming-verovering" vandaag de 
dag tot een aantal wansmakelijke 
en te verwerpen realiteiten heeft 
geleid, hoefde, gezien de speci
fieke invalshoek van de studie, 
inderdaad niet te worden her
haald. 

Gezien in een breder kader 
kunnen de maatschappelijk sterk 
nefaste gevolgen van de in het 
werk indringend beschreven ka
tolieke verzuilingsstrategie ech
ter niet genoeg worden beklem
toond en bestreden. 

N.M. 

— Tussen bescherming en verove
ring. Sociologen en historici over 
zuilvorming. Prof. dr. Jaak Billiet 
(red.). Uitg. Leuven, Universitaire 
Pers, 1988. (KADOC-studies, nr. 6). 
324 biz., 695 fr. (tot eind dit jaar). 

,Ecce Homo" te Kemmel 

14-18 in foto's en graf iele 
Op 11 november a.s. zal het 70 jaar geleden zijn 

dat de Grote Oorlog stilgelegd werd. Naast vele 
uitgaven in boekvorm zullen tal van manifestaties — 
groot en klein — aan deze ellende herinneren. 

Meer dan waar ook zal in West-Vlaanderen ,,14-
18" ter sprake en in beeld komen. Daar is alvast 
Opbouwwerk Heuvelland mee begonnen met de 
tentoontstelling Ecce Homo die zaterdag j.l. te Kem-
i^el in het streekhuis Maleqijs te Kemmel van start 
ging. 

O p initiatief van het Op
bouwwerk Heuvelland 
gingen tien jaar geleden 

— in 1977 ' '• P 
mensen op stap om te luisieieii 
naar bejaarden die de eerste we
reldoorlog meemaakten, mannen 
en vrouwen, soldaten en burgers. 

Getuigenis 
Zo ontstond het boek ,,Van den 

Grooten Oorlog" met getuigenis
sen van veertig mensen. Het 

werd uitgegeven met ruim twee
honderd foto's. 

Uit de groep ..luisteraars" 
. / y ' *~ '^~ ^ l ^nn^ /p rnhp r ' ' - " ' . ' " ' - » ' ^ ' ^ IQ 

m 1978 ie Kemmel het volksspe. 
,,Nooit brengt een Oorlog Vrede" 
kreëerde. In 1979 werd het met 
sukses opgevoerd te Roeselare, 
Oostende. Gent, Antwerpen, 
Hasselt en (3x) in het Paleis voor 
Schone Kunsten te Brussel. 

Op een krachtige wijze werd 
aandacht gevraagd voor de mens 

in de oorlog. ,,Nooit brengt een 
Oorlog Vrede", de titel van het 
volksspel, is gaan beklijven bij 
velen. 

Dit jaar is het de zeventigste 
verjaardag van de wapenstil
stand. Weer is vanuit het Streek
huis Malegijs een initiatief geno
men: deze keer in het Streeks-
huis te Kemmel zelf. Tot en met 
15 november a.s. loopt er de 
tentoonstelling ..Ecce Homo". 
,.Aanschouwt de mens". 

Mensen 
Piet Chielens. Marieke De-

meester en Jan Hardeman schre
ven het ..scenario" voor deze 
tentoonstelling die opgebouwd is 
rond een keuze van sprekende 
voorwerpen, een beperkt aantal 
foto's en grafisch werk (etsen, 
litho's, houtsneden, tekeningen) 
van Frank Brangwyn, Albert 
Hahn. Kathe Kollwitz en Frans 
Masereel. Reflektie hierop komt 
van Albert Castelain (schilderij
en) en Camiel van Breedam (as
semblage). 

Van het ..afscheid" (juichend, 
pijnlijk) tot de ..thuiskomst" (blij. 
ontgoocheld) of de stille dood 
(ergens...) toont de tentoonstel
ling mensen... 

De tentoonstelling is met zeer 
bescheiden middelen uitge
bouwd in vier ruimten van het 
Streekhuis. Vrijwilligers timmer
den, schilderden, lasten, zorgden 
voor inlijsting, verlichting, 
schoonmaak. 

De tentoonstelling gaat door in 
het Streekhuis Malegijs te Kem
mel (Polenlaan 12), tel. 057/ 
44.47.10. Kemmel ligt op 10 km 
van leper en is dagelijks geopend 
behalve op woensdag, van 10 tot 
12 en van 14 tot 16.30 uur (op 
weekends tot 18 uur). De toegang 
is gratis. Het geïllustreerd gidsje 
kost 40 fr. 

Het boek ,,Van den Grooten 
Oorlog" is opnieuw te krijgen. 
Het kost 690 fr. Voor 730 fr. 
(rekening 738-3060524-02 van 
Elfnovembergroep) wordt het toe
gezonden. 
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Het Partijbestuur deelt mee 
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 

maandag 3 oktober j.l. heeft algemeen ondervoorzit
ter Jaak Vandemeulebroucke volgende mededelin
gen verspreid ten behoeve van de pers... 

Naar aanleiding van de opening 
van het akademiejaar 1988-1989 aan 
onze universiteiten wil het Partijbe
stuur van de Volksunie beklemtonen 
dat de universitaire en wetenschap
pelijke honzon recentelijk opklaart 
De trend is inderdaad sedert kort m 
positieve nchting aan het evolueren 

Inhaaloperatie 
Overeenkomstig de wens van de 

Volksunie werd het wetenschappelijk 
onderzoek bedacht met een inhaalo
peratie Meer middelen komen be
schikbaar Op het vlak van de studen
tenmobiliteit en met het opstarten van 
Erasmusprojekten komen de eerste 
initiatieven van de grond Het moet de 
bedoeling zijn om deze initiatieven 
verder te laten openbloeien door ze 
de nodige ondersteuning mee te ge
ven Vlaanderen is hoe dan ook te 
talentrijk om zich aan de hoopgeven
de uitdagingen van de mundialisering 
op het vlak van kennis, wetenschap 
en kuituur te onttrekken 

Met de nabije federalisering van 
het onderwijs krijgt de Vlaamse Ge
meenschap eindelijk de kans, zelf het 
beleid in handen te nemen Mede 
onder impuls van de Volksunie werd 
er zorg voor gedragen dat de begro
ting van Onderwijs korrekt en onaan
getast wordt overgedragen Het is nu 
aan de Vlaamse instellingen, om van 

deze behoorlijke omstandigheden ten 
volle gebruik te maken om het onder
wijs, met inbegrip van het universitair 
onderwijs, een nieuwe en goede kans 
te geven 

Brussel 
Verheugd stelde het Partijbestuur 

van de Volksunie vast dat het wets
ontwerp met betrekking tot het hoofd
stedelijk gebied Brussel volkomen 
overeenstemt met de tekst van het 
regeerakkoord Er dient zelfs aange
merkt dat her en der, op aangeven 
van de VU-ministers, politiek belang
rijke verbeteringen werden aange
bracht Zo zullen de geloofsbneven 
per taalgroep goedgekeurd worden, 
zal het hoofdbureau bij verkiezingen 
paritair samengesteld zijn en zal het 
verplicht over te nemen Kamerregle
ment slechts bij dubbele meerderheid 
gewijzigd kunnen worden 

Er moet vastgesteld dat de struk-
tuur voor Brussel-Hoofdstad een inte
grale kopie IS van de struktuur van de 
centrale regering en parlement In 
zoverre dat zelfs het reglement van 
de Kamer van Volksvertegenwoordi
gers opgelegd wordt aan de Hoofd
stedelijke Raad 

Dat de Vlaamse en franstalige af
vaardiging van de Brusselse Raad in 
de toekomst deel zullen uitmaken van 
respektievelijk de Vlaamse en trans-

talige taalgroep van de Senaat ver
wijst naar de mening van de Volks
unie dat Brussel zeker met als een 
derde gewest zal optreden 

Columbus 
De overkoepelende samenwerking 

tussen Japan Canada, VSA en Euro
pa op het vlak van de ruimtevaart 
verheugt de VU ten zeerste Met de 
ondertekening van het Columbus-ak-
koord slaagden de Europese partners 
er overigens m, het programma enkel 
voor vreedzame doeleinden te laten 
aanwenden 

Ons land zelf levert bij dit program
ma een zeer belangrijke inspanning, 
die bvb driamaal groter is dan deze 
van Nederland De minister van We
tenschapsbeleid H Schitlz dient hier
voor gelukgewenst 

TTB-dag 
Het Partijbestuur houdt er tot slot 

aan de organisatoren van de trein-, 
tram- en busdag van harte geluk te 
wensen met hun herhaald initiatief 
Het stemt hoopvol dat deze organisa
tie ondertussen uitgegroeid is tot een 
jaarlijkse happening, waarnaar door 
elkeen gezin wordt uitgekeken 

Bovendien blijkt met het welslagen 
van de TTB-dag dat het openbaar 
vervoer wel degelijk een toekomst 
heeft, mits een klantvnendelijker op
treden en een moderne promotie Het 
zal de dringende opdracht van de 
Vlaamse Gemeenschap zijn om, na 
de bevoegdheidsoverdracht, zich te 
bezinnen over het openbaar vervoer 
en een visie te ontwikkelen die het 
opnieuw tot een aantrekkelijk gege
ven maakt 
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STEM VOOR MEER EVENWICHT 

IN UW GEMEENTERAAD. 

Een initiatief van de Staatssecretaris voor Maatschappeliike Emancipatie, M Smet Wetstraat 56,1040 Bfussel tel 02/2304925 

TAK op Gentse 
jaarbeurs 

Het taalaktiekomitee voerde op 
zondag 25 september een opge
merkte aktie op de Gentse jaar
beurs Daar werden een aantal 
stands bezet waar de klant met in 
het Nederlands bediend kon wor
den Het betrof Franse wijnin-
voerders die het met nodig von
den om nederlandssprekende 
verkopers aan te trekken TAK-
medewerkers verbruikten op hun 
terrasjes zelf meegebrachte kof
fie en broodjes zodat er geen 
plaats meer was voor eventuele 
proevers en kopers Aan de voor
bijgangers deelden de manifes
tanten pamfletten uit die het 
waarom van de aktie uitlegden 
Na drie kwartier werden de TAK-
leden op vreedzame wijze door 
de politie verwijderd 

VU-vrouwen 
Gent-Eekio 

De Volksumevrouwen uit het 
arrondissement Gent-EekIo zorg
den voor een spektakulaire ver
kiezingsstunt Op zaterdag 1 ok
tober zagen de Gentenaars een 
warmeluchtballon, voorzien van 
de nodige publiciteit, boven hun 
stad vliegen Aan boord Carla 
Brion, 6° kandidaat op de VU-lijst 
te Gent 

Naar aanleiding van de ge
meenteraadsverkiezingen staken 
de VU-vrouwen van Gent-EekIo 
de koppen bij elkaar om samen 
de mogelijkheden voor de kam-
pagne te bespreken Die samen
werking vlotte zo goed dat beslo
ten werd om een meer perma
nente groep te vormen 

Wie meer wil weten over de 
werking van de Volksunie-vrou
wengroep kan zich wenden tot 
Lieve Jolie, Grondwetlaan 80 te 
9110 Sint-Amandsberg (tel 091/ 
51 49 81) 

Wie voor deze situatie op de 
jaarbeurs natuurlijk ook schuld 
draagt zijn de organisatoren Het 
gaat toch met op dat zij enerzijds 
de mond vol hebben over konsu-
mentenbeschermmg en ander
zijds toestaan dat een aantal 
standhouders de taal van de ver
bruikers met eens begrijpen, laat 
staan spreken Dat het anders 
kan bewees de Turkse verkoops
stand op de beurs Daar deden 
de verkopers een beroep op ne-
derlandstalige tolken 

TAK herhaalde bij deze gele
genheid zijn pleidooi voor het 
invoeren van een wet op het taal
gebruik bij kontakten tussen han
delaar en verbruiker Het gebruik 
van het Nederlands moet volgens 
TAK verplicht worden voor alle 
handelskontakten tussen hande
laar en klant, ook wat de reklame 
betreft, als die klant zich in Vlaan
deren bevindt 

ZO€K6Be]€ 

Openstaande 
betrekking 
n De VZW Welzijnszorg West-
Vlaanderen Socio-Kulturele organi
satie zoekt een Socia(a)l(e) Assisten-
t(e) als edukatief medewerk(er)ster in 
het kader van een BTK-projekt De 
kandidaat dient uitkeringsgerechtig
de werkloze te zijn De curriculum 
vitae kunnen gestuurd worden naar 
de VZW Welzijnszorg West Vlaande
ren, Graaf Gwijde van Namenstraat 7 
te Kortrijk ter attentie van de voorzit
ter of de sekretans 

n 22-jange ongehuwde jongedame, 
opleiding ekonomisch HSO, viertalig 
en met ervaring op computer, zoekt 
passende betrekking in de streek van 
Halle Voor ml tel staatssekretariaat 
Valkeniers 513 83 00 post 311 

L] 23-jarige klinisch psychologe, drie
talig met beroepservanng, zoekt werk 
in haar sektor in Brussel of Vlaams-
Brabant Voor ml tel staatssekreta
riaat Valkeniers, 513 83 00 post 311 

Op de bres voor BREC 
Na zijn grote inzet voor VTR-

Machelen, voor De Moor te Dro-
genbos en voor Michelin te St-
Pieters-Leeuw, springt volksver
tegenwoordiger Daan Vervaet nu 
ook in de bres voor de Lotse 
spoorwegfabrikant BREC 

Na een uitgebreid bezoek aan 
de bezettende werknemers van 
BREC, nam Vervaet onmiddellijk 
kontakt op met Luc Van Den 
Brande, minister van Tewerkstel
ling en Arbeid Hij drong er bij de 
minister vooral op aan dat de 
oudere werknemers vanaf 50 jaar 
toch zouden kunnen genieten 
van een brugpensioen, alhoewel 
de BREC-direktie had verzuimd 
het statuut van "bedrijf in moei
lijkheden" aan te vragen 

De inspanningen van volksver
tegenwoordiger Vervaet en de 
soepele en positieve respons van 
minister Van Den Brande werden 
zeer goed onthaald in het al drie 
weken bezette bedrijf te Lot 

Hierdoor raakten de overname-
onderhandelingen weer vlot Een 
noodzakelijke voorwaarde was 
immers vervuld voor de Hoog-
leedse metaalfabrikant MOL om 

opnieuw rond de tafel te komen 
zitten 

Dit vlotte samenspel tussen ka
merlid en minister steekt schril af 
tegen het dovemansgesprek dat 
Vervaet al drie maanden voert 
over hetzelfde onderwerp met de 
Minister-President van de Vlaam
se Regering Een dringende 
mondelinge vraag hieromtrent 
van Vervaet, gesteld op 28 juni 
'88, werd door minister Geens na 
drie maanden nog steeds met 
beantwoord 

Kamerlid Vervaet 
BREC 

inzet voor 

6 OKTOBER 1988 



20 Wi\ 

Een deel van de nieuwe VU-ploeg. 

Laatste dagen van de kiesstrijd in Vilvoorde: 

„Ze zullen ons niet temmen" 
Daar waar tegenwoordig de neiging bestaat om de gemeente

raadsverkiezingen tegemoet te gaan met lijsten die niet onder het 
nationaal nummer vallen, werd een aantal weken geleden in 
Vilvoorde een volledige, zuivere Volksunielijst, ingediend. 

31 kandidaten engageerden zicti 
om de VU-lijst te versterken, en ook in 
Vilvoorde: jong bloed en een hele 
resem vrouwen die een gooi naar het 
burgemeesterschap wagen. Een 
Volksunie-afdeling uitbouwen in Vil
voorde is niet simpel. Vilvoorde is een 
industriegemeente met een bevol
kingscijfer dat in de tienduizenden 
loopt, waarvan een pak franstaligen. 
Deze franstaligen zijn vooral gekon-
centreerd in wijken Koningslo en het 
Voor (weet u nog wel, die franse 
missen...) die grenzen aan Brussel. 
De jongste jaren echter, zit Vilvoorde 
nog met een bijkomend kankerge
zwel opgescheept: in het landelijk 
gehucht Houtem heeft men een gi
gantische (wat betreft uitgestrekt
heid) sociale woonwijk neergepoot. 
Waarschijnlijk hoeven we er geen 
tekeningetje bij te maken: heelwat 
franstaligen zakken vanuit het Brus
selse af om zich in de Houtemse 
woonwijk te veestigen met de geken
de gevolgen vandien. Dit doet natuur
lijk onmiddellijk vragen rijzen bij de 
manier waarop de selektie van de 
huurders gebeurt. 

De bestendiging van het Vlaams 
karakter van gans Vilvoorde is dan 
ook één van de prioriteiten die de 
Vilvoordse VU-afdeling laatst aan de 
pers meedeelde. 

Open en eerlijk 

Open en eerlijk is voor de VU-
afdeling geen loos geraas. In duidelij
ke bewoordingen nam voorzitter Eu-
geen Serkeyn, namens de VU-afde
ling, afstand van een aantal indivi
duen die het nodig achtten als VU-
militanten op een andere lijst op te 
komen. Het schorsen van deze perso
nen, waaronder een schepen, was 
ook een pijnlijke maar noodzakelijke 
daad voor het plaatselijke VU-be-
stuur, maar een uitspraak van de 
partijraad dient gerespekteerd te wor
den, zoniet opkrasseni De openheid 
waarmee de voorzitter deze proble
men (die nu gelukkig van de kaart 
zijn) erkende en de vragen van de 
aanwezige perslui opving, werd zowel 
bij deze laatsten als bij het aanwezige 
publiek geapprecieerd, applaus bleef 
niet uit! 

De propagandamachine, die door 
de strubbelingen iets later op gang 
kwam, draait nu echter op volle toe
ren in Vilvoorde. Als een hecht blok 
werken bestuur en leden nu samen 
om er op 9 oktober het beste van te 
maken, het entoesiasme en het her
nieuwd vertrouwen van de VU-ploeg 
zal de partij in de toekomst te Vilvoor
de geen windeieren opleveren! 

Kopvrouw 

De lijst wordt in Vilvoorde getrok
ken door Nora Tommelein, 49 jaar en 
inspektrice van het Rijkskleuteron-
derwijs. In de Volksunie is zij zeker 
geen onbekende, ze is voorzitter van 
de Volksunievrouwen, arrondisse
menteel bestuurslid in Halle-Vilvoor-

de en lid van de partijraad en het 
partijbestuur. Tevens is ze ondervoor
zitter van de Nat. Vrouwenraad. 

Dir Vandervelde staat 2de op de 
lijst. Dirk is 30 jaar en bediende in een 
voedingsbedrijf. Hij is gemeente
raadslid sedert 1982 en bestuurslid 
van de Intervilvoordse. Als oud-
scoutsleider, muzikant en wielertoe
rist verwerft hij heel wat populariteit. 
Als derde weer een vrouw (zeg nu 
nog dat ze er in Vilvoorde niks aan 
doen!), Enka Bucquoye, 25 jaar en 
licentiaat toegepaste ekonomische 
wetenschappen. Ze is altijd zéér ak-
tief geweest in het VNJ, later in stu-
dentenmiddens. Nu is ze bestuurslid 
van de VU-afdeling te Vilvoorde en 
aktief m de VUJO, zowel op plaatse
lijk als op arrondissementeel vlak. 

Vierde in het rijtje is Tom Serkeyn, 
27 lentes jong en redakteur bij dit 
eigenste blad. Hij kreeg een opleiding 
plastische kunsten aan het Hoger 
Sint-Lukasinstituut te Brussel en be
strijkt de viool bij het ,,folk"-groepje 
Zakdoek. In VU- en VUJO-kringen 
geen onbekende, ook met in tal van 
kulturele middens. In Vilvoorde be
weert men ook dat hij van gezellig
heid houdt. 

De lijst wordt geduwd door Jan 
Anciaux, jawel zoon van de vader. 
Jan is net 30 en kinesist. In de wijk 
Koningslo geniet hij van bijzondere 
populariteit, en dit door zijn jarenlan
ge inzet in de plaatselijke chiroafde-
ling, en de oprichting van een muziek
kapel aldaar Bij het plaatselijk zang
koor wordt Jan bijzonder gewaar
deerd voor z'n warme bariton, één 
van de goede eigenschappen die hij 
meekreeg van zijn vader. 

Tot slot drukken wij nog eens de 
volledige lijst af. 31 kandidaten die er 

vast van overtuigd zijn, vast van plan 
zijn er het beste van te maken. 

1. Nora Tommelein, inspektrice 
2. Dirk Vandervelde, bediende 
3. Erika Bucquoye, bediende 
4. Tom Serkeyn, joernalist 
5. Gaby Herbosch-Siddre, huis

houdster 
Roger Silverans, elektricien 
Rita Gommers, bediende 
Marcel Van Doren, bediende 
tVlana Vranckx-Loncke, huis
houdster 
Mark Van Steen, bediende 
Veerie De Wandeleer, tandarts
assistente 
Jan Wouters, elektricien 
Jan Lami, gepensioneerde 
Kamiel De Tollenaere, gepensio
neerde 
Mark Schoenmaekers, magazij
nier 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 
14. 

15. 

16. Mare 'Vermeylen, reklameteke-
naar-etalagist 

17. Jean Eyskens, gepensioneerde 
18. Gerard Vander Haegen, banket

bakker 
19 Firmin De Blieck, gepensioneer

de 
20. Ludo Spruyt, mekanicien 
21. Lambert Herregods, bediende 
22. Dirk De Coninck, grafikus 
23. Chris Van Hecke, beenhouwer

verkoper 
24. Joseph Bollen, magazijnier 
25. Annie Dijkers, huishoudster 
26. Jan Smeets, architekt 
27. Anna De Brabanter, lerares 
28. Nikolaas Siddre, bediende 
29. Sara Nolf, gepensioneerde 
30. Jempi Dangreau, arbeider 
31. Jan Anciaux, kinesist. 

BRABANT 
OKTOBER 

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. 

VU-Huldenberg: 
dinamlsche lijst 

VU-Huldenberg voert een dinaml
sche kiesstrijd, kan moeilijk anders 
met deze jonge lijst: 'n gemiddelde 
leeftijd van 36 jaar. Verder 4 vrouwen 
en 6 nieuwkomers. Het belooft! 

1. Jos Trappeniers 
2. Philippe Verbiest 
3. Danny Godderie 
4. Jean-Pierre De Becker 
5. Anne Boeken-De Vlaeminck 
6. Karel Stas 
7. Serge Luyckx 
8. Dirk Butaye 
9. Patrick Wijnants 

10. Patricia Herremans 
11. Suzanne Breedstraet 
12. Agnes Decat-Servaes 
13. Gerold Deckx 
14. Stefaan Schneider-Depre 
15. René Van Aerschot 
16. Ludo Boogers 
17. Karel Verboomen 

ZCXK€RCJ€ 
Vacante betrekkingen 

Onderstaande betrekkingen zijn 
onmiddellijk te begeven bij een inter
nationale firma 
— Architekt-ingenieur 
— Pipmg-tekenaars 
— Industriële Ingenieurs 
— Topograaf 
— Geoloog. 

Kontaktadres' G. Smol tel. 02/ 
510.88.32 of 03/271.00.16. 

Tervuren heeft haar VU-huis 
Een oud café-pand (eigendom van een VU-lid) werd speciaal 

voor de verkiezingen omgetoverd tot Volksunie-ontmoetingshuis. 

Met man en macht werd gewerkt 
om dit huis op te kalefateren. Op 9 
oktober 
zal zich dan ook in dit pand het 
,,krisiscentrum" van de plaatselijke 
VU-groep bevinden dat van 10 uur zal 
opengaan en waar ieder geïnteres
seerde zich mag komen vergewissen 
van de stand van zaken en genieten 
van wat versnaperingen. 

Alle VU-leden en sympathisanten 
zijn welkom in de Hoornzeelstraat 28 
te Tervuren. 

Bij deze de lijst waarmee zondag 
naar de kiezer wordt gegaan. 

1. Alex Vander Hulst 
2. Monica Bruyiandt-Van de Velde 
3. Ferdinand Thenaerts 
4. Antoon Mestdagh 
5. Peter Van den Abbeele 
6. Frank Rastelli 
7. Gie Colin 
8. Jef Vervueren 
9. Lutgart Kint 

10. Edward Corbeel 
11. Georges Stockmans 
12. Georges Goossens 

13. Andre Laes 
14. Constant Sterckx 
15. Paul Goossens-Verheirstraten 
16. Dirk Phiips 
17. Christine Praet-Pas 
18. Felix Rans 
19. Jeanne Vandervelden-Muutjens 
20. Yvonne De Rycker-Demeyere 
21. Francine Samson 
22. Jozef Van pee 
23. Hubert Keyaerts 
24. Lieve Depré-Vandendriessche 
25. Frans Trappeniers. 

VU-Bierbeek zegt het met bloemen 

Zorg voor een nieuwe lente! 
Zes jaar geleden zette de Bierbeekse Volksunie een grote stap 

naar bestuursverantwoordelijkheid in de gemeente en in het 
OCMW. Wij kunnen nu rustig stellen dat de viermansfraktie in de 
gemeenteraad (de twee schepenen Luk Vanhorenbeek en Herman 
Van Autgaerden, en de raadsleden Karel Heirwegh en Lisette 
Pijpen, later opgevolgd door Chris Collaer) naar voren is gekomen 
als een frisse, dynamische, kritische en bijzonder aktieve ploeg. 

Inzake de demokratisering van het 
gemeentelijk bestuursapparaat — 
hoe moeilijk dit proces ook verloopt — 
en inzake de zorg voor de leefbaar
heid van de lokale gemeenschap, 
hebben zij steeds het voortouw geno
men. Binnen de beslotenheid van het 
OCMW heeft voorzitter Désiré Lau
rent baanbrekend werk verricht in de 
zorg voor de minstbedeelden en de 
zwakkeren 

Al deze inspanningen van de voor
bije zes jaren aan het worden aan het 
oordeel van de kiezers voorgelegd. 
Wij zijn gerust in de afloop ervan 

Onze ambities zijn hoog wij willen 
verder mee werken aan een beter 
bestuurde, meer leefbare, meer de-
mokratische en echt toekomstgerich
te leefgemeenschap. 

Het programma is deels een beves
tiging van datgene wat zes jaar gele
den gestart is Het wil echter ook de 
bakens uitzetten voor een progressief 
Bierbeek, waar in de eerste plaats de 
mens centraal staat in zijn eigen leef
wereld 

Dit programma is grotendeels ge
groeid uit ervaring met, kennis van en 
bekommernis voor de inwoners De 
besluiten en voorstellen die in het 
gemeentelijk struktuurplan zijn uitge
tekend, zijn een leiddraad geweest bij 
de samenstelling van het programma 
Op basis van objektieve inventarisa
tie, prospeklie en analyse van de 
gemeente zijn hienn haalvare voor
stellen geformuleerd. 

Gele tulpen 
Onder de titel ,,Zorg voor een nieu

we lente'" werd een prachtige bro
chure samengesteld waarin program
ma én kandidaten worden voorge
steld Samen met de veelbelovende 
bollen voor gele tulpen werden bei
den aan de bevolking overhandigd' 
1 Luk Vanhorenbeek 
2 Herman Van Autgaerden 
3. Désiré Laurent 
4 Karel Heirwegh 
5 Paul Vanden Bempt 
6. Berthe Luyckx-Daenen 
7. Georges Huyghebaert 
8. Paul Maes 
9. Mia Janssen-Vanden Eynden 

10 Lieve Aertgeerts-Verpoorten 
11 Marleen Verboomen 
12 Chris Douree-Collaer 
13 Raf Suttels 
14. Arthur Baumans 
15. Hilde Peeters 
16. Huguette Abts-Vandenbosch 
17. Constant Nackaerts 
18 Marcel Volkaerts 
19. André Van Melkebeek 

Over de Europese minderheidstalen 

Willy Kuijpers bij Fnac 
Op woensdag 19 oktober om 

12u30 als VU-Euro-parlementslid 
Willy Kuijpers in de Brusselse Fnac 
praten over de minderheidstalen in 
Europa. 

Hoe belangrijk zijn minderheidsta
len in de Europese Gemeenschap'' In 
de twaalf lidstaten worden 33 kleinere 
talen gesproken, die in mm of meer
dere mate worden herkend. De drang 
om elkeen een juridische struktuur en 

statuut toe te kennen wordt groter 
met de dag. 

Europarlementslid Willy Kuijpers 
staat al geruime tijd in de bres voor de 
zaak van de minderheidstalen en 
hoopt met zijn door hem opgestelde 
resolutie een grotere homogeniteit in 
de Europese staten te bereiken Stan-
daard-joernalist Guido Fontein praat 
met Willy Kuijpers omtrent de proble
matiek van de minderheidstalen, 
diens behaalde resultaten en toe-
komstprojekten 

Halle-Vilvoorde: 

Permanentle 
gemeenteraadsverlfiezingen 

Het arr. bestuur van Halle-Vilvoor-
de organizeert geen permanentle 
maar de voorzitter, sekretans en on
der-voorzitter zullen wel permanent 
bereikbaar en beschikbaar zijn voor 
alle problemen betreffende de ge
meenteraadsverkiezingen en meer 
bepaald voor het begeleiden van het 
sluiten van een bestuurskoalitie. 

Luk Van Biesen- arr voorzitter, 02/ 
720 32.50. 

Stephane Rummens. arr sekreta
ns, 02/269 91.47: 017/35.09.20 (mo
bilofoon) 

Rom De Craen: arr. ondervoorzit
ter, 015/71.14.22. 
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In dankbare herinnering aan Emiel De Ridder 

Hii koesterde wrok, noch haat 
Vorige maand, op 7 september, overleed plotseling Emiel De 

Ridder. 

Emiel De Ridder, gewezen burgemeester en gemeenteraadslid 
van Dilbeek en gewezen provincieraadslid voor Brabant, was een 
trouwhartig en eerlijk man die de liefde voor zijn medeburgers, 
zijn geboortedorp en Vlaanderen hoog in het vaandel droeg. 

Emiel De Ridder werd geboren op 
26 november 1897 in Dilbeek Het 
gezin De Ridder telde vijftien zonen, 
wat vader De Ridder met belette zijn 
hele leven lang in het verweer te 
staan! In 1921 werd Emiels vader (op 
drieënzestigjange leeftijd!) als ge
meenteraadslid m Dilbeek verkozen, 
het eerste Vlaams-nationaal raadslid 
te Dilbeek. Vader De Ridder stierf in 
1928, Emiel nam het vaandel van 
hem over, hij werd voor het eerst 
verkozen in 1932 en bleef raadslid tot 
m 1945. In de provincieraad van Bra
bant zetelde hij van 1932 tot 1936. In 
1944 werd Emiel de Ridder burge
meester van Dilbeek. 

Repressie 
Het spreekt vanzelf dat de repres

sie de familie De Ridder met spaarde, 
de familie mocht op het grondgebied 
van Dilbeek met meer wonen. Het liet 
op Emiel en zijn familie diepe sporen 
na, doch, om Vlaanderen heeft hij 
veel geofferd en geleden, maar wrok 
kende hij niet, als oprecht kristen 
vergaf hij zijn belagers. . 

Aan de rechtlijnigheid waarmee 
Emiel De Ridder zijn Vlaams-nationa-
lisme beleed, aan zijn trouwhartig
heid als mens en zijn afkeer voor al 
wat vals was kunnen wij allen een 
voorbeeld nemen. Aan zijn kinderen 
gat hij de boodschap mee zo te leven 
dat ze er zich nooit over hoeven te 
schamen 

Bedrijvig 
Deze bedrijvige man bleef ook op 

hoge leeftijd aktief en haast alomte
genwoordig. Zo was hij bestuurslid-
verslaggever van het Vlaams Ver
bond voor Gepensioneerden van de 
agglomeratie-Brussel en erevoorzit-
ter van de VVVG afdeling Dilbeek, hij 
was lid van Broederband en lid van de 
Bond van gepensioneerden Tram en 
Bus Dilbeek-Ninove. 

Emiel De Ridder leeft, samen met 
zijn echtgenote Julia Van der Kelen, 
voort in de herinnenng van vele men
sen, hij was een vader, met alleen 
voor zijn kinderen, maar voor éénie
der die het geluk heeft gehad hem te 
mogen kennen 

Emiel De Ridder, trouw en eerlijk. 

De velen die de overledene ont
moet hebben op tal van VU- en 
Vlaamse avonden, feesten en zittin
gen zullen een goede herinnering 
bewaren aan deze flinke, vriendelijke 
en kordate man. Hij was een trouwe 
lezer van ons weekblad. 

De redaktie biedt aan de nabe
staanden, vooral zijn dochter Kathari-
na die haar vader zo vaak vergezelde, 
gemeende blijken van rouw bij het 
afsterven van deze merkwaardige 
man 

ANTWERPEN 
OKTOBER 

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 ncht 
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. 

21 TONGERLO-WESTERLO: 
Dichter en auteur Jos Vinks behan
delt ,,Oorlogsliteratuur" Om 20u.30 
IR Kapellekeshoef te Tongerio Org.. 
SMF-Kempen-Limburg 
21 EDEGEM: Geschenkboeken-
beurs In Gemeenschapscentrum 
Drie Eiken, Drie Eikenstraat 128 Van 
19 tot 22u Ook op 22/10 van 14 tot 
20u., en op 23/10 van 10 tot 20u. 
Inkom gratis Org VNSE. 
22 ANTWERPEN: Derde scheeps
hal Met Hugo Schiltz aan boord van 
Flandria24 Inscheping vanaf 19u 15 
Inkom 250 fr Kaarten door storting op 
rek. 404-3036801-74 van VU-Antwer-
pen-stad 
18 BERCHEM: Volksvertegenwoor
diger Herman Candries komt spreken 
over de Vlaamse Kring Berchem Om 
20u 30 in het Kultureel Centrum, 
Driekoningenstraat 126 
12 TESSENDERLO: ,,Vierde We
reldbeweging" door mevr. Tjoon Om 
20u. in Ter Scoete Org : FVV-Tes-
senderlo 

Herdenking op 16 oktober a.s. 
20 jaar geleden overleed Wim Maes 

Op 3 oktober 1988 was het 20 jaar 
geleden dat Wim Maes overleed 

De ,,Wim Maes Werkgroep" meen
de er goed aan te doen, vooral in deze 
turbulente tijden, de onbaatzuchtige 
inzet van Wim Maes nogmaals tot 
voorbeeld te stellen tijdens een Wim 
Maes-Herdenking 

Tijdens deze herdenking zal mees
ter Herman Wagemans het woord 
voeren, terwijl de misviering geleid 
wordt dooreb Roeland Vansteenkis-
te 

Uw geldelijke steun, op onder
staand rekeningnummer, en, vanzelf

sprekend, uw aanwezigheid op de 
herdenking, zullen een hart onder de 
riem zijn voor de militanten, wiens 
inzet ook vandaag nog broodnodig 
bhjft 

Programma: 
Misviering om 9u.30 SintAntonius-

kerk. Reusenplein te Brasschaat. 
Herdenking om 14u. in Schouw

burg 2060, St Bartholomeusstraat 79 
te Merksem 

Steun t a.v. M. Kubis op rek. 645-
6816474-28 

Handwerktentoonstelling Drie Eiken 
Een ware proficiat aan mevr Liske 

Vinken-Corstjens en haar medewer
kers voor het omtoveren van de ver
gaderzaal m een prachtige tentoon
stelling op 16, 17 en 18 september j.l 
te Edegem 

De bezoekers waren vooral dank
baar voor de degelijke uitleg die me

vrouw Liske gaf Dat werd dus ,,klap
pen" na het breien i 

We hopen dat ze de tel met kwijtge
raakt bij de nabestellingen. 

Zulke dagen zijn bewijzen dat men
sen méér kunnen dan ze soms zelf 
vermoeden. 

Tot volgend jaar?i 

Breekt ze, of breekt ze niet? 

Antwerpen leeft... in spanning I 
Vandaag, middenin de laatste kampanjeweek, is de Antwerpse 

spanning ten top gedreven. Gebeurt het nu eindelijk, of nooit? Zal 
er op 9 oktober een werkzame koalitie uit de stembus komen, of 
niet? Deze hamvraag beroert niet alleen het politieke wereldje, 
maar ook de bredere kringen zoals de haven- en zakenwereld, het 
stadspersoneel. In bredere (kiezers-)kring is zelfs tot verbazing 
van velen de schitterende Trendstekening ingeslagen. 

De tweestrijd Schiltz-Cools die hier
op wordt uitgebeeld, gaf aanleiding 
tot een grap: ,,Het is duidelijk waar 
het verstand zit", doelend op de bo
venste helft (van Hugo!). Ondertus
sen zit Havenschepen en lijsttrekker 
Jan Devroe de mokken Ondanks de 
voorkampanje in juni slaat hij niet aan 
en werd hij zelfs vervangen als CVP-
woordvoerder door kemphaan Wel
lens. 

1982 leidde tot een SP-CVP-koali-
tie van 34 stuks en 53,7 % van de 
stemmen. Parlementsverkiezingen 
vergelijken met gemeentelijke is ris
kant, maar in 1987 daalde hun totaal 
tot 48,9 %. Het IS echter toch een 
duidelijk teken dat veel mogelijk is 
Een stad zoals Antwerpen kan met 
met een overschot van 1 of 2 raads-
stemmen bestuurd worden. Het minst 
betrouwbare meerderheidslid krijgt 
dan te veel chantagemacht! 

En de oppositie? 
In de (huidige) oppositie wordt de 

VU algemeen als de sterkste opposi
tiepartij beschouwd. Onze lijsttrekker 
Hugo Schiltz oogt op de aanplakbor-
den terecht als ,,de manager" die 
deze stad nodig heeft. En de ganse 
VU-ploeg met Hugo, Gerard Bergers, 
Fonne Crick, Dirk Stappaerts, Clara 
Govaert, Dirk Van Gelder, Luc Lam-
brechts en Luk Lemmens, gevolgd 
door lijstduwster Ria Van Rompay (*) 
versterkt dat beeld. 

Ondertussen kan de PVV met haar 
lijsttrekker en nu nog minister Ward 
Beysen niets anders dan een nieuwe 
toekomst beloven. Trouwens, ko
mend van zijn eigen reklameburo... 

dat ook de ministeriële reme-stad-
affiche produceerde. Achter hem 
prijkt de leegte van een zwakke onbe
kende ,,multitude" van onbekenden. 
Dit IS een frans woord, omdat door 
deze super liberale flaminganten ook 
gerekend wordt op de hulp van de 
Antwerpse franskiljonse middens. 

Het Vlaams Blok toert zegezeker 
rond in een overwinningsroes en ver
kondigt aan alle cafétogen minstens 7 
zetels te halen. Ongeveer zoals Le 
Pen enkele dagen voor de voorlaatste 
Franse verkiezingen Zij voert een 
harde kampanje, vooral tegen de 
Volksunie. En doet dat met inbegrip 
van het sistematisch vernietigen van 
20 m^-borden, het overspuiten van 
kamions enzovoort. Vraag blijft of zij 
de proteststemmen van de traditione
le partijen zal blijven vergaren en 
aldus zal uitdeinen tot een centrum
linkse partij door de toevloed van 
CVP-SP-PVV-kiezers'7 

Agaiev aan de andere kant, hoopt 
verder naïef-groene stemmen aan te 
trekken samen met ekstreem-lmkse 
partijlozen nu de klein-linkse eenheid 
een fiktie bleek. De migranten worden 
door hen ook gebruikt en vooral mis
bruikt om stemmen te winnen Zonder 
echte oplossingen te bieden! 

Realistische 
VU-oplossingen 

Oplossingen biedt de VU wel. Het 
opgemerkte standpunt ,,migranten 
niet omarmen, noch uitstoten: een 
realistische en vooral haarbare oplos
sing" IS aangeslaan m een steeds 
breder wordende kring. Omdat het 
een standpunt is zonder toegevingen, 
aan niemand. Wel met een open kijk 

Depannaqe-ploeg van de toevallig defekte oplegger voor het stadhuis.. 
leider Gerard Bergers en militant 

met kampanjeleider Hugo Hermans, fraktie 

op de realiteit van buurt en wijk en 
met open oog voor de noden van 
eigen en vreemde kansarmen En 
omdat we ook hen die willen integre
ren willen helpen als ze onze ge
meenschap respekteren. 

Trouwens, de ganse VU-kampanje 
met als leitmotiv ,,Stop de dorpspoli-
tiek — Antwerpen, VoorUit ermee, 
met de VU", klikt! Dat geldt op alle 
gebied, de haven voorop, waar de 
uittredende dwergkoalitie kansen liet 
liggen omdat ze niet sterk genoeg is. 
En vooral voor de eigen feodale ach
terban zorgde. Ondertussen mocht 

de met tot het klubje behorende Ant
werpenaar rondlopen in vuile kapotte 
straten en belastingen betalen 

Opgemerkte VU-l<ampanje 
De VU-kampanje is ook opgemerkt 

wegens 2 nieuwigheden. De 15 me
ter-lange opleggers met reuzeslogan 
op bruggen en langs drukke wegen 
konden niet onopgemerkt blijven! Zie 
de foto en de verhouding tot het 
stadhuis. En de 352.972 kiezers kre
gen een persoonlijke omslag op 
naam met beknopt programma en 
volledige lijst m hun bus. Deze wer

den gebust door onze kaderleden die 
na deze gigantische bussing op naam 
op zijn minst respekt hebben voor 
de... postbodes 

Afwachten tot zondag. Duimen. 
Maar toch ook en vooral een laatste 
krachtinspanning. En toch nog maar 
een brief plooien, een telefoontje 
doen, een duwtje geven. 

Elke Antwerpse stem telt. De reke
ning wordt zondag afgesloten! 

Hugo Hermans 

(•) de volledige lijst staat op de stem
brief. 
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Wi\ 
Een VU-programma in stripverhaal 

„BUI en Mary in... Nlnove" 
Onder de positieve slogan Opgeruimd en Eerlijk! heeft de 

Volksunie van Ninove een aantrekkelijke kampanje gevoerd die m 
het Denderstadje en de elf deelgemeenten over de tongen gaat. 
Inderdaad is het in deze monsterfuzie niet moeilijk om een en 
ander te vernemen over de wijze waarop de VU zich aan de 
bevolking heeft kenbaar gemaakt. 

Het sinds twaalf jaar gevoerde be
leid heeft aangetoond dat men op fiet 
stadhuis al die tijd weinig waardering 
opgebracht heeft voor de eigenheid 
en de noden van de deelgemeenten 
Dit IS des te schrijnender wanneer wij 
weten dat liefst tweederden van de 
grootninoofse bevolking buiten Nino-
ve- stad woont Het kleinste kind weet 
er te vertellen dat hel gemeentebe
stuur helemaal niet betreken is bij wat 
er m de deelgemeenten leeft En het 
moet gezegd de deelgemeenten le
ven' 

Degelijk alternatief 

Om dit gemis aan kontakt te verhel
pen wil de plaatselijke VU de betrok
kenheid van de verschillende deelge
meenten bevorderen door de oprich
ting van met- politieke raden die met 
het gemeentebestuur samenwerken 

Andere middelen ziet de VU in een 
gedecentraliseerde dienstverlening 
van de gemeentelijke administratie, 
dat IS thans dank zij de informatika 
meer dan ooit mogelijk 

Deze en andere voorstellen maken 
deel uit van het VU-programma dat 
terecht een degelijk alternatief mag 
genoemd worden 

Het volledige VU- programma werd 
op een duidelijke wijze aan de bevol
king kenbaar gemaakt in een over
zichtelijke brochure maar tevens op 
een speelse wijze verwerkt in het 
stripverhaal „Bill en Mary in Nino-
ve" 

Gedurende acht weken verscheen 
in een plaatselijk reklameblad een 
aflevering van het verhaal maar ge 
zien het sukses van de strip werden 
de platen gebundeld in een echt al
bum Het spreekt vanzelf dat men nu 
in gans Ninove op zoek is naar de 
gebundelde avonturen van Bill en 
Mary 

Verleden vrijdag werd het album 
onder grote beslangstelling van sim-
patisanten , pers en kandidaten- ook 
van andere lijsten- boven de spreek
woordelijke doopvont gehouden De 
liekesgroep Koep Mezon begeleidde 
de plechtigheid muzikaal Het was 
een glunderende lijsttrekker Willy De 
Saeger die minister Andre Geens 
mocht verwelkomen Andre Geens 
ook senator voor het arrondissement 
Aalst- Oudenaarde, wees op zijn 
beurt op het belang van de lopende 
kiesstnjd en loofde de inzet van alle 
kandidaten maar ook van de werkers 
achter de schermen Hij feliciteerde 
de afdeling- Ninove voor de originele 
aanpak door geen foto- affiches van 
kandidaten aan te plakken maar 
slechts boodschappen te gebruiken 
Aldus werd vooral de nadruk op het 

programma en minder op de kandida
ten zelf gelegd 

Huwelijksreis 

Geens hoopte dat de VU-verkoze-
nen Ninove het vernieuwend elan 
zullen geven zodat Ninove samen 
met de deelgemeenten zou kunnen 
uitgroeien tot een evenwichtige stad 
waar alle burgers het goed hebben 
Geens, zelf jarenlang nauwgezet Fi-
nancieschepen van Zottegem, weet 
waarover hij het heeft, hij kent de 
problemen van Ninove Er is inder
daad inzet nodig om de stad goed te 
besturen 

Dat leren wij althans uit het verhaal 
van Bill en Mary Beide jonge VSA-

burgers komen in de streek van Nino-
ve op huwelijksreis want beider 
families zijn uit de Denderstreek af
komstig Maar het loopt reeds fout als 
ze op het stationsplein lang op een 
bus moeten wachten Wandelend 
door Ninove maken ze vlug kennis 
met de fraaie en weinig fraaie kanten 
van de stad de viesriekende Dender, 
het gigantische stadhuis, het overbe
volkte ziekenhuis, het voorhistorische 
bejaardentehuis, de lange rij werklo
zen 

Op hun weg ontmoeten onze twee 
stnpfiguren enkele gekende Ninovie-
ters de kandidaten op de VU-lijst 
Georgette De Kegel, Urbaan Daume-
rie, Renaat Raes, Luk Vekeman, An
dre Baro Door het hele stripverhaal 
loopt een "eigenaardige" kerel met 
een zaag en dat is natuurlijk lijsttrek
ker Willy De Saeger Van een goede 
vondst gesproken' 

Vervolgens gaan de jongelui op 
stap, per fiets en per auto door de 

deelgemeenten van Ninove Daar ko
men ze uiteraard in kontakt met plaat
selijke gebruiken, scheve toestanden 
en bouwval, maar ook ontmoeten zij 
er volksfiguren die de dorpen zo aan
trekkelijk maken Een belevenis, ze
ker voor de jonge Amerikanen die in 
hun land een verleden" moeten 
ontberen, maar waarover ze door hun 
ouders zo vaak hebben horen over 
praten 

De draad en de plot van het verhaal 
laten wij uiteraard aan de lezer zelf 
over, de uiteindelijke beslissing aan 
de kiezers van Ninove, nu zondag 9 
oktober I 

WIJ twijfelen er met dat de 2 000 
albums binnen en buiten Ninove en 
zeker m de deelgemeenten hun weg 
zullen vinden en angstvallig zullen 
worden bewaard 

Veel sukses, VU- Ninovei 
(m.v.l.) 

- BUI en Mary in... Ninove, strip-
verhaal.Uitg.W. De Saeger, Nijken 
6 ,9490 Ninove, 44 biz. 

OOST-VL. 
OKTOBER 

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 mm " 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 

29 WORTEGEM-PETEGEM: Brue-
gelmaal, om 20u m ,,De Kring", Korl-
rijkstraat te Petegem Deelname 300 
fr , aperitief inbegrepen Gasten Mi
nister Andre Geens, Hugo Coveliers 
en Paul Van Gansbeke Dringend 
reserveren bij bestuursleden van VU-
Wortegem-Petegem 

30 OUDENAARDE: Ie 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 

Geor ette D'^^K ^°°I ^''°°^''^'"°^^ ' " " ' ^^ " ^ ' " ^ " ^^'^V '" ^^ deelgemeente Outer het vervallen geboortehuisje van grootvader en. 

Openbaar Centrum voor 

Maatschappelijk Welzijn Aalst 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Aalst gaat over tot het 
aanleggen van een wervingsreserve van ERGOTHERAPEUT Al (vol 
tijdse en/of halftijdse tewerkstelling) met een geldigheidsduur van twee 
jaar 

De kandidaturen voor deelname aan het wervingsexamen moeten bij 
ter post aangetekende brief worden gestuurd aan de Voorzitter van het 
OCMW Gasthuisstraat 40 - 9300 AALST en uiterlijk op 15.10.1988 ter 
bestemming zijn vergezeld van volgende bewijsstukken 

— uittreksel uit de geboorteakte 

— nationaliteitsbewijs 

— recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag (max 6 maand) 

— afschrift diploma of getuigschrift van gegradueerde in de ergothera 
pie 

— militiegetuigschnft (voor de mannelijke kandidaten) 

Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot economi 
sche heronentermg van 04 08 1978, genaamd anticrisiswet is de betrek 
king van ergotherapeut toegankelijk voor mannen en vrouwen tenzij 
het uitdrukkelijk anders is voorzien 

Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op de perso 
neelsdienst (tel 053/78 33 66 - binnenpost 104) 

Zorgt VU-Maasmechelen 
voor dé verrassing? 

Na de goede resultaten die de VU Maasmechelen scoorde bij de 
voorbije parlementsverkiezingen, werd er doelbewust gewerkt 
aan een ,,verruimde lijst" om deze positieve trend ook op 
gemeentelijk vlak verder te zetten. 

Hiervoor kunnen ze rekenen op een enthousiaste en vastbera
den ploeg. 

Lijsttrekker is Frans Meyers kinesi-
tnerapeut en voorzitter van de Canta
te koren Op de tweede plaats staat 
een veelbelovende jonge kracht Nico 
Nijsten onderwijzer en student eko-
nomie (MBA) 

Gilbert Opsteyn, de stuwende 
kracht achter het Maasmechels kar-
navalsleven en promotor van jeugd-
en sportaktiviteiten bezet de derde 
plaats De daaropvolgende plaatsen 
worden ingenomen door Noel Pen-
ders (licentiaat -i- OCMW-lid)en Theo 
Gorissen (ingenieur) Hun kennis van 
en kontakten met het bedrijfsleven 
vormen een garantie voor een op 
werkgelegenheid gericht beleid Het 
sluitstuk van deze verruimde lijst is 
tandarts Jef Albrechts de populaire 
voorman en bezieler van de Maasme-
chelse VU 

Verrassing? 

Met onderstaande lijst zou de VU 
wel eens voor een verrassing kunnen 
zorgen bij de komende gemeente
raadsverkiezingen 

1 " 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Frans Meyers 
NICO Nijsten 
Gilbert Opsteyn 
Hugo Steutelings 
Noel Fenders 
Theo Gorissen 
Pierre Janssen 
Myriam Ulrichts 
Marie-Jose Stassen 
Michel Rossignuolo 
Daniel Hamers 
Paul Puttemans 
Jaak Croes 
Gerard Pex 
Walter Wampers 
Joris Verleene 

17 Sylvian Terwingen 
18 Philomena Boutsen 
19 Hilde Dexters 
20 Lucienne Cruts 
21 Marjan Lipovsek 
22 Chris Janssen 
23 Leon Verstraete 
24 Paul Heymans 
25 Pierre Daenen 
26 Pierre Gielen 
27 Andre Willems 
28 Jean Ooms 
29 Mimoun Honna 
30 Jef Vanderhallen 
31 Jef Albrechts 

LIMBURG 
OKTOBER 

7 LUMMEN: Vlaamse Zangavond 
in zaal Harmonie, te Lummen Aan
vang 20u Org FVV-Lummen 
8 MAASMECHELEN. Zaal Jagers
borg Groot verkiezingsbal met voor 
stelling v d kandidaten in aanwezig
heid van Jaak Gabriels Aanvang 
20u Inkom gratis 
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De vrouwen van Knokke-Heist 

Missen is menseiiji(.. 
In „WIJ" nr 39 van vorige week 

publiceerden wij een lijstje met vrou
welijke lijsttrekkers (biz 4) 

De drukke tijd die elke verkiezingen 
vooraf gaat laat zich stillaan gelden, 
de laatste loodjes wegen tiet zwaarst, 
zo ook op onze redaktiekantoren, er 
kan al eens iets fout gaan, in die 
zenuwachtig gedoe 

Zo IS de VU-kopvrouw in Knokke-
Heist (en met Knokke) niet Els Rub-
bens zoals wij verkeerdelijk afdrukten 
maar wel Ingrid Janssen-Reubens 
Samen met haar kollega's. Volks
unie-raadsleden, voerde Ingrid Jans-
sens-Reubens zes jaar waardevolle 
oppositie, door zeer scherpe kontrole 
van de meerderheid, soms via harde 
aanklachten maar altijd konstruktief 

w& 23 

Ook vermeldenswaardi is dat Ingrid 
Janssen-Reubens de eerste vrouwe
lijk lijsttrekker is in de geschiedenis 
van Knokke-Heist, maar ok dat de 
Volksunielijst de enige is m Knokke-
Heist die elf (11) vrouwelijke kandida
ten telt 

Onze welgemeende verontschuldi
gingen voor de blunder van vorige 
week en we wensen Ingrid Janssen-
Reubens (lijsttrekker) en haar 10 
vrouwelijke medekandidaten op de 
VU-lijst in Knokke-Heist een schitte
rende overwinning toe op zondag 9 
oktober I 

WEST-VL. 
OKTOBER 

11 IZEGEM: Bovenzaal ASLK, 
20u uiteenzetting door dr H Verfail-
lie, chiropractor Org FVV-lzegem 
14 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 
20u , 8ste kaarting Ook op 16/10 
vanaf lOu Org Kaartersclub 
Vlaams Huis 
16 IZEGEM: Vlaams Huis, 13u 30 
start voor wandeling te Gistel o I v L 
Bossier Org Wandelclub Vlaams 
Huis 
17 IZEGEM: Bovenzaal Oud Stad
huis, 15u diamontage over Zwitser
land door R IVIoeyaert Org VVVG 
Izegem 
18 OOSTENDE: Zeezangfeest olv 
F Guntler, E Raes, Ingnani, 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 
20 IZEGEM: Bar auditorium, 20u 
Herman Candries over ,,De bestendi
ge verandering in onze maatschap
pij" Org VSVK Izegem 

n 23-jarige 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 

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 har 30 ca. Onverpacht per 1 10 88 

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

Vormingscentrum 
Lodewijlc Dosfel vraagt 

vu-programma's 
gemeenteraadsverkiezingen 

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-sekretanaat te bezorgen. Ook van de 
programma's van lokale lijsten die met onder de naam VU opkomen, maar wel 
met de VU verwant zijn, worden verwacht 

Programma-brochures dienen overgemaakt te worden aan het Vormingscen-
rum Lodewijk Dosfel, Bennesteeg 4, 9000 Gent (tel 091/25 75 27) 

Kunst- en landelijke meubelen 

^ 

Qfo^CüÉ 
In eik, den en fruithout 

Reprodukties in eigen atelier 
Dit alles gepresenteerd op de authentieke Tibetaan

se DOC tapijten Decoratie o a Laura Ashley 
Eegenen 105 Bevrijdingslaan 135a 
Schoonaarde Appels 
052-42 2156 052-22 3157 
Welkom ook op zondag Sluitingsdag donderdag 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

van het goede meubel 
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen Tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot I9u. 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 verhuring lange termijn D'IETEREN LEASE 

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERV\/ARMING 

Tel. 426.19.39 

nv de winne-fabrisac 

/ migrostraat 128 
X̂ ^ / B 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04-42 39 16 

drukkerij 

type - 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: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
s 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken 
schilderen — behangen 
vloerbekledingen — parket 
louverdrape — luxaflex — . 

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 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fralkinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

TeL: 014/21.12.07 

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 
PVBA 

Aulocars 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 tol 20 u van maandag 
tot zaterdag 

'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

~ 03/888.69.35 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldslraat 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
Borsbeek (03/321.76.86. 
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Radio-kok Jan Maesen: 

,Van Genk een beetje Parijs maken...' 
GENK — Een van de 

kandidaten op de VU-lijst 
te Genk is een smakelij
ke figuur maar ook ie
mand met een groot hart. 
Eens te meer wordt be
vestigd dat (de) liefde 
veel met de maag te ma
ken heeft, maar dan met 
verfijnde kulinaire trek
jes: een fijnproever dus. 

JAN MAESEN (°1938) is een 
echte leraar in de goede 
betekenis van het woord, 

elke mededeling van zijnentwege 
is een goede raad. Reeds 30 jaar 
leraar aan het St. Jan Berch-
manskollege en 20 jaar leraar 
aan het Vormingscentrum voor 
Zelfstandigen te Winterslag en te 
Hasselt en reeds een decennium-
lang kulinaire promotor via radio, 
TV; schreef kookboeken (zes) en 
tal van kulinaire rubrieken. Zo 
vertrouwd met de goede tafel dat 
hij erelid is van de Vlaamse Broe
derschap van Keukenmeesters! 
Dat is Jan Maesen. 

Verkiezingstoetje... 
Natuurlijk zijn deze eigen

schappen — hart en maag ten 
bate — terug te vinden in de wijze 
waarop Jan Maesen zich aan de 
Genkse kiezer aanbiedt. 

,,Tegen niemand, maar met 
hart en ziel vóór de VU en vóór 
Genk en als steun aan al mijn 
medekandidaten!" 

Omdat de maag ook wat wil 
biedt meesterkok Maesen de 
Genker bevolking een Verkie
zingstoetje aan. Hier het recept: 

,,Wals een bord vol met VU-
room (= 1 dl advokaat + 1 dl 
room) giet rechts een vlekje cho-
coladesaus, trek er met een prik
ker een lijntje door zodat er een 
sympathiek hart ontstaan. Plant 
links een glanzende roomsoes. 
Resultaat? De kleur van de VU 
en het verkiezingsembleem van 
Genk!" 

Smakelijk sukses! 
Ook aan Jan Maesen drie vra

gen. 
WIJ: Waarom bent u VU-kan-

didaat? 
J. Maesen: „Om vele rede

nen ! Allereerst heeft dit te maken 
met een levenslange en konse-
kwent Vlaamse overtuiging. Ook 
uit waardering voor de enorme 
inzet en de werkkracht van onze 
nationale voorzitter Jaak Ga
briels, die me in extremis met 
charmante overredingskracht 
voor mijn verantwoordelijkheid 
stelde. Vooral ook omdat een 
aantal heel waardevolle kandida
ten hun kandidatuur hiervan af
hankelijk maakten. Misschien 
ook omdat ik solidariteit, dienst
baarheid en belangloze inzet, 
heel belangrijke levenswaarden 
vind.'' 

WIJ: Hoe biedt u zich aan de 
kiezer aan? 

J. Maesen: ,.Heel eenvoudig, 
zelfs zonder affiches, maar onder 
een oprechte slogan, waarvan ik 
geen letter hoef in te slikken: 
,,Tegen niemand, maar met hart 
en ziel vóór de VU en vóór Genk, 
en als steun aan al mijn mede
kandidaten." 

Ik zal met juichen of rouwen om 
mijn persoonlijk resultaat maar 
wel blij zijn of ontgoocheld over 
het resultaat van de groep. Mijn 
kandidatuur is een hartelijke uit
nodiging voor de Genkenaars om 
te kiezen voor de VU-lijst waarop 
heel wat bestuurstalent aanwezig 
IS." 

WIJ: Wat bent u van plan als 
u gekozen bent? 

J. Maesen: ,,Als... een erg 
voorbarige vraag dus! Zeker 
geen ruzie maken, want ik ben 
een vreedzaam optimist. Ook niet 
kankeren, want er zijn in Genk 
veel goeie dingen. 

Maar wij missen, meen ik, wat 
permanente uitstraling die nodig 
is om Genk opnieuw attraktlepool 
te maken op vele gebieden. Wij 
moeten op een hypermoderne 
wijze, met het aangezicht naar de 
toekomst, klinkende initiatieven 
nemen. Een oude, grijze stad als 
Parijs slaagt er telkens in spring
levend op de tijd vóór te lopen, 
eerst met de Eifeltoren, later met 
het Centre Beaubourg en nu met 
de glazen piramide voor het eer
biedwaardige Louvre. Daar moe
ten we een voorbeeld aan ne
men. 

Het is een boeiende uitdaging 
om in denkgroepen, met partijge
noten en over partijen heen, open 
en eerlijk, efficiënt en eigentijds, 
je gemeente te promoten en te 
aktiveren. 

Samengevat: wij willen de bur
gemeester helpen onze achter
stand op Hasselt terug in te ha
len. Dat is geen naijver, maar een 
veelzijdig en positief programma 
op termijn. En dat kan!" Fijnproever Jan Maesen (11de op VU-lijst te Genk): ,,Tégen niemand, maar met hart en ziel.. 

Apoteker Bob Vanhaverbeke: 

„Brugge, venster en deur..." 
BRUGGE — Het Ve

netië van het Noorden 
pakt dit keer uit met een 
vernieuwde kop, een 
beetje een verrassing 
weet men ons te vertel
len: de 45-jarige apote
ker Bob Vanhaverbeke, 
veruit één van de be
kendste mensen van 
Brugge! Wij gingen pei
len naar het waarom van 
zijn beslissing om er de 
VU-lijst aan te voeren. 

DE verenigingen opsommen 
waarvan Bob Vanhaver
beke allemaal aktief lid is 

is een onmogelijke opdracht, 
toch doen wij een poging. Raad 
van het IJzerbedevaartkomitee, 
hoofdbestuur Verbond Vlaamse 
Akademici, pesidium Overleg-
centrum Vlaamse Verenigingen, 
voorzitter ANV-West-Vlaanderen, 
voorzitter Brugge die Scone, 
VVB-Brugge, Marnix-Rmg, Re
gionaal Instituut Staatkundige 
Vormingen, Brugse apotekenver-
eniging enz... 

Visitekaartje 
En nu gooit Vanhaverbeke zich 

m de politiek. Waarom hij het 
doet? 

B. Vanhaverbeke: ,,Politiek 
boeit me sinds mijn jeugd. Ook 
het maatschappelijk engagement 
is een konstante: vanaf de jeugd-
en studentenbeweging over de 
beroepsvereniging tot en met de 
Vlaamse strijd- en kultuurvereni-
gingen. In Brugge zelf heb ik mij 
steeds sterk geëngageerd via de 
drukkingsgroep ,, Brugge die 

Scone", de Stedelijke Kommissie 
voor Stedeschoon, enz. 

Als apoteker kom ik ook dage
lijks in kontakt met veel mensen 
en hun medische maar evenzeer 
hun sociale en maatschappelijke 
noden. Vermits gemeentepolitiek 
biezonder dicht bij de mensen 
staat, meen ik ook deze ervaring 
nuttig te kunnen aanwenden. 

Na mij van de steun van de 
uittredende mandatarissen en 
bestuursleden te hebben verge
wist, heb ik als overtuigd Vlaming 
deze uitdaging in volle verant
woordelijkheid aanvaard. Ik besef 
immers dat het voor onze Vlaam
se Staat in wording van enorm 
belang is dat de Volksunie in het 
Vlaamse land zo sterk mogelijk 
uit deze verkiezingen te voor

schijn moet komen. Waar moge
lijk moet zij helpen het gemeente
lijk beleid te bepalen om de 
Vlaamse zelfstandigheid en ei
genheid meer inhoud en uitstra
ling te geven. Dit geldt zeker voor 
Brugge, de derde grootste stad 
van Vlaanderen en Vlaanderens 
visitekaartje naar Europa." 

Andere Bruggeling 
Bob Vanhaverbeke biedt zich 

de Brugse kiezer aan als ,,die 
andere Bruggeling", en zo wordt 
hij ook door zijn medeburgers 
beschouwd: iemand die vanuit 
het volle kulturele en sociale le
ven van zijn stad plots in de 
politiek gaat. 

B. Vanhaverbeke: „Ik sta al 
jaren aan de krijtlijnen van het 

Bob Vanhaverbeke (VU-lijsttrekker te Brugge) met Jan Breydel en 
Pieter De Coninck:,,Beiden waren de voorlopers van de gemeentelij
ke demokratie. Ik had het voorrecht voorzitter te zijn van de kommissie 
n.a. v. de 100ste verjaardag van hun standbeeld. Wij slaagden er in om 
zowat het hele Brugse verenigingsleven te doen samenwerken." 

politieke veld om druk uit te oefe
nen op de spelers. Nu vraagt men 
mij om zelfhef veld op te rennen. 
Eerlijkheidshalve kan ik niks an
ders dan deze vraag positief be
antwoorden. " 

Venster 
En waar wil Bob Vanhaverbeke 

de nadruk op leggen eens hij 
verkozen is? 

B. Vanhaverbeke: ,,Brugge 
gaat belangrijke jaren tegemoet. 
Er is de blijvende zorg voor het 
bouwkundig en kultureel patrimo
nium van deze historische stad. 
Voorts het in goede banen leiden 
van het toerisme, dat niet verstik
kend mag worden. Natuurlijk is er 
ook de ekonomische uitdaging 
van 1992 en terzake denk ik voor
al aan de haven van Zeebrugge, 
en bijgevolg ook de tewerkstel
ling. Van een stedelijk bestuur 
kunnen impulsen uitgaan om dit 
te begeleiden. 

'n Belangrijk aksent lijkt me het 
overleg en de koncertatie. Dit 
lijken doodversleten slogans, 
maar niettemin wens ik dit te 
blijven benadrukken omdat het 
nogal eens vergeten wordt in de 
praktijk. 

Het zal u niet verbazen dat ook 
alles wat met kuituur te maken 
heeft, me heel erg ter harte gaat. 

In dit verband wijs ik op de 
noodzaak om hedendaagse 
kunstuitingen aan bod te laten 
komen. Brugge is meer dan een 
middeleeuwse stad. Ik meen 
trouwens dat Brugge het venster 
en de deur van de wereld op 
Vlaanderen moet worden. De 
honderdduizenden die jaarlijks 
Brugge bezoeken moeten behal
ve ons historisch patrimonium, 
ook onze huidige levenskracht en 
kreativiteit kunnen vaststellen." 
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