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SIEMENS 

De muziek is van Rave 
De stilte van Siemens, 

Genieten van stilte, ongestoord kunnen luisteren 
naar je geliefkoosde muziek Het zijn momenten die 
elke dag zeldzamer worden Daarom ontwikkelde 
Siemens een uitzonderlijk stille vaatwasser 

Die geruisloosheid maakt deel uit van een hele 
reeks vernieuwingen grotere zuinigheid dank zij de 
vernuftige warmtewisselaar verhoogde bescherming 
tegen waterschade door een viervoudige beveiliging 
De vaatwasser van Siemens biedt u bovendien de keu
ze tussen snelle krachtige en zuinige programmas 
Zonder de milieuzorg uit het oog te verliezen Een vol
ledig nieuw systeem laat u immers toe om 20 % 
wasmiddel te besparen 

Kortom een groter komfort op een kleinere 
ruimte Want Siemens slaagde er in al deze vernieuwin 
gen te integreren in een vaatwasser met een breedte 

Siemens. Onze voorsprong, uw komfort. 

van 45 cm Met behoud van een volwaardige kapaciteit 
Wanneer je dus volgende keer Ravel op de 

draaitafel legt, dan hoor je werkelijk Ravel De muziek 
en de stiltes Die krijg je van Siemens kado Onze voor
sprong IS immers uw komfort 
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EERST DIT 

EN NU DE SPELREGELS! 
IE samen met ons treurt over het weinig 
zichtbare van de staatshervorming heeft 
zich de voorbije dagen de ogen uitgel<e-
ken. Uit steeds meer en meer politiel<e 
feiten wordt de hervorming van dit l<o-
ninkrijk afleesbaar. Het noorden en het 
zuiden van het land onderscheiden zich 
van langsom meer van mekaar, gaan 
hun eigen weg en leven een eigen 
leven. 

Zo'n toestand hebben wij ons altijd 
gedroomd. Welnu, het wordt ook zo! 

In de zaak van de verspreiding van het tijdschrift 
Carrefour op initiatief van de Waalse gemeenschapsmi
nister Féaux kan er geen sprake zijn van enig duimbreed 
wijken. De Franse gemeenschap heeft in Vlaanderen 
niets te zoeken I 

Wat de uitvoering van de derde faze van de staatsher
vorming betreft kan niet de minste onduidelijkheid be
staan. Wat vice-premier Dehaene ook heeft mogen vertel
len aan de studenten van St-Aloysius te Brussel. Dehae
ne zaait twijfels over deze stap van de grondwetsherzie
ning. Bewust of onbewust, het doet er 
niet toe. 

Het regeerakkoord — het zogezeg
de troetelkind van Dehaene — is 
nochtans duidelijk. Voorzitters van 
de 5 meerderheidspartijen handte
kenden het dokument. Alle partijen 
weten waarover het gaat en hoe be
langrijk deze stap ook is. De uitvoe
ring moet er komen! 

Op zijn beurt heeft nu ook PSC-
voorzitter Deprez verklaard dat de tijd 
niet rijp is voor de derde faze. 

In Vlaanderen denken velen er 
echter anders over. Na de VU en de 
Vlaamse Verenigingen heeft nu ook 
de SP bij monde van staatssekretaris Chevalier laten 
weten dat ,,de derde faze moet worden uitgevoerd in 
1990". 

En prof Senelle, die met kritische blik de hele staatsom-
î orming volgt en regelmatig toetst, gaat nog een stap 
(eerder. Onomwonden verklaart deze specialist Staatkun
de dat hij de uitspraak van premier Martens als zou hij 
niet wakker liggen van de onmiddellijke uitvoering van de 
derde faze ronduit lichtzinnig en gevaarlijk acht. De prof 
vindt ook dat na de derde een vierde faze moet komen 
want het federale staatsbestel past zich voortdurend aan 
het wisselende tijdsgebeuren aan. 

Het is duidelijk dat de dinamiek die dit land sinds de 
lente van 1988 in beweging houdt niet mag stilgelegd 
worden en naar een ware konfederale staat moet leiden. 

In deze gedachtengang zullen als vanzelf thans han
gende problemen een nieuwe dimensie krijgen. Het 
faljissement wan de stad Luik, zowat de morele hoofdstad 
van Wallonië, is aldus niet langer ons probleem maar dat 
van de Waalse gemeenschap. Stoere verklaringen als 
,,geen Vlaamse cent voor Luik,, worden aldus overbodig. 
Thans past een kordaat verwijzen naar de staatshervor
ming waarbij de gewestregeringen de hoeders zijn van 
hun gemeenschap. Ook van de financiële putten. 

Net zoals wij de Waalse inmenging in de Vlaamse rand 
rond Brussel en in andere Vlaamse dossiers negeren 
wijzen wij alle verantwoordelijkheid tegenover Luik af. De 
nieuwe spelregels moeten nu spelen en geëerbiedigd 
worden. 

(Voor zover wij omtrent Luik nog iets kwijtwillen kan het 
misschien de raad zijn dat de Vurige Stede best bij het 
met ons geld tot winsten gewekte Cockerill Sambre gaat 
aankloppen. CS kan een geste doen ten bate van de 
prinsbisdommelijke bedding waar het thuis hoort. Maar 
goed, het zijn onze zaken niet meer...) 

De problemen van Luik moeten ons echter een les zijn. 
Is onze gemeenschap bereid om de Vlaamse grootsteden 

Gent en Antwerpen te helpen? Want 
wellicht komen hun financiële zorgen 
morgen of overmorgen op het Vlaam
se regeringstaprjt. 

Eenzelfde beweging van niet-in-
menging zal ook in tal van andere 
dossiers spelen. Wij hebben met ge
noegen de kordate woorden van mi
nister Sauwens in de Zevende Dag 
gehoord omtrent het SST-dossier. 
Sauwens heeft tegenover NMBS-
baas Schouppe klaar en duidelijk 
gesteld dat het de Vlaamse gemeen
schap zal zijn die over dit dossier zal 
beslissen. 

Sauwens bewijst daarmee dat het 
niet de federale regering is die het laatste woord heeft, 
maar dat de gemeenschappen uiteindelijk ja of nee zullen 
zeggen. Het kan ons alleen maar verheugen. Zo moet het 
in een gefederalizeerd land. 

In het reeds eerder geciteerde vraaggesprek verklaar
de prof Senelle :,, Deze grondwetsherziening is gewoon 
een grondwetsrevolutie." 

Als dit zo is moeten de spelregels die deze nieuwe 
toestand vergezellen hard gemaakt worden en toegepast. 

Het is de taak van de Volksunie er op toe te zien dat dit 
ook gebeurt, anders moeten de Vlaams-nationalisten dit 
met alle middelen eisen. En als dat niet kan dienen zij uit 
deze onwil de konkluzies te trekken I 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
7 

Guido Moons van TAK zal 
nauwgezet toezien op de evo
lutie in de rand en in Vlaams-
Brabant. 

8
Vertegenwoordigers van het 
kabinet Busquin verdedigen de 
stelling dat franstalige genees
heren die in de randgenneenten 

wonen het recht hebben zich in te 
schrijven bij de franstalige provincia
le raad van Brabant. Faciliteiten voor 
franstalige geneesheren ? 

9
Voor het eerst in de na-oorlog-
se Belgische geschiedenis 
werd een begroting op tijd inge
diend. Dankzij vice-prennier 

Schiltz verbetert ook op begrotings-
vlak de politieke kuituur. 

^ f^ WIJ brengt deze week een 
I J speciaal katern over Ant-
I 1 ^ werpen. In de Vlaamse ha

venstad bij uitstek kende 
de VU haar eerste grote sprong voor

waarts, maar — recent — ook de 
zwaarste elektorale klappen. Ver
schillende gastauteurs schetsen het 
beeld van een bruisende stad die 
kampt met eigentijdse problemen als 
files, milieuverontreiniging, het mi
grantenvraagstuk... Maar Antwerpen 
kent niet alleen problemen, het is ook 
een ekonomische en kulturele groei
pool. 

M f^ Op de Bosuil gebeurde een 
/ [ I 1 mirakel. Maar voor steeds 
" Y ^ J meer toeschouwers op 

onze voetbalvelden is voet
bal niet langer de reden om te gaan 
kijken. 

44 
Met Le Cocu magnifique 
opende de Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg in 
mineur. 

M W^ Op 18 oktober komt een 
/ l w\ filrn, waar nu al op gewacht 
" Y ^ J wordt, uit in de Vlaamse 

bioskopen: Indiana Jones 
and the last crusader. 

m ƒ% ,,0p de barrikaden" is een 
/ I M ^ kursiefje dat vanaf deze 
• ^ ^J week uw weeblad siert. De 

auteur is algemeen sekre-
taris Willy Kuijpers. 

(omslagfoto Coolens) 
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DOORDEWEEKS 

SENELLE... 
Professor Senelle, de eminente op rust ge

stelde specialist staatkunde van de Gentse 
universiteit, gaf in de Gazet van Antwerpen (30 
september) zijn visie op de aan de gang zijnde 
staatshervorming Omdat de Vlamingen zo 
ongeveer een eeuw/ een kultureel apartheids-
regime gekend hebben, sluit Senelle een te
rugkeer naar het unitaire België volledig uit De 
huidige grondwetswijziging wordt door de pro
fessor een grondwetsrevolutie genoemd een 
overdracht van 40% van de middelen naar de 
deelstaten, gepaard gaande met een overgang 
van 250 000 ambtenaren van het centrale rijk 
naar de deelgebieden 

Senelle noemt de houding van politici die 
zeggen met wakker te liggen van de derde faze 
lichtzinnig en gevaarlijk Wegens het dubbel
mandaat blijft de nationale politiek de politiek 
van de deelgebieden beheersen De grote 
specialist verwerpt een paritaire senaat en is 
van mening dat de splitsing van het nu nog 
tweetalige kiesarrondissement Halle-Vilvoor-
de een must is De eentaligheid van de deelge
bieden IS voor Senelle de absolute voorwaarde 
voor het voortbestaan van de Belgische staat 
De professor noemt het dan ook onaanvaard
baar dat in een federaal België ingezetenen 
van het Nederlandse taalgebied hun stem 
kunnen uitbrengen op franstalige leden van 
Kamer en Senaat 

...OVER 
STAATSHERVORMING 

Wat het verdragsrecht betreft staat het voor 
Senelle vast dat de deelgebieden met alleen 
geraadpleegd maar ook aktief betrokken wor
den bij de internationale onderhandelingen 
over aangelegenheden die tot hun bevoegdhe
den behoren Senelle acht het toekennen van 
de restbevoegdheden aan de deelgebieden 
met wenselijk zonder een aanzienlije verster
king van de federale macht en het instellen van 
een hiërarchie der normen En tenslotte voor
spelt de specialist dat er zeker nog een vierde 
faze in de staatshervorming komt Hij geeft het 
voorbeeld van de Zwitserse grondwet, die in 
140 jaar 40 keer gewijzigd werd 

'T GEWEER 
TEGEN GOEME 

De minister van Landsverdediging Guy Coe-
we heeft een lastige week achter de rug Eerst 
kwam een krant met een ongelofelijk verhaal 
van koppige verspilzucht, waarbij onze minis
ter 5 miljoen over de balk gooide omdat hij zo 
graag met een boeing van de Belgische lucht
macht terugkeerde van een Amerikaanse va
kantie HIJ zou zelfs de koninklijke suite in het 

Zondag trekken de Ninovenaars weer naar de stembus. Klachten van de 
Centrumlijst bij de Raad van State leidden tot de nietigverklaring van de 
verkiezingen. Op 9 oktober van verleden jaar rijfde de VU twee zetels binnen. 

(foto VUM) 

vliegtuig hebben laten installeren Op een 
perskonferentie was blijkbaar met de verant
woordelijkheid voor de dure mimstenele gril de 
grootste zorg, maar wel de manier waarop het 
nieuws hierover uitlekte 

De nachtmerne vervolgde met het bencht 
dat Coeme soldaten had laten inzetten om het 
circuit van Francorchamps rijdklaar te maken 
Het kabinet-Coeme zou zelfs aangedrongen 
hebben om de miliciens in burger hun "ge
meenschapstaak" in Francorchamps te laten 
uitvoeren Wat door de militaire overheid ge
weigerd werd En toen de pers het circuit met 
een bezoekje vereerde moesten de soldaten 
asap (legerterm as soon as possible) de baan 
ruimen 

Klap op de vuuipijl was een perskonferentie 
van de dienstplichtorgamsaties waarin ze Coe
me beschuldigden de dienstplichtorgamsaties 
te misbruiken Ze werden in de kommissie 
leger-jeugd enkel gehoord Van diskussieren 
was echter geen sprake Het voorontwerp op 
het statuut van de milicien kregen VVDM, 
Milac en Solac zelfs met te zien Het ontwerp 
bevat bovendien zoveel hiaten dat het volgens 
de dne verenigingen de huidige toestand nog 
zal verslechten En intussen verschenen in het 
militair weekblad Vox de eerste resultaten van 
een opiniepeiling bij de miliciens Slechts een 
opgeroepene op vijf zou een positief beeld 
hebben van ons leger, 82% beschouwt de 
dienst als tijdverlies, en dnevierde verveelt 
zich in uniform 

DRUGS 
Het drugprobleem kan de jongste weken 

met klagen van een gebrek aan belangstelling 
De antidrugkampanje van president Bush en 
de drugoorlog in Colombia leverden spektaku-
laire beeldjes en ophefmakend nieuws Maar 
volgens Alain Labrousse, Frans socioloog, 
leraar en joernalist, bestaat de remedie voor 

het drugprobleem al te veel uit repressieve 
ingrediënten repressie tegen de verslaafde, 
en repressie tegen de drugproducent Hij vond 

het meer dan tijd om met een internationale 
informatiekampanje de publieke opinie voor te 
lichten 

Tussen producent en gebruiker bestaat nog 
een hele ketting die meestal ongemoeid wordt 
gelaten Met drugs worden bvb heel wat 
oorlogsmachines draaiende gehouden het 
verzet in Afghanistan en de contra in Nicara
gua zijn bekende voorbeelden Minder gewe
ten IS dat alle milities die in Libanon vechten, 
gefinancierd worden met druginkomsten De 
regionale overheden en de geheime diensten 
van de grootmachten verkiezen de ogen hier
voor te sluiten, dan moeten ze zelf met op
draaien voor de oorlogskosten van "hun" 
beschermelingen Intussen is de Bekaa-vallei, 
waar de vechtende partijen wonderwel met 
elkaar kunnen opschieten, een gigantisch dru-
glaboratonum geworden 

De Amazoneboeren verbouwen de coca met 
uit perversiteit, zoals nog teveel gedacht 
wordt, maar om te overleven Boliviaanse vak
bonden en bisschoppen verdedigen hun leden 
onder het motto "liever coca dan de dood" De 
sluiting van de tinmijnen in Bolivie in '85, als 
gevolg van de instorting van de wereldkoers, 
heeft 20 000 families verplicht naar de coca-
velden te trekken 

Bush zegt Columbia 60 miljoen dollar hulp 
toe in de strijd tegen de drugs, maar anderzijds 
verloor dat land ongeveer 40 miljoen dollar aan 
inkomsten omdat de VS zich vorige maand 
terugtrokken uit het internationaal koffie-ak-
koord 

Een alternatieve politiek van de internationa
le gemeenschap moet daarom met meer facet
ten van het drugprobleem rekening houden 
de prijzen van de basisgrondstoffen, het schul
denlastprobleem, ontwikkelingssamenwer
king 
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Bij de opening van het alcademisch jaar ging KUL-reIctor Dillemans vooral in op de 
eisen die de Europese schaalvergroting aan de universiteiten zal stellen. Dat hij in 
dat verband een deel van zijn toespraalt in het Engels hield was een wanklank. In 
een open brief protesteerden senator Kuijpers en kamerlid Van Horenbeek tegen 
deze gang van zaken, (zie ook biz. 45) (toto Paui van oen Abeeie) 

LASTERKAMPANJE... 
Sommige tegenstanders van een wijziging 

van de abortuswet laten geen middel onge
bruikt om hun wil aan de rest van de bevolking 
op te leggen Van telefoonkampanjes tot laag 
bij de grondse pamfletten, van parlementaire 
obstruktie tot bisschoppelijke interventies. Op 
de redaktie belandde een open brief aan VU-
senator Walter Peeters van een zekere F. De 
Volder uit Mechelen. 

Deze brief is opgesteld m zo'n ongelofelijke 
schandelijke taal en bevat zo'n grove valse 
beschuldigingen dat Walter Peeters zich ver
plicht zag klacht neer te leggen bij de proku-
reur des konings. De brief werd in Hamme, 
waar de VU-senator en geneesheer woont, 
door het Blok huis aan huis en aan het 
stempellokaal bedeeld Peeters wordt erin 
voorgesteld als een geneesheer die reeds 
herhaaldelijk naar Nederland verwezen heeft 
om abortussen te laten uitvoeren en daar ook 
trots op IS 

Vervolgens wordt in bloemrijke bloed-en-
tranen-taal beschreven op welke verschillende 
onmenselijke manieren de te aborteren "men
senkinderen" van kant gemaakt worden, f^en 
heeft het hier nooit over embryo's of — tot daar 
aan toe — foetussen, maar spreekt steevast 
van "babies" en zelfs "kindjes". 

Verder leidt de bnefschrijver uit Peeters' 
onthouding m de senaatskommissie zomaar af 
dat de Hamse senator met geïnteresseerd zou 
Zijn in het wettelijk beschermd levensrecht van 
"talloze Vlaamse kinderen". Tenslotte volgen 
nog wat platvloerse trappen onder de gordel 
over hoe de VU verworden is tot een abortus
partij en wordt de vraag gesteld welke metode 
van aborteren Peeters nu eigenlijk verkiest 

...TEGEN SENATOR 
PEETERS 

Zoals dit weekblad al uitvoerig uitlegde, is de 
VU er helemaal geen voorstander van om 
abortus uit de strafwet te halen. De senatoren 
Peeters en Baert dienden in naam van de VU 
een eigen voorstel in dat uitgaat van de princi
piële handhaving van de strafbaarheid van 
abortus, maar tegelijkertijd vaststelt dat de 
strafbaarheid van de ingreep m een aantal 
konkrete gevallen met houdbaar is. Hiertoe 
wordt het begnp noodsituatie gehanteerd, in 
abstrakto omschreven bij wijze van verscho-
ningsgrond en te beoordelen door de rechter 
Zelfs de broodschrijvers van de katolieke pers 
hadden woorden van lof voor het VU-voorstel 
Senatoren van PSC, PRL, PVV en Groenen 
zagen het voorstel eveneens goed zitten. Maar 
de CVP weigerde koppig elk gesprek. Dit had 
voor gevolg dat uiteindelijk gekozen moest 
worden tussen het onbespreekbare voorstel 
Michielssens-Lallemand en de onhoudbare en 
hipokriete situatie van vandaag. Om juist aan 
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te klagen dat de obstruktie van de CVP ertoe 
geleid heeft dat een andere meerderheid tot 
stand kwam rond een onaanvaardbaar voor
stel, heeft senator Peeters zich onthouden 
Wie de zaken anders voorstelt, doet aan laster 
en eerroof 

LUIK FAILLIET 
Het stadspersoneel van Luik heeft het werk 

neergelegd. Het personeel is nog met betaald 
voor de maand september en de stadskas is 
leeg. Een lening van het Gemeentekrediet om 
de lonen uit te betalen was mogelijk indien het 
Waalse gewest een staatswaarborg gaf Het 
Waals gewest wou voor die waarborg echter 
de goedkeuring van een saneringsplan, waar
bij een duizendtal mensen hun baan zouden 
verhezen De gemeenteraad keurde dit plan af, 
waarbij PS-raadsleden van de PS-PSC-meer-
derheid met de oppositie meestemden 

Hoe het nu verder moet, is het probleem van 
de Walen De recente staatshervorming ver
plicht het Waalse gewest voortaan zelf het 
Luikse varkentje te wassen Vlaanderen hoeft 
dus met langer op te draaien voor het wanbe
heer dat sinds jaren in Luik gevoerd werd en 
waar alle Waalse partijen schuldig aan zijn. 

VLAAMSE 
WACHTDIENST 

De Vlaamse wachtdienst van geneeshe -en 
vierde afgelopen zaterdag zijn tweede lustrum 
Tien jaar geleden werd deze dienst opgericht 
door twaalf Vlaamse artsen die het ongehoord 
vonden dat de Vlaamse Brusselaars met m het 

6 

Nederlands terecht konden voor hun medi
sche verzorging Er zijn vandaag 120 dokters 
aangesloten, allemaal met een nederlandsta-
lig diploma. De artsen van de Vlaamse wacht
dienst spreken de taal van de patient, ook van 
de franstalige 

In zijn feestrede op de akademische zitting 
stelde histonkus dr. Paul De Ridder dat de 
verfransing, opgedrongen door het Belgisch 
regime, Brussel sterker trof dan andere ste
den, met omwille van de fransgezindheid van 
de Brusselaars, maar eenvoudig omdat in de 
hoofdstad het Belgisch machtsapparaat ge-
konsentreerd was. De Vlaamse beweging 
heeft tijdens de 19de en 20ste eeuw Brussel 
telkens weer opgeofferd om Vlaanderen te 
kunnen vervlaamsen Brussel groeide op die 
manier uit tot een overwegend franstalige stad 

Vlaanderen draagt ten aanzien van Brussel 
dan ook een verpletterende verantwoordelijk
heid, aldus De Ridder enkel met steun van 
heel Vlaanderen zijn de nederlandstalige Brus
selaars opgewassen tegen de enorme uitda
gingen die deze plurinationale grootstad stelt. 
Buitenlandse regeringen, internationale instel
lingen en multinationals investeren enorme 
bedragen om te Brussel een voet aan de grond 
te krijgen. Vlaanderen daarentegen beseft vol
gens De Ridder nog onvoldoende dat de 
Brusselse nederlandstaligen de natuurlijke en 
van oudsher voorhanden basis zijn waarop 
kan worden gesteund bij de verdediging van 
onze belangen m dit internationaal machtscen
trum. 

Investeren in Brussel is broodnodig, niet 
alleen omwille van de nederlandstaligen die er 
leven, maar ook en vooral om het welbegrepen 
eigenbel:i/ig van Vlaanderen zelf, aldus De 
Ridder 



KORTWEG 

• De gewezen FItlpIJnse president Mar
cos Is overleden. Waar het tijk van de 
diktator zal begraven worden, te nog niet 
uitgemaakt 
• Het ABW heeft nieuwe leiders. In 
opvolgirtg van André Vanden Broucke 
wordt Francois Janssens voorzitter van 
de soclalistlsctie vakbond. Mia De Vits 
volgt Jean Gayetot op ais sekretarls-
generaai en woordvoerder. 

• Mannelijke en vrouwelijke homosek-
siteien In Denemarken kunnen sinds 1 
oktober wettelijk iiuwen. 

• Na een bomdr^lng besloten de Ant
werpse GB en Friac de verkoop van 
RusiHUes Ihilvelvveneen stop te zetten. 

• Na een akkoord tussen Bonn en Ber
lijn treinden zon zevenduizend Oostduit
sers van de Westduitse ambassades in 
Tsjechosiovaklje en f»oien naar de 
Bondsrepubliek. Deze zomer waren 
reeds 24.000 Oostdultse vluchtelin
gen via (Hongarije naar West-Duitsland 
ui^jeweken. Intussen zijn weer een paar 
duizend vlucî teiingen de Westduitse 
ambassades in Oostbloklanden binnen
gestroomd. Ook zij zuilen de westerse 
wijk kunnen nemen, in de DDR zelf mort 
de bevolldng nu opentijk: duizenden 
Oostduitsers die niet willen weten van 
emigratie maar toch een duidelijke poil-
tieke koerswending eisen tmamen op 
straat In Leipzig. Er wordt verwacht dat 
Honecker na de "feestelijkheden" n.a.v. 
40 jaar DDR ontslag zai nemen. 

• Voor het eerst zijn er aan de Vlaamse 
universiteiten evenveel vrouwelijke 
ais mannelijke studenten Ingeschreven. 
• Bij een razzia in een Gents drugkaffee 
moesten de klanten van de rijkswacht 
een pias maken. Deze techniek was een 
primeur. Hij wierp meteen vruchten af: in 
54 van de 63 urinestalen bevonden zich 
sporen van cocaïne, hasj en amfetami
nes. 
• De Engelse {.abourpartli is niet lan
ger voorstandervan eenzijdige nuklealre 
ontwapening. Dat standpunt zou de partij 
bij de twee vorige verkiezingen heel wat 
stemmen gekost hebben. 
• De EG-minIsterraad keurde ondanks 
een Belgische en Deense tegenstem de 
rtohtiijn Teievtste sonder gremwn 
goed. Zowel de Vlaamse als de franstall-
ge omroepdekreten zullen nu gewijzigd 
moeten worden. Voor Vlaanderen zou 
vooral de eksklusIvHelt van de eterrekla-
me voor VHM een kink in de kabel kun
nen vormen. 
• Generaal Nwiasa van Panama over
leefde weer eens een staatsgreep. 
• De voorzitter van het Koördinatlekomi-
tiw van Joodse Organisaties In België 
Joseph Wybran werd In Andertecht 
neergekogeK'' 

GUIDO MOONS (TAK): 
VAN DEN BOSSCHE 
EEN KANS GEVEN 
• Voor de derde maal in een periode van 7 
maand wandelde het Taal-Aktie-Komltee in 
de zes faciliteitengemeenten rond Brussel. 
Buiten de gekende eisen als de toepassing 
van de taalwet door harde sanktionering 
van de overtreders, de handhaving van de 
groene gordel, het stoppen van het taalim-
perlalisme van de franstalige gemeenschap 
werden deze keer twee eisen ekstra beklem
toond. 

,, \Ne hebben bewust de klemtoon gelegd op 
de volgende twee eisen: ten eerste willen we 
een degelijl( sociaal grondbeleid in Vlaams-
Brabant, en ten tweede eisen we de oprichting 
van een provincie Vlaams-Brabant. Die twee 
eisen zijn nauw met elkaar verbonden. Ze 
hebben niet onmiddellijk te maken met de 
enge taalwetgeving, maar hangen wel sterk 
samen met de oude slogan "Vlaamse Bewe
ging = Sociale beweging". 

Hiermee bedoelen we dat jonge gezinnen uit 
Vlaams-Brabant de kans moeten krijgen om 
zich in hun eigen streek te vestigen. Om zo'n 
beleid mogelijk te maken is er steun nodig van 
op het provinciale nivo. Daarom de eis voor 
een provincie Vlaams-Bratiant: bestuursleden 
van zo'n provincie kunnen konkreet en dege
lijk werk maken van een sociaal grondbeleid, 
'n Figuur als de huidige provinciegoeverneur 
De Groeve zal daar nooit toe bereid zijn." 
• Het TAK heeft een tijdelijke ,,wapenstil
stand" afgekondigd, en dit na een „tee
visite" bij gemeenschapsminister van Bin
nenlandse Aangelegenheden Luk Van den 
Bossche. Waarom? 

„Tijdens ons gesprek met Van den Bossche 
op zijn kabinet beloofde hij dat hij binnen de 
kortste keren werk zal maken van de toepas
sing van de taalwetten. "Ik zal niet meer dan 
de wet doen toepassen, maar ik zal ook niet 
minder dan de wet doen toepassen", zo zei hij 
ons. Van den Bossche liet ook doorschemeren 
dat er op zijn kabinet plannen gemaakt worden 
om gemeenten als Overijse te steunen met 
hun sociaal grondbeleid ten voordele van jon
ge Vlaamse gezinnen uit de streek. 

TAK is dus van oordeel dat we Van den 
Bossche een eerlijke kans moeten geven om 
zijn woorden waar te maken. Als het echter 
loze beloften blijken, zal TAK niet aarzelen om 
er weer "zwaar" tegen aan te gaan." 
• In de slottoespraak die U vorige week 
hield op de trappen van het Kraalnemse 
gemeentehuis, deed U een scherpe uitval 

naar de Vlaamse politici, die zich over het 
algemeen niet laten zien tijdens uw wande
lingen. Waarom? 

„Sinds '63 zit Vlaanderen opgescheept met 
die onzalige faciliteiten. Vlaanderen werd se
dertdien steeds gekonfronteerd met de arro
gante, ekspansionistische houding van frans
talige politici, en met de steeds afwachtende 
en zelfs toegevende houding langs Vlaamse 
zijde. Ik wil ook opmerken dat de kanker van 
de frankofonie niet enkel beperkt is gebleven 
tot de 6 faciliteitengemeenten, maar dat ze 
intussen onrustwekkend verder woekert door 
heel Vlaams-Brabant. Denk maar aan Over
ijse, Hoeilaart, Vilvoorde, de gemeenten waar 
"Carrefour" verspreid wordt. Over die slappe 
houding van de Vlaamse politici is TAK zeer 
verbolgen." 
• Wat heeft TAK nog allemaal in petto voor 
de nabije toekomst? 

„TAK zal zeer nauwlettend toezien op de 
evolutie in de rand en in Vlaams-Brabant. We 
zullen bvb. op de eerstvolgende gemeente
raadszitting in Linkebeek aanwezig zijn, hope
lijk met een hele hoop overtuigde Vlaamsnatio
nalisten. En tenslotte willen we het amnestie
dossier in het komende najaar zeker en vast 
niet vergeten." 

7 WIJ - 6 OKTOBER 1989 



WETSTRAAT 

FACILITEITEN 
VOOR FRANSTALIGE 

GENEESHEREN? 

V
ERTEGENWOORDIGERS van 
het kabinet Busquin verdedigen 
in de kabinetswerkgroep die het 
wetsontwerp op de orde van 
geneesheren voorbereidt, de 
stelling dat franstalige genees
heren die In de rand- en facilitei
tengemeenten wonen het recht 
hebben zich In te schrijven bij de 
franstalige provinciale raad van 
Brabant. 

Zij baseren zich op de wet van 25 juli 1938 
op de orde van geneesheren, die voorzag in 
twee provinciale raden in Brabant: de ene met 
het Nederlands, de andere met het Frans als 
voertaal. 

NIET AANPASBAAR? 
De eerste had gezag over de geneesheren 

die in gemeenten wonen waarvan de bestuur-
staal het Nederlands is, de tweede over ge
neesheren die in gemeenten wonen waarvan 
de bestuurstaal het Frans is. De geneesheren 
uit Brussel-hoofdstad mochten kiezen, en 
deze keuze werd door een franstalige Kamer 
van de Raad van State op 17 oktober 72 ook 
toegekend aan de geneesheren die in de 
„administratief tweetalige gemeenten" van 
Brabant wonen, en hiertoe behoren volgens de 
Raad van State deze faciliteitengemeenten. 

Nu, zegt Busquin, de orde van geneesheren 
is zonder twijfel onderworpen aan de wetge
ving op het taalgebruik in bestuurszaken, en 
volgens art. 59 bis van de Grondwet kan voor 
de faciliteitengemeenten deze wetgeving en
kel aangepast worden door een wet die met 
een bijzondere meerderheid is goedgekeurd 
(2/3 meerderheid, en een gewone meerder
heid in beide taalgroepen). Dus kunnen we 
deze regeling van 1938 niet aanpassen via het 
nieuwe wetsontwerp op de Orde van Genees
heren, waarvoor slechts een gewone meerder
heid nodig is. 

De Vlaamse reaktie hierop is duidelijk. Ze 
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werd vorige week reeds deskundig vertoiKt 
door prof.dr. Omer Steeno, die als kliniekhoofd 
verbonden is aan het Universitair Ziekenhuis 
Gasthuisberg. Dr. Steeno is tevens gemeente
raadslid voor de Volksunie te Oud-Heverlee. 
Als oud-lid van de Nationale Raad en oud-
ondervoorzitter van de Provinciale Raad van 
Brabant van de Orde van Geneesheren weet 
hij waarover hij spreekt. 

Vooreerst wijkt het aangehaalde arrest van 
de franstalige kamer van de Raad van State 
van 1972 volledig af van een gevestigde recht
spraaktraditie die zegt dat er slechts één 

Minister van Sodale Zaken Bus
quin Iteeft het biijkbaar moeilijk 
zich aan te passen aan de nieu
we situatie cHe is ontstaan door 
de staatshervorming van 1988. 
We fewn nu in een federaal land, 
wat tietekent dat de twee deel
staten volledig bevoegd zijn op 
hun grondgebied. Dtt geldt even
eens voor de fóeiliteltengemeen-
ten en de Brusselse randge
meenten die onverkort tot Vlaan
deren behoren en waarover het 
Vlaamse Gewest de volledige 
voogdij heeft. 

tweetalig gebied In België is, nl. de 19 Brussel
se gemeenten. 

De zogenaamde faciliteiten- en randge
meenten behoren integraal tot het Vlaamse 
Gewest, en de bestuurstaal in deze gemeen
ten is het Nederlands. Het toekennen van een 
aantal faciliteiten aan de franstalige inwoners 
verandert niets aan het nederlandstalig karak
ter van deze gemeenten. 

Ten tweede, en dit is fundamenteler, vallen 
deze gemeenten sinds de staatshervorming 
van 1988 onder de voogdij van het Vlaamse 

8 

Minister Busquin heeft het blijkbaar 
moeilijk zich aan te passen aan de 
staatshervorming van 1988... (foto VUM) 

Gewest, en behoren ze dus voortaan definitief 
tot Vlaanderen. 

Het is dus logisch dat deze lijn ook doorge
trokken wordt naar de provinciale sfrukturen 
van de orde van geneesheren. 

Dit zeggen is geen afbreuk doen aan de 
wetgeving op het taalgebruik in de faciliteiten
gemeenten, doch de wet op de orde van de 
geneesheren aanpassen aan de nieuwe 
staatshervorming. 

Waarom voert men het begrip medische 
woonplaats (d.i. de plaats waar de geneesheer 
zijn beroep uitoefent) niet in? 

De geneesheren die hun beroep uitoefenen 
in de Brusselse rand, dus in Vlaanderen, 
zullen zo verplic nt worden zich in te schrijven 
bij de nederlandstalige provinciale raad van 
Brabant. pw-



WETSTRAAT 

SCHILTZ RUIMT VERHOFSTADT-PUIN 
Zeggen en schreeuwen dat de staat teveel 

uitgeeft is een zaak Zorgen dat de rekeningen 
van diezelfde staat kloppen en op tijd bekend 
zijn zodat tenminste daardoor met vele miljar
den meer door de mazen van het begrotings-
net kunnen glippen, en waarvoor de politieke 
verantwoordelijkheid dan netjes op de schou
ders van de opvolgers terechtkomen, is een 
andere zaak 

Het eerste is best van toepassing op Verhof-
stadt Het tweede ligt meer m de lijn van 
Begrotingsminister Schiltz die vonge week een 
zeer on-Belgisch rekord vestigde voor het 
eerst in de na-oorlogse geschiedenis werd een 
begroting op tijd, en dus met nadat alle centen 
(en meer) werden uitgegeven, ingediend Voor 
het eerst sinds 1945 hebben Kamer en Senaat, 
dé demokratische kontrole-organen op het 
regeringswerk, nu de volledige wettelijke ter
mijnen voor zich om alle begrotingen te onder
zoeken, te bespreken, te wijzigen indien nodig, 
én goed te keuren Terzelfdertijd worden de 
begrotingsdokumenten waann de regering 
aangeeft wat er met onze belastingscenten 
gebeurt, doorzichtiger en meer gestroomlijnd 
opgesteld De burger kan er maar wel bij 
varen 

TIJDRIT 
Dat er heel wat zweet aan te pas kwam 

vooraleer de totaal scheefgegroeide toestand 
kon worden rechtgetrokken hoeft geen uitleg 
Op anderhalf jaar tijd werden de begrotingen 
van 86 ('), 87 en 88 ingediend en/of afgewerkt, 
konden de begrotingskontroles van 88 en 89 
op tijd plaatsvinden, werden de diverse pro
grammawetten behandeld, de financienngs-
wet uitgekiend en gestemd, algemene toelich
tingen voorgesteld en de begrotingsprocedure 
hervormd Al deze werkzaamheden zouden 
anders gemiddeld dne jaar in beslag nemen 

Terecht kreeg begrotingsminister Schiltz vo
rige week woensdag dan ook een bloempje 
toegeworpen van Eerste Minister Martens 
Waarvoor de eerste, bescheiden als hij is, 
meteen alle eer doorgaf aan zijn administratie 
en kabinet die, tegen een Lemond-tempo, in 
de laatste tijdrit de begrotingsronde wonnen 

DUIDELIJKHEID 

den herschikt naar programma s toe die een 
sistematisch, logisch en duidelijk beeld geven 
van een aktiviteit van de overheid Ook wordt 
verhinderd dat er zich binnen de begrotingen 
ontsporingen kunnen voordoen 

Met de hervorming van de begrotingsproce
dure heeft de VU-minister meteen een stukje 
nieuwe politieke kuituur m de praktijk omgezet 
De boekhouding van de staat, die m een land 
als het onze enorm verweven zit in het maat
schappelijk gebeuren, wordt er aanzienlijk 
doorzichtiger door gemaakt De uitgaven wor-

KLEINEREND 
Een permanente kontrole van de begrotin

gen wordt nu voorgeschreven Vroeger was dit 
met het geval Tevens wordt een sneller en 
doelmatiger overleg met het parlement voor
zien Een effektieve realistische kontrole van 
de Rijksmiddelen wordt daardoor opnieuw mo
gelijk Of hoe de demokratische besluitvor
ming opnieuw een beetje in ere wordt hersteld 

Dat de begrotingsminister hiermee puik 
werk aflevert kan misschien nog het best 
afgeleid worden uit de azijnzure opnspingen 
die CVP-voorzitter Van Rompuy aan zijn adres 
maakte De bevolking mag immers toch met 
geloven dat de VU mee voor de kontinuiteit 
van het beleid zorgt i Naast het feit dat Van 
Rompuy beter zijn ,,wijze" raadgevingen aan 
het adres van de CVP-mimsters richt bewijst hij 
hoe kleingeestig de CVP denkt over een dege
lijk beleid Dat moet er immers alleen maar 
komen als de CVP de eer kan opstrijken Het 
belang van de burger, inklusief dat van de 
Vlamingen die toch nog meer dan 60 % van de 
belastingsgelden leveren, wordt hier toch wel 
erg laag ingeschat En dat alles onder het mom 
van het goede rentmeesterschap' 

IN EEN KLEIN STATIONNETJE 
De SST IS er weer Vonge week overhandig

de de NMBS haar milieueffektrapportering en 
trajektvoorstellen aan de federale verkeersmi
nister Deze dient nu, volgens het regeerak
koord, te wachten op de beslissing van de 
verschillende gewestregenngen over de tra-
jekten om al dan met zijn fiat te geven 

BRABANTS NJET 
De NMBS-voorstellen vallen met overal in 

goede aarde Tot Brussel valt het SST-trajekt 
nogal mee Voor de doortocht te Halle wordt 
een ondertunneling voorzien zodat de inwo
ners van dit Brabantse stadje op beide oren 
kunnen slapen Richting Antwerpen rijdt de 
trein op bestaande sporen, in Antwerpen on
dergronds en dan waarschijnlijk via de Haven
weg richting Hollandse grens 

Anders ligt het met het trajekt nchting Luik-
Keulen Daar laat de NMBS de beslissing 
wijselijk aan de regering over Twee voorstel
len zijn klaar over de bestaande lijn, met 
aanleg van twee nieuwe sporen tussen Leuven 
en Brussel, of in een eigen nieuwe bedding 
vu-Leuven en het Brabants anti-TGV komitee 
hebben al duidelijk gemaakt deze voorstellen 
met te zullen slikken Voor hen is er geen 
ruimte voor een SST in Vlaams-Brabant 

EUROPEES SPOREN 
De VU IS met onvoora/aardelijk tegen de 

komst van de SST in ons land Met de Europe

se eenmaking in het vooruitzicht kan Vlaande
ren geen eiland zijn Goede treinverbindingen 
met Europa zijn dan ook van bijzonder belang 
en in alle geval een stuk milieuvnendelijker 
dan lucht- of wegvervoer 

Ook snelheid en tijdwinst zijn belangrijk, 
maar mogen met ten koste gaan van andere 
faktoren Open ruimte, natuurbehoud, rust en 
stilte zijn evenzeer noodzakelijk om ons 
Vlaams stukje Europa leefbaar te houden 
Vooral in Vlaams-Brabant ligt de prijs bijzonder 
hoog De sneltrein doorkruist er een van de 
meest dichtbevolkte gebieden in Vlaanderen 
Of de trein nu in een eigen bedding rijdt, dan 
wel of de bestaande bedding wordt verbreed, 
maakt weinig verschil 

ANDER SPOOR 
De VU wil het denkwerk terzake op een 

ander spoor zetten Zowel de mogelijkheid om 
geen SST naar Keulen te laten flitsen als een 
alternatiee aftakking via Waals-Brabant dienen 
onderzocht 

Ook wil de VU de inspraak van de Vlaamse 
raad en van de betrokken gemeenten in de 
besluitvorming versterken De Leuvense VU 
heeft trouwens reeds het voortouw in handen 
genomen en is een informatiekampanje ge
start Kamerlid Luk Vanhorenbeek stelde een 
anti-SST-motie voor de gemeenteraden op en 
senator Willy Kuijpers zal samen met Louis 
Tobback op de sporen gaan liggen Alleen 
hopen we dat de burgemeester van Linkebeek 
dan met aan het stuurwiel zit 

Stefan Ector 

9 WIJ - 6 OKTOBER 1989 



SAMENLEVING 

ISLAM: BEDREIGING 
OF VERRIJKING 7/sLOT 

O
M de Islam In onze gemeenschap 
te peilen loop je best doorheen de 
buurten waar moslim-migranten 
wonen. Je toert rond in de buurt 
van moskees tijdens het vrijdag-
namiddaggebed. In Brussel ligt 
de deelname van mannen boven 
de vijftien jaar aan deze ritus 
hoger dan in sommige moderne 
Maghreb-steden, en dan de deel
name van de autochtone mannen 

aan de mis. Je tracht eens in gesprek te komen 
met bekeerde Vlamingen en met migranten die 
snel Vlaming zuilen worden of het al zijn: de 
derde generatie is volop in aantocht. Samen 
gaan ze vlot naar de honderdduizend. Onge
veer honderdzeventig leerkrachten Islamiti
sche Godsdienst, een veertigtal moskees... 
Het is niet niets. Duidelijk de tweede gods
dienst van onze gemeenschap. Mensen die 
bewust of minder bewust op de brug staan 
tussen traditie en moderniteit, en in de Islam 
een betere identifikatiekans vinden dan in hun 
etnische afkomst (de migranten) of in hun 
vroeger geloof (de bekeerlingen). De overgrote 
groep is soennitisch en gematigd. In wezen 
hebben „fundamentalisme" of „integrisme" 
niets aan deze mensen te bieden in onze 
toestanden. Dat merken ze zelf vrij vlug. 

Fundamentalisme en integrisme zijn daarbij 
niet de gelukkigste termen. De eerste duidt op 
de verleiding van sommige Amerikaanse pro
testanten om alle wetenschappen uit de Bijbel 
te halen. Een naïeve leeswijze die sommige 
moslims ook eigen is, een ongevaarlijke vorm 
van geslotenheid, niet tegen eenvoudige rede
neringen opgewassen. 

NA VIJFIEN JAAR 
Vermits de kennis voortdurend verandert, 

zou de betekenis van de Koran dan ook 
voortdurend veranderen. Je leest hem dan 
best overmorgen. Tenzij je door al dat veran
deren heen de dinamiek ervan vindt: dan valt 
de naïeve geslotenheid weg. Het integrisme of 
integralisme wijst op een houding van sommi
ge katolieken om het kerkelijk instituut en haar 
leer te beschouwen als een onveranderlijk 
gegeven met een monopolie ten aanzien van 
de wereldordening. Onwillekeurig denkt men 
hier aan bepaalde vormen van sji'isme. Net 

zoals in het fundamentalisme krijgt de wereld 
hier geen eigen taal. 

Tenslotte verminkt dit het godsbegrip zelf 
voor derden. In dit artikel hebben wij het 
gehouden bij de algemene term ,,islamisme", 
om islamitisch aktivisme van minderheden aan 
te duiden, dat hier niet aardt. De betoging die 

Vorige afleveringen kregen 
soms ongewild een geopolitiek, 
soms een teoiogisch trekje, in 
feite gaan ze vaak voorbij aan de 
Islam N] <ms. Deze godsdienst 
wordt niet het best verdedigd 
door te vissen naar de geschie
denis, de moeilijkheden, het in-
tetlektueel kader... Dat komt ach
teraf wel. Verrijking of bedrei
ging? De vraag heeft wat onwe
zenlijks. Woorden die men voor 
het vreemde gebruikt: de kom-
munlsten (vroeger), de „Chine
zen", genetische manipulaties... 
Wat alleszins onloochenbaar 
„islamitisch" lijkt, is de zin voor 
het sakrale. in onze kulUiur ont
breekt dat thans zeer duidelijk. 
Er is nog maar weinig geloofs-
kuttuur in Vlaanderen. „Ais de 
zin voor het sakrale ontbreekt, 
dan kan Je evengoed met de 
kassa gaan lopen . 
Een snel maar pakkend woord 
van H. Brugmans over ons indi
vidualisme. Over de burgerlijke 
maatschappij bij ons eti haar 
verhouding tot het sakrale is het 
laatste woord nog niet g«zegd. 

ooit door Brussel trok, tegen het VS-bombar-
dement op Libië, is wellicht ten dele naar die 
aktivistische hand gezet, maar grotendeels 
ook verkeerd begrepen. 

Naarmate België de in 1974 erkende Islam 
(B.S. 23/8/74) struktureel integreert, zullen 
aktivistische beelden nog minder aanslaan. Nu 

wordt de organisatie van het gebed en van de 
moskees door de gelovigen zelf, door hun 
staten van herkomst, en door het Islamitisch 
en Kultureel Centrum gedragen. Toevallig 
hebben die staten en het ICC een matigende 
invloed. België en de Vlaamse Gemeenschap 
zijn hier echter afwezig. Het is venwonderlijk 
vanuit deze hoek kritiek te horen op de afstand 
tussn het ICC en de moslim in de straat. De 
integratiewil van ons beleid is immers allesbe
halve duidelijk. Alhoewel de Islam erkend 
werd, wordt de eredienst ten opzichte van de 
andere erediensten gediskrimineerd door de 
niet-erkenning van islamitische gemeenschap
pen, de afwezigheid van uitvoeringsbesluiten 
en het niet-stimuleren van representatieve en 
juridische erkende organen voor de Islamti-
sche bevolking, die van nature uit geen reli
gieuze hiërarchie keTit. 

Ook inzake onden/i/ijs schort er van alles. De 
Imam-direkteur van het ICC, dat „gespon
sord" wordt door Saoedi-Arabië (een staat 
zonder specifieke migrantenbelangen in Bel
gië en dus „neutraal"- gaat door als de reli
gieuze autoriteit, wat hij niet is. Men kan zich 
verheugen om de matigende invloed op de 
leerkrachten. In feite ontbreken strukturen ook 
hier: vorming, navorming, inspektie. Vaak ko
men in België goedbedoelende leerkrachten 
uit Turkije of Marokko toe, die de situatie van 
land en leerlingen, alsook de taal onvoldoende 
kennen. Het programma wellicht evenmin. Het 
is duidelijk niet alleen de ,,schuld" van de 
moslims, maar ook van het afwezige beleid. 

DE REL 
De nieuwe ICC-direkteur, die het Westen 

toch iets beter lijkt te kennen dan men voor
wendt, was nog maar enkele maanden in 
funktie en daar viel het bericht van 'n franstali-
ge Islamitische school in het ICC-gebouw. 
Ondermeer via de RVA werd het ondera/ijs-
team gerekruteerd: vier Belgische katolieke 
dames, waaronder de direktrice, drie Islamiti
sche dames, allen met de nodige Belgische 
diploma's. Op 7 september j . l . waren er 152 
kinderen ingeschreven van Belgische, Alge
rijnse, Franse, Maleisische, Marokkaanse, 
Saoedische, Soedanese, Tunesische en Turk
se nationaliteit. Dit numeriek sukses had, ge
geven de vele moslims in Brussel en de 
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grondwettelijke vrijheden geen nieuws moeten 
zijn. Het werd 'n datum in de geschiedenis van 
de moeilijke integratie van „anderen" in het 
„Belgische landschap". De overheid droeg er 
onnodig een steentje toe bij. Nu het polemisch 
moment voorbij is, — hopelijk —, kan men een 
voorlopige winst- en verliesrekening opmaken. 

Waarom zette de ICC-direkteur deze stap? 
In eerste instantie op vraag val vele ouders. 
Naar de eigen achterban toe, en naar „het 
kluwen" (J. Leman) van het islamitisch vereni
gingsleven toe, is de ICC-direkteur meteen 
,,representatiever" geworden. Het immobilis
me uit het verleden werd doorbroken. Wellicht 
niet zoals dit door de overheid gewenst werd. 
Ook heeft hij onbewust een belangrijk sein 
uitgezonden: het integratiebeleid faalt. Van
daar die school: een koncentratieschool! Nu 
zijn er weinig goedwerkende koncentratie-
scholen. In vele halen de jongeren geen ni
veau en verliezen ze hun gevoel van eigen
waarde. En daar draait het toch om bij deze 
integratie: de inschakeling in de westerse 
samenleving met behoud van mogelijke en 
zelfbepaalde vormen van trouw aan de islama-
tische eigenheid als religieus en kultureel 
erfgoed. 

De minderheid is daarbij per definitie min
derheid. Ze moet daarom niet geminoriseerd 
worden. Grenzen en mogelijkheden moeten in 
een dialoog blijken die op menswaardigheid 
bedacht is. Wie die dialoog en de mogelijkhe
den afwijst, wil geen integratie maar onmiddel
lijke assimilatie. Integratie kan, maar moet 
gewild worden. De botte weigering van enkele 
brusselse gemeenten (o.m. deze van de voor
zitter van de gewestregering, de socialist Ch. 
Piqué) om de kursus Islamitische godsdienst 
in te richten, niettegenstaande mogelijkheden 
én middelen is een vorm van onwil die islamti-
sche ouders terecht als onaanvaardbaar be
schouwen. Wie niet? 

Wordt dit schooltje wat ? De toekomst zal het 
uitwijzen. Er zijn een aantal lichtzijden aan: 
ouders en kinderen zullen zich in „hun 
school" allicht gemakkelijker bij het onderwijs-
gebeuren betrokken voelen, met alle voorde
len vandien. Ook een aantal schaduwzijden, 
die in elke koncentratieschool bestaan: is er 
voldoende aandacht geweest voor het opvoed
kundig projekt? Ging men in de leer bij buiten
landse mislukkingen? Het mag betwijfeld wor
den. 

Gegeven dit nieuw feit kan men echter 
hopen dat de overheid sneller over de brug 
komt met een „regeling" die een goede onder-
wijsopvang van minderheden mogelijk maakt. 
Thans bestaat ze niet, tenzij als ideëel model 
van weigezinden. Is het juist de afwezigheid 
van deze bemiddelde regelgeving niet die de 
dialooG op een weinig fraaie wijze de mist liet 

'( *;-,r^-i.->i^%i.«i«sKW*?A?*'>»ré-«««J«s ,'„3.-fj;"i;.;» 

De moskee te Brussel met aan het 
hoofd de Iman, tevens direkteur van 
het kultureel centrum „gesponsord" 
door Saoedi-Arabië... (foto VUM) 

ingaan? Is het juist niet daardoor dat dit 
schooltje een alternatief kan zijn? 

DIALOOG, 
EEN WERKWOORD 

Om verdere ontsporingen te vermijden zijn 
er enkele prioriteiten. De islamtische gemeen
schappen van ons land moeten erkend worden 
(K.B.). Een hoge Islamitische Raad van België 
moet juridisch en feitelijk de centrale raad 
worden voor het islamitisch leven in België en 
in de Vlaamse Gemeenschap, de band tussen 
beleid van staat en gemeenschappen en de 
eigen organisatie van het moslimleven. 

Terzake lijkt het een erg zinnig voorstel te 
denken dat de Imam-direkteur van het ICC, 
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„Men moet het historisch drama van de 
moslimvoll<eren die gel(onfronteerd worden 
met een materiële beschaving en de intellek-
tuele moderniteit goed begrijpen. Noch de 
„socialistische revolutie" (Nasser, Algerië), 
noch de „Islamitische revolutie" (Iran) werden 
als de Franse revolutie in de XVIIIde eeuw 
voorbereid door een krachtige beweging van 
filosofische en wetenschappelijke kritiek ten 
opzichte van de godsdienstige traditie en de 
politieke praktijk van de eigen beschaving, en 
ten opzichte van het menselijk kennen zelf." 

Mohammed Arkoun, hoogleraar in de ge
schiedenis van het Islamitisch denken (Sor-
bonne) 

gezien zijn neutrale positie, de spilfiguur in 
zulk een raad zou zijn, die de werkzaamheden 
van drie kommissies zou bijwonen en koördi-
neren: een ondenwijskommissie, een mos
keekommissie en een socio-kulturele kommis
sie. Laatstgenoemde zou zich om het islami
tisch leven bekommeren buiten de zorg voor 
ondenwijs en moskee. Zij zou de islamitische 
gemeenschap een ruim platform geven in 
onze gemeenschap. De kommissies kunnen 
zo samengesteld worden, dat aan de gelovi
gen en aan de opdeling van België in twee 
gemeenschappen tegemoetgekomen wordt. 

Taalvoorwaarden, het aanvragen van de 
Belgische nationaliteit, eerbied voor de ver
schillende herkomst van de Islamieten in ons 
land... het zijn mogelijke verkiezingsvoorwaar-
den van moslims die van islamitische integra
tie werk willen maken en daar eindelijk ook de 
kans toe zouden krijgen. Er zou tenminste 
klaarheid komen, demokratisering en „verbin-
nenlandsing". Op institutioneel niveau worden 
integratie en dialoog dan gemakkelijker. 

Ook op andere niveaus is er dialoogwerk 
voor wie wil. Met de etnisch-andere leren leven 
in de wijk: bouwen aan samenleven en er erg 
konkrete wegen toe verzinnen. Met de reli
gieus anderen leren samendenken, vanuit het 
besef dat elk religieus gelaat pas groeit in de 
erkenning van de eigen voorlopigheid. Het kan 
op intellektueel niveau, zoals in de straks 
éénjarige Islamitische Nieuwsbrief, die een 
meerstemmig forum wil zijn in een materialis
tisch klimaat. Het kan samen biddend en 
samenzoekend in basisgroepen. Dialoog, een 
werkwoord. 

Mare Gels 
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ADVERTENTIE 

cm 

"the Leading Antwerp Port Operator" 

Hessenatie owns 7 terminaliiptalMng 7,500 meter of < |^ berths for containers, 
general cargo, steel anclioils, mil-on/roll-öf, fol̂ #^^^^ and automobiles. 

Container and Ro/Ro 
terminal 

Coil terminal 

Steel terminal 

Automobile and Ro/Ro 
terminal 

General Cargo terminal 

Forest Products terminal 
(Left Bank) 

River Scheldt Container 
Terminal 

Other facilities: 
Container Repair and 

Packing (A.C.E.) 

Warehouse Poseidon 
HESSENATIE N.V. - Stijfseirui 34 ™ 2000 ANTfVERP - BELGIUM 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN: 
HART VAN VLAANDEREN 

POORT TOT EUROPA! 
ANNEER een Vlaams-nationaal weekblad 
zoals "Wij" een extra-katern wijdt aan Ant
werpen, dan heeft dit ongetwijfeld zijn rede
nen. Het Vlaams-nationalisme en Antwerpen 
hebben een aloude band. Zowel in de front
beweging als in de Volksunie heeft Antwer
pen een belangrijke rol gespeeld. Vanuit "dit 
laboratorium" van de Belgische en Vlaamse 
politiek werd voor de VU de eerste verkoze-
ne naar het parlement gestuurd. Ook de 

eerste grote sprong voorwaarts van onze partij moet men in 
Antwerpen situeren. Helaas kon dit geen zegebulletin blijven. 
De ergste klappen naar de VU toe werden eveneens in ons 
arrondissement uitgedeeld. 

In hetzelfde "laboratorium" waaruit de VU groeide, kiemde 
Agaiev en het Blok. Beiden knabbelden, 
elk op zijn wijze, aan de Volksunie. In het 
arrondissement met het grootste aantal 
kiezers in Vlaanderen heeft dit ernstige 
gevolgen voor onze partij. Het ombuigen 
van deze neerwaartse beweging tot op
nieuw een positieve lijn is dan ook de 
dwingende prioriteit voor het nieuwe ar-
rondissementsbestuur. Wij wensen daar
bij niet aan struisvogelpolitiek te doen. 

Antwerpen, als hart van Vlaanderen 
zowel op sociaal, kultureel en ekono-
misch vlak, heeft nood en ook het recht 
op duidelijke stellingname van de 
Vlaams-nationalisten i.v.m. haar grote 
problemen. De migrantenproblematiek 
die onafscheidelijk verbonden is met de verpaupering van de 
stad, dient op een menselijke, eerlijke maar tevens radikale 
wijze aangepakt te worden. De haven van Antwerpen en de 
industriële bedrijvigheid daarrond zorgt voor de welvaart van de 
Antwerpse regio. Tegelijk stelt zich daarbij de problematiek van 
de leefbaarheid van diezelfde regio. De lijst van Antwerpse files, 
milieuschandalen en -problemen wordt steeds groter... Het 

spanningsveld tussen ekonomie en ekologie is meer geladen 
dan ooit tevoren. Ook hier moeten wij, lokaal en bovenlokaal, als 
Vlaams-nationalisten naar het noodzakelijke evenwicht tussen 
H/E/.vaart en l^ELzijn streven. Tenslotte is er nog de Europese 
uitdaging voor onze regio. 

Als ekonomische draaischijf binnen de Vlaamse Staat is 
Antwerpen, of men wil of niet, het naamkaartje van Vlaanderen 
in Europa, in de wereld. Door haar kultureel potentieel kan 
Antwerpen een belangrijke rol spelen bij het bewaren en 
uitdragen van de Vlaamse identiteit en de Nederlandse kuituur. 
Niet met een eng provincialisme, maar met een open oog en oor 
voor wat rondom ons leeft. Zelfverzekerd, maar niet arrogant, 
om wat we zijn en kunnen. Deze Europese uitdaging is tevens 
een Vlaams-nationale. Antwoord vinden op deze uitdaging is de 
vernieuwde en vernieuwende opdracht van de Vlaams-nationa

listen. Deze taak kunnen we slechts aan 
met de medewerking van U allen. In een 
open dialoog tussen sympatisanten, le
den, kaders en mandatarissen moet deze 
uitdaging een antwoord krijgen. 

Als uitnodiging tot deze dialoog is dit 
Antwerps katern samengesteld en zal op 
ruime schaal in onze regio verspreid 
worden. Uiteraard wensen we U veel 
leesgenot. Bovendien zou het ons ver
heugen mocht U de invulstrook in deze 
Antwerpen-WIJ terugzenden. Onze en 
uw taak is omschreven. Wij moeten nu 
aan de slag! 

Namens het arrondissementsbestuur. 
Koen Raets 

Arr.Voorzitter 

N.B.: Dit katern kon niet verwezenlijkt worden zonder de hulp 
van de extra adverteerders, de mensen van het arr.sekretariaat, 
de schrijvers van de diverse stukjes, dhr. Coolens (fotograaf, 
omslag), en diverse stedelijke diensten (foto's) en de redaktie 
van Wij-Vlaams-nationaal. Allen bedankt! 
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IS ER NOG LEVEN 
NA DE FUSIE? 

| 1 « 1 1 - Wt 

Kasteel Bouckenborgh te Merksem in betere tijden vóór het verval. 

maag Het gemeentelijk politiekorps werd af
gebouwd, de jeugdinfodienst werkt onderbe
zet en op weinig interessante uren, de service 
van de openbare biblioteek verminderde en 
het gemeentehuis (kasteel van Veltwijck) is 
deerlijk aan verkrotting toe 

bracht een fikse verhoging en de huisvuilopha-
ling verdubbelde Ondertussen kost voor de 
Ekerenaar zijn openbaar vervoer nog altijd 
meer dan voor de andere Antwerpenaren 

MERKSEM. 

H
UGO SCHILTZ zei het in de ge
meenteraad n a V de gemeente
begroting 

,,De fusie heeft een verschra
ling meegebracht waardoor de ge
meenteraad een soort geïsoleerd 
eiland m de stadsbevolking is ge
worden en het stadhuis een soort 
eenzame rots in deze massa waar 
met veel mensen toegang heb
ben, daar waar zij vroeger hun 

kleine terp hadden in hun gemeenten en ook 
hun rechtstreeks kontakt 

Dit heeft m kansarme buurten geleid tot 
vereenzaming, een gevoel van isolatie, een 
gevoel van m de steek te worden gelaten 
Want vroeger was er in iedere gemeente om 
de hoek wel iemand die iets te maken had met 
het gemeentebestuur en bij wie men terecht 
kon 

De fusie heeft dat netwerk verscheurd, ver
meld, en er is eigenlijk mets in de plaats 
gekomen dat deze funktie helemaal kon over
nemen Is het dan verwonderlijk dat de bevol
king, vooral van deze kansarme buurten, zich 
wreekt op het politiek bedrijf dat nergens nog 
een aanknopingspunt geeft' 

fi^isschien moet de idee van het stadsgewest 
wel opnieuw ter hand worden genomen Maar 
dan met m de zin van een nieuwe soort 
grootschaligheid Een stadsgewest wordt 
maar zinnig indien een deel van de politieke 
besluitvorming en de beslissingsmacht terug 
gedecentraliseerd wordt naar onder toe' Hoe 
ouder men wordt, hoe demokratischer men 
eigenlijk wordt en hoe sterker men beseft dat 
de verbondenheid van burger en bestuur iets 
heel belangrijk is in het leven De idee van 
stadsgewest dient dus gepaard te gaan met de 
wil om terug naar beneden naar de distrikten te 
decentraliseren Dat is mijn besluit na dit 
avontuur van de fusie te hebben meege
maakt i" 

Beter kon dit met gezegd worden' Hoe ver 
elk distnkt van de Grote Markt ligt vertellen wij 
in volgend overzicht 

EKEREN... 
met ong 22 000 inwoners is een lande

lijk distnkt, ligt de fusie nog altijd zwaar op de 

De distriktsraden zijn gestart 
met hun tweede legislatuur. Zij 
kwamen er om de gevolgen van 
de Antwerpse fusie te verzach
ten. Een wettelijk kader is er 
echter nog altijd niet. De dis-
triktsraadsleden blijven onbe
zoldigde vrijwilligers zonder be
voegdheid, zonder hulp, maar... 
met inzet. Een kleine balans van 
hun werking. 

Het vroegere Ekeren is nu ook geen verloren 
gegaan paradijs waarvan men nog droomt De 
realiteit vandaag met zijn kleine output die de 
Ekerenaar vandaag van de stad terugkrijgt is 
zeker met de verhouding tot de input van de 
betaalde belastingen De gelijkschakeling 

met ong 42 000 inwoners een nog met 
helemaal verstedelijkt distnkt waar zowel in
dustrie (langs Albertkanaal en binnendokken) 
en ook een florerende middenstand langs de 
as van de Bredabaan bestaat Relatief veel 
groen met zijn 3 parken Veel sportinfrastruk-
tuur, maar met altijd m goede staat' Nieuwe 
woonwijken, maar ook veel historische gebou
wen die in zeer slechte staat verkeren 

De geklasseerde Catershoeve van 1716 met 
zijn prachtige schuur is bijna onherstelbaar Zij 
wordt waarschijnlijk binnenkort afgebroken, 
genummerd en voor latere generaties wegge-
stouwd I En dat terwijl er voor de fusie plannen 
klaar lagen om er een kultureel centrum te 
vestigen Er is het door leegstaand verkrot 
kasteel van Bouckenborgh (1810) nadat er al 
tweemaal mstandhoudingswerken moesten 
uitgevoerd worden om het ergste te voorko
men' Dat zou nu eindelijk gerenoveerd wor
den 
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ANTWERPEN 

WILRIJK. 
...met zijn ong. 41.000 inwoners... laat zien 

dat het een distrikt is met niemand in het 
schepenkollege! Weliswaar werd de J. More-
tuslei vernieuwd. Maar tal van nodige werken 
die door de distriktsraad werden voorgesteld, 
blijken vergeten In de Antwerpse kartons. Dat 
gaat van plaatsing van fietsenrekken, heraan
leg van kruispunten (Oudestraat-Doornstraat), 
speelterrein Uitspanningsstraat, oplossen van 
wateroverlast in Elsdonk- en Planetariumwijk, 
enzovoort. 

De wijk Meerland voelt zich ondertussen in 
de tang gegrepen van de industriezones (Atlas 
Copco en Kernenergiestraat) en de uitbreiding 
van de KMO-zone Struisbeek. Voeg daarbij 
aan de overzijde van de Boomsesteenweg het 
industriepark Hof ter Beke en de 2 verbran
dingsovens van ISVAG. Nu wil men ook het 
BPA30 van woonuitbreidingsgebied wijzigen 
in industriegebied. De tang wordt gesloten! 
Een park- en rekreatiegebied zou daar veel 
beter beantwoorden aan de noden. De bioto
pen, de asseweg en het antitankkanaal zijn het 
begin en mogen niet verloren gaan! 

ANTWERPEN... 
...met zijn slinkend aantal inwoners, nog 

173.000... is als kernstad de oorzaak van de 
fusie geweest omdat zijn schuldenlast ver
spreid moest over een grotere bevolking... en 
de SP-CVP-meerderheid ook veilig moest ge
steld worden door inspuiting van nieuwe partij
kiezers. Dit grootste distrikt in de fusie heeft 
wel de grootste oppervlakte maar ook regelma
tig de grootste problemen (kijk naar verkeer in 
de oude stad). 

Dicht bij het stadhuis liggen, brengt ook al 
geen garantie. Eén voorbeeld dat zowel be
kend als berucht is... Nu al jaren lang worden 
er brochures uitgegeven, plannen gesmeed, 
perskonferenties gegeven over de zgn. ,,Stad 
aan de Stroom". Daarmee bedoelt men de 
heraanleg en de renovatie van de Schelde-
kaaien. Nu er bijna geen schepen meer aan
leggen is dit praktisch een testbaan voor 
garagisten geworden. Naast elke kassei is er 
een put. De huizenrij zelf, kan voorbeeld staan 
in handboeken over leegstand en verkrotting. 
Nieuwe voorstellen houden 300 m links en 
rechts van ,,'t Stadhuis" op! Ondertussen 
renoveren privé-eigenaars panden en dit van 
zuid tot noord. Er starten zelfs buitenlandse 
archltekten met projekten. Grijpt men nu niet 
sneller in dan blijft de ganse kaai een verbin
dingsweg voor vrachtvervoer maar dan wel 
zonder voetgangers en zonder bewoners. Dan 
staan er nieuwe panden en vernieuwbouw 
tussen verkrotte, leegstaande panden! 

ANTWERPSE 
PROVINCIERAADSFRAKTIE: 
WIJ STAAN KLAAR! 

Zopas werd door de Bestendige Deputatie 
(CVP-SP-koalitie) het begrotingsvoorstel voor 
1990 voorgelegd. Een met onbelangrijk gebeu
ren als men weet dat het om een uitgavenpak-
ket van ongeveer 5 miljard 400 miljoen gaat en 
dit op jaarbasis! In het vooruitzicht van de 
begrotingsdebatten heeft de VU-fraktie deze 
begroting aan een kritisch onderzoek onder
worpen dat zal leiden tot talrijke gefundeerde 
tussenkomsten vanwege de VU-provincie-
raadsleden. Een opmerkelijke vaststelling be
treft het feit dat de provinciale besturen van 
plan zijn om in 1990 440 miljoen meer aan 
belastingsinkomsten te realiseren. Via de pers 
werd aan de goedgemeente verklaard dat dit 
alles te maken heeft met de grote stijging van 
de Antwerpse bijdrage voor de Vlaamse Maat
schappij voor Waterzuivering. Nader toezien 
leert ons nu reeds dat dit een grove leugen is. 
De bijdrage aan deze Vlaamse waterzuive
ringsinstallatie stijgt inderdaad met 130 mil
joen, maar dan nog blijft er een verschil van 
310 miljoen. Van een soberheidspolitiek heeft 
deze SP-CVP-koalitie nog nooit gehoord. 

Dit globaal begrotingsgegeven is een be
langrijk uitgangspunt in de beoordeling van de 
gevoerde politiek. In tegenstelling tot de ande
re politieke formaties in de provincieraad, waar 
meestal alleen de fraktieleider het woord voert. 

draagt in de VU-fraktie eenieder zijn steentje 
bij. Een werkverdeling werd opgemaakt zodat 
elk fraktielid weet welke tema's hij in het 
bijzonder moet volgen. Zo onderzoekt Clem 
De Ranter het financieel beleid van de provin
cie. Staf Driesen het kultuurbeleid, Frans 
Teuwkens het investeringsbeleid. Koen Raets 
het milieubeleid, Lode Van Dessel de land
bouwproblematiek, Koen Pauli het toeristisch 
gebeuren. Ward Herbosch de gehandikapten-
problematiek, Leo Luyten het onderwijs, Ètlen-
ne Servaes openbare werken en Joris Roets 
als fraktieleider koördineert het geheel. 

Vorig jaar was de VU-fraktie de meest aktie-
ve en waren alle VU-provincieraadsleden op 
alle zittingen aanwezig. De waardering vanwe
ge de politieke tegenstrevers en pers bleven 
dan ook niet uit. Met gerust gemoed zeggen 
we U dat we dit ook nu willen overdoen en 
moest U een dinsdag-, woensdag- of donder
dagnamiddag vrij zijn in de maand oktober dan 
bent u welkom in het provinciegebouw. Konin
gin Elisabethlei 22 te Antwerpen. De zittingen 
starten vanaf 14u.30tot 18u. en zijn openbaar. 
Onze inet mag door u gezien en beoordeeld 
worden. 

Joris Roets, 
VU-fraktieleider Prov. Raad 

(lees ook biz. 34) 

Kinderen in de metropool. Wordt dit een zeldzaam beeld in Antwerpen nu blijkt 
dat jaarlijks zowat drie tot vierduizend — vooral jonge — Sinjoren uitwijken? 

(foto stad Antwerpen) 
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Beter met dêbank van hier. 

Hier leven en werken. 
Hier groeien, opgroeien, bouwen aan de toekomst 
omdat hier nog toekomst is. 
Met een sterke bank die hier haar wortels heeft. 
Met een grootbank die hier met u van elk obstakel 
een nieuwe ovenA/inning maakt. 
Met de Kredietbank, de bank van hier 



MOBILITEIT VOOR 
DE ANTWERPENAAR! 

H
et Antwerpen is voor velen slechts 
een verkeershindernis waar men 
voorbij moet... om verder te gera
ken. De Sinjoren zelf worden In dit 
verkeersgebeuren glad vergeten, 
(schets assen) Jaren geleden had 
de betonlobby daar dan de paten
t-oplossing voor: maak een grote 
boog en rij In een Grote Ring rond 
die hinderlijke stad. Antwerpse 
konservatieve polltlekers verdedi

gen dat vandaag nog. Zij kijken naast de 
(gelukkig) gestegen weerbaarheid van het plat
teland. Zij vergeten ook hun eigen politieke 
kollega's die In de rand op het voorziene Grote 
Ringtracé verkavelingen met kiezers volstouw
den. Vandaag Is de LIefkenshoektunnel met 
toegangswegen, ook met tolheffing en natuur
lijk zonder voorziening voor sporen, bijna 
klaar. Nu ondervinden allen die naar Antwer
pen komen werken de filehlnder. En intussen 
verstikt Antwerpen zelf binnen die Rlng-omclr-
kellng. Want om er "vreemde " auto's vlotter 
op te laten rondrijden, moeten "sommige" 
auto's er snel af kunnen, recht in het centrum. 
Op de Kleine Ring mag dan ook niemand 
gestoord worden door "eigen" Antwerpse wa
gens... 

ANTWERPEN CITY 
Ondertussen verkommeren ook ganse 

"blokken" woonwijken en -buurten tussen de 
verkeersaders in. Je kan de leien als voetgan
ger niet over, zeker niet als + 55er of rond het 
uur dat je de kinderen van school afhaalt. Wil 
je fietsen bulten je eigen straat, als het al geen 
sluipweg is, dan gord je beter de maliënkolder 
om. Het in- en uitgaande verkeer heeft alle 
voorrang, ook als het je 's avonds achterlaat In 
Antwerp City I Softe mllleupraat? Neen, harde 
realiteit en scherp gesteld, om bvb. Jaak 
Gabriels, die van Bree naar Gent rijdt, of om 
VIc Anclaux, die naar de Brakke Grond ver
trekt, aan te zetten de mensen In Antwerpen 
zelf niet te vergeten. Het gaat hier uiteindelijk 
om öéénó gemeente van 475.000 mensen 
waar gans Vlaanderen regelmatig doorrijdt. 
Het gaat ook om een gans handels-, diensten
en Industrieel kompleks waar alleen al de 
haven zorgt voor meer dan 8% van het Vlaams 
Regionaal Produkt! In dat opzicht is Antwer

pen zeker "hét" Vlaamse knooppunt. In die 
knoop wordt getracht te wonen, te leven en te 
werken... 

ANTOERPS 
VERKEERSBEELD NU 

Eén op twee Antwerpenaars rijdt zelf per 
auto. Jaarlijks rijden er 30.000 auto's méér in 
de stad. Met hun geschatte 9.250.000 ver
plaatsingen per jaar is dat gelijk aan 9.250.000 
minder tramgebruikers. De prémetro geraakt 
misschien volgend jaar op de Linkeroever. 
Ondertussen verkommeren kilometers tram
tunnel naar Borgerhout of Deurne bij gebrek 

Binnenschippers kennen de 
Stop van Temaaien en autovoer
ders die van Bree naar Gent 
moeten zijn niet onbekend met 
de Wommelgemse Stop als zij 
voortschuiven op de Kleine Ring 
van Borgerhout of door de Ken-
nedytunnei. Enig verschil tussen 
deze beide "Stops" blijkt van
daag dat rond Antwerpen de flies 
steeds blijven aangroeien. 

aan aaneenkoppeling en afwerking van de 
stations. Resultaat van dit alles Is dat tussen 
1970 en 1986 er 10% meer H/ielrbezoekers per 
auto kwamen en 10% minder met het open
baar vervoer. Bij wijze van voorbeeld. 

ECHTE AANPAK! 
Het stadsbestuur zelf worstelt nog altijd met 

het Globaal Struktuurplan. Elektorale straat
aanleg Is belangrijker dan enige visie op de 
toekomst. Dat, gekoppeld aan de gebrekkige 
invloed die hiervan uitgaat op het centrum van 
dit land, heeft als resultaat dat er een struktu-
rele achterstand is opgelopen. Files aanpak
ken verschuift enkel het indigestieprobleem op 
de weg. De ganse verkeerschaos rond Antwer

pen is ook een gevolg van jarenlange venwaar-
lozing van het openbaar vervoer In en naar 
Antwerpen en bevoordellging van het autover
keer. Elke oplossing moet dan ook rekening 
houden met zowel een efficiënt gebruik van 
auto- en vrachtverkeer als met verbetering van 
het openbaar-avervoer. Op lange termijn kan 
daar een bijsturing inzake ruimtelijke ordening 
bijkomen. Dat is een nieuwe visie op mobiliteit 
die rekening houdt met de Antwerpse realiteit: 
1. Antwerpen moet optimale kansen krijgen als 
knooppunt In de nieuwe Europese mobiliteit. 2. 
De bereikbaarheid van de haven zelf is priori
tair aangezien het vrachtvervoer van en naar 
de haven verviervoudigde. 3. De leefbaarheid 
van de stad en de leefkwaliteit voor de eigen 
Inwoners is een eerste vereiste. In deze kon
tekst is het onmogelijk op alle details In te 
gaan. Toch in 't kort een poging om de grote 
lijnen geschetst te krijgen van wat voor Antwer
pen essentieel Is. 

ROND ANTOERPEN 
De LIefkenshoektunnel moet snel verbon

den worden met de El7 naar Gent. Dat moet 
echter niet absoluut gebeuren met het betwis
te Grote Ringtracé, maar kan ook soepel vla 
het uitbouwen van de Expressweg naar Zelza-
te en aansluiting via de Industrieweg op het 
knooppunt op de Linkeroever. Daarbij moet 
vooral de Kleine Ring over de Schelde heen 
gesloten worden. Onlangs stelde men vanuit 
het Waasland het zgn. 'Schakelplan" voor. 
Dat plan voorziet in een aftakking ter hoogte 
van Borgerhout/Deurne en in een onderduiken 
van de Schelde aan het einde van de Itallëlel 
om zo aan te sluiten op de Kleine Ring op de 
Linkeroever. Het heeft zijn verdiensten. Het 
Stadsbestuur zelf stelde dan onmiddellijk zijn 
eigen Ringplan voor dat, vertrekkend van de 
Groenendaallaan ter hoogte van N^erksem, 
een aftakking voorziet naar de havenbedrijven 
langs de Scheldelaan. Daarbij wordt de ring 
gesloten via het Noordkasteel op de Linkeroe
ver. Dit zorgt wel voor een bijkomende vlotte 
verbinding met de Noorderhaven langs de 
Scheldelaan. Immers, de LIefkenshoektunnel 
ligt ver noordwaarts. Deze verbinding kan 

17 WIJ - 6 OKTOBER 1989 



ANTWERPEN 

echter al opgelost worden mits betere over
brugging van de Wilmaarsdonkbrug. Iets ver
derop liggen immers al de Noordkasteelbrug-
gen... De losgebarsten diskussie houdt echter 
vooral te weinig rekening met het verkeersge-
beuren aan de Leien, ter hoogte van de 
Waaslandtunnel en Noorderlaan. De smalle 
Waaslandtunnel zal altijd zijn nut hebben als 
verbinding met de L.O.-wijk maar kan niet nog 
méér slikken I Daarom ook is een derde onder
tunneling zo dicht mogelijk bi) het centrum 
belangrijk. 

EN DE S.S.T.? 
Bijkomend voordeel van dat Schakelvoorstel 

IS wel dat een spoorverbinding voorzien wordt. 
Hierdoor wordt, tesamen met het doortrekken 
richting Noord, ook voor de trein de ring rond 
Antwerpen vervolledigd. Dat geeft de mogelijk
heid om Antwerpen-Centraal als eigentijdse 
S.S.T.-stopplaats te voorzien en de ringspoor-
lijn te ontlasten van snel, druk, maar ook ander 
spoorverkeer. Dan wordt het ook mogelijk 
vanuit Gent en het Waasland dwars door 
Antwerpen rechtstreeks richting Brussel te 
sporen. Deze aanleg kan, met kleine hinder, 
mits toepassing van het schildprocédé ge
bruikt bi) de prémetroaanleg. De S.S.T. zal dan 
Antwerpen aandoen in de best mogelijke voor
waarden. Het tracé van deze trein buiten 
Antwerpen, zowel ten noorden als ten zuiden, 
moet beantwoorden aan de gestelde eisen van 
bestaande bedding en minimum milieuhinder. 
Voor Antwerpen is in alle geval het sluiten van 
de Spoorring maar ook het per spoor ontslui
ten van de Waaslandhaven uiterst belangrijk. 
Waarom dan niet een Ringspoor op de vrijge
komen lijnen? Dat zou in alle geval de ontbre
kende schakels van het openbaar vervoer rond 
de ganse stad vervolledigen en kan zelfs 
uitlopen op een sluiting van de spoorcirkel 
langs de kaaien. Een denkpiste die te volgen 
is... 

KLEINE RING OP 
RECHTEROEVER! 

Dat brengt ons terug op de Rechteroever. 
Gelijklopend met de ombouw en het snel 
doortrekken van de prémetro langs de as W-O 
(Beveren-Malle) en op langere termijn N-Z 
(Ekeren-Hoboken) moet ook de\ Binnensin-
gel aangepakt worden. De Kleine Ring kan 
zeker niet nog méér lokaal stedelijk vervoer 
opvangen. Integendeel, er moet aan gedacht 
worden om een aantal op- en afntten voor 
lokaal verkeer af te sluiten. Of dat een aantal 
rijbanen hiervoor voorbehouden worden. Som
migen spreken zelfs van overbouwen van de 
Kleine Ring voor lokaal stedelijk rondgaand 
verkeer.... Belangrijk is dus zeker het rond de 
stad draineren en niet meer het doorkruisen 

ervan. Dat veronderstelt een doorlopende en 
vlotte Binnensingel. Uiterst dringend is daarbij 
het verhogen van verkeerskapaciteit tussen 
Sportpaleis en Groenendaallaan. Daarbij kun
nen voorzieningen voor lokaal verkeer naar 
Merksem, Luchtbal en Ekeren getroffen wor

straten met bvb. 2x2 rijstroken. Tussenin pri
meert de mens in buurt en wijk! Gebeurt dat 
niet, dan zullen bvb. de verkrotte wijken tussen 
Plantijnlei en Turnhoutsebaan ondanks alle 
herwaarderingsmoeite verder blijven verkom
meren I 

Ook de Antwerpse Ring kan het dagelijks verkeer niet meer verwerken. Files, 
files... ('oto Mare Cels) 

den. Maar meer zuidwaarts moeten de stads
poorten zoals Brederodestraat, Grote Steen
weg en Turnhoutsepoort ook aangepast en 
desgevallend ondertunneld worden. In alle 
geval moet dit samen bekeken worden met alle 
vervoersmaatschappijen. Opstoppingen naar 
de stad of op de Ring geven al te veel 
sluipverkeer tussenin. En een doordacht rond-
stromend openbaar vervoer is primordiaal. 
Daarvoor moeten ook bepaalde prémetrolijnen 
doorgetrokken worden (bvb. Berchem-Station) 
of nieuwe stations gebouwd (bvb. Turnhoutse
poort). Deze investering zal enkel renderen als 
het gaat om snelsporen die daar verbinding 
geven verder buiten de stad. 

Eén uitgangspunt: voorrang aan de mens, 
aan de zachte weggebruiker. Dat moet door 
voorrang aan het openbaar vervoer in de kern 
zelf. Dat kan mits een mensvriendelijke her
aanleg van bvb. kaaien en straten met kern-
funkties. Denken we maar aan de heraanleg 
van de Brederodestraat, Turnhoutsebaan en 
Lange Leemstraat, of aan het verkeersvrij 
maken van een aantal plaatsen met histori
sche en toeristische waarde. Maar ook aan 
een fijnmazig openbaar vervoer en autovrije 
banen ervoor. De andere toegangswegen tot 
de stad, bvb. Plantijn Moretuslei, Leien, Bel-
giëlei en Van Rijswijcklaan daarentegen kun
nen mits heraanleg dienen als hoofdverdeej-

STRUKTURELE AANPAK 
Dat alles brengt ons terug op de uitgangs

punten van de nodige mobiliteit met een be
reikbare haven en een leefbare stad. Vlotte 
verbindingen met het hinterland vanuit zowel 
de Linker- als de Rechteroeverhaven zijn be
langrijk. Daar dragen Liefkenshoektunnel en 
ontsluiting van de Scheldelaan toe bij. Dat is 
nodig voor het vrachtvervoer. In en rond Ant
werpen echter heeft de burger recht op een 
leefbare en bereikbare stad. Anders zal de 
leef- en woonfunktie verder verkommeren. Is 
er geen strukturele aanpak met voorrang voor 
beter openbaar vervoer met betere dienstver
lening, dan zal uiteindelijk ook de werkfunktie 
er onder lijden. Daarvoor moet er vooral een 
soepel lusverkeer rond het centrum uitge
bouwd worden, ook voor lokaal stedelijk ge
bruik. Uit de stad moeten snelsporen zorgen 
voor een nieuwe mobiliteit van het werkver
keer. Daar is ook samenwerking voor nodig 
met Waasland en Kempen. Maar ook met alle 
openbare vervoersmaatschappijen. De tijd is 
er nu rijp voor. Anders blijft Antwerpen een 
verkeersblok voor Vlaanderen... en dat ganse 
verkeer een blok voor Antwerpen! Wij, in 
Antwerpen, hebben al genoeg blokken te ver
teren! 

Hugo Hermans 
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EEN GEHAVENDE 
HAVENSTAD 

E
EN oproep om te protesteren tegen 
de afbraakfurie die van Antwerpen 
een „gehavende" stad maal<t, werd 
vier maanden geleden in het Ant
werps kultureel milieu verspreid. De 
oproep kende zo'n spontaan suk-
ses dat er, nog geen drie maand 
later, een driehonderdtal handteke
ningen onder het protest waren ge
plaatst. 

Het kan dus niet blijven bij een 
éénmalige oproep. De reakties vroegen om 
een gestruktureerd verzet tegen de afbraakfu-
ne m het Antwerpse. 

VAN KWAAD 
NAAR ERGER 

Op de perskonferentie van 21 september j . l . 
in de Singel te Antwerpen werd de oprichting 
van de vzw Antwerpen, gehavende stad be
kend gemaakt. De nieuwe aktiegroep wil het 
stedebouwkundig beleid in Antwerpen op de 
voet volgen om, waar nodig, druk uit te oefe
nen om beleidsopties om te buigen of bij te 
sturen voor het onherroepelijk te laat is. 

Antwerpen, gehavende stad wil van Antwer
pen terug een levendige stad maken waar oud 
en nieuw harmonisch samengaan. Zij wil de 
cirkel van de architekturale banaliteit (cfr. 
Vlaashuisbuurt) doorbreken en een beleid sti
muleren waarin de identiteit van de stad, stevig 
geworteld in zijn verleden, beschermd en ge-
aktualiseerd wordt. 

Het Antwerps stadsbestuur is er In de jong
ste decennia met in geslaagd een globaal, 
harmonisch en kreatief koncept te ontwerpen 
waarin de architekturale en stedebouwkundige 
evoluties tot ontwikkeling kunnen komen. Hier
door verkeert het stedelijk patrimonium, op 
enkele prestigeprojekten na, in een erbarmelij
ke toestand. Bovendien verdween er al heel 
wat historisch erfgoed onder de genadeloze 
sloophamers. 

MISLEIDING 
Waarom moest het Tolhuis plaatsmaken 

voor een leegstaand wangedrocht? Hoelang 
staren we ons nog blind op de vlakte waar ooit 

de Hippodroom stond? De afbraak van het 
Kockhuis aan het stadspark, een echte schan
de! We kunnen zo nog wel even doorgaan! 

Zonder een globale stedebouwkundige en 
architekturale visie kan de toestand alleen nog 
maar verder verzieken. Leven in een stad met 
een kloppend hart en een warm geweten wordt 
voor de Antwerpse bevolking stilaan een uto
pie. 

De plannen voor 1993, Antwerpen kulturele 
hoofdstad van Europa, missen al evengoed 
een ruggegraat. 

Alles is afgestemd op de verleiding, of mis
schien beter misleiding, van de toeristen die in 

„Wi] maken ons zorgen! De af
braakfurie woedt weer. Een ge
heugen met een geweten Is no
dig. Men mag niet meer zeggen: 
„We hebben het niet geweten". 
Wat men bouwt of afbreekt be
hoort de koHektiviteit toe. Niet 
alles wat In onbruik raakt moet 
meteen gesloopt worden. Be
houden fs soms progressiever 
dan afbreken. De Europese Kul
turele Hoofdstoel gaat ten onder 
aan een slepende ziekte. Het 
eerstvolgende slachtoffer zijn de 
Koninklijke Stapeihuizen. 
We weigeren aan deze afbraak 
medeplichtig te zijn." 

dat jaar als vliegen zullen neerstrijken. De 
horeca-sektor gelooft rotsvast in het welslagen 
van dit massafeest. Bij de Antwerpse bevol
king IS het entoesiasme tot op heden nog niet 
erg groot, zij beseft maar al te best dat, zoals 
de plannen er nu voorliggen, er opnieuw een 
unieke kans verkeken wordt om van Antwer
pen een leefbare stad te maken. De onver
wachte respons op de oproep was dus zeker 
niet zo toevallig. 

De aktiegroep Antwerpen, gehavende stad 
staat nog in zijn kinderschoenen. Konkrete 
akties of projekten werden nog niet uitgete
kend. Het initiatief moet langzaam groeien. 

Belangrijker is dat de vereniging zich gerug-
gesteund weet door al diegenen die zich 
bekommeren om de leefbaarheid van hun 
stad. Als de aktiegroep hierop kan blijven 
rekenen wordt er veel mogelijk. 

NU REAGEREN 
Momenteel wordt er gewerkt rond het be

houd van de Koninklijke Stapeihuizen, in zijn 
genre een uniek en onvervangbaar gebouw. 
Het alternatief plan voor deze stapeihuizen en 
het meesterplan voor het Eilandje geven erg 
goed en konkreet weer, waar de aktiegroep 
naar toe wil. De studie, uitgevoerd door laat-
ste-jaars van het Hoger Architektuurinstituut 
van het Rijk te Antwerpen, is erin geslaagd de 
bestaande kwaliteiten van het gebouw als 
stedelijk element te behouden en te verster
ken. Architekturaal wil het een bewijs zijn dat 
het gebouw voor alle bestemmingen kan inge
richt worden en dat herwaardering niet een 
sinoniem is van afbraak. 

Ondertussen kan elk Antwerpenaar mei 
klachten in verband met de verloedering van 
ons patrimonium terecht bij het vast adres van 
de aktiegroep Antwerpen, Gehavende Stad, 
Louisastraat 22 te Antwerpen. Reageer voor 
het te laat is. De stad zal er wel bij varen. 

Koenraad De Meulder 
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Jï HOLDERDEBOLDER..." 
Brussel, 27september 1989,15u 30 — „VJe 

worden opgehouden door de Rijkswacht in de 
Wetstraat", hijgt een jeugdige simpatisant van 
de Werkgroep Hobokense Polder (WHOP) ons 
toe Na wat over-en-weer besluiten we, verge
zeld van de VNOS-filmploeg, de ,betogende" 
WHOP tegemoet te gaan, maar de bonte stoet 
komt net om de hoek van de Jozef ll-straat 

Vanzelfsprekend hebben rijkswachters, 
Brusselse politieagenten en zelfs BOB'ers be
grepen dat ze hier met de meest zachtmoedige 
manifestanten te doen hebben 

Er wordt geskandeerd „Holderdebolder 
Wat gebeurt er met de Polder'' Dat is de 
vraag' Holder " 

De jongsten zijn verkleed als ö/auwborstjes 
Niet om gemeenschapsminister L Waltniel 
(PVV) te plezieren, maar om er op te wijzen dat 
dit een van de zeldzame Europese vogelsoor
ten IS, met broedplaatsen in onze Hobokense 
Polder 

Eindelijk mag een vijftal, onder leiding van 
Frans Thijs en Mare Bogaert de 60 000 hand
tekeningen van de petitie, waaronder de na
men van de voltallige VU-partijraad, aan de 
minister bezorgen 

WIJ durven blijven hopen dat de leden van de 
Vlaamse Eksekutieve van veel wijsheid zullen 
getuigen 

Wordt het dan toch eens 
doen, doen we beter""^ 

,Wat we zelf 

60.000 
HANDTEKENINGEN 

Er worden voor de Hobokense Polder drie 
beschermingen gevraagd De Volksunie staat 
pal achter het standpunt van de WHOP 

Natuurbescherming en milieuverenigingen 
aanzien de gewestplanherziening Hobokense 
Polder duidelijk als een test-case inzake de 
geloofwaardigheid van het beleid 

Het totaal negeren door de Kommissie 
Ruimtelijke Ordening (en voorheen door de 
stad Antwerpen) van 8 000 bezwaren en van 
een zeer uitvoenge argumentatie voor volledig 
behoud als natuurgebied, doet daarenboven 
ernstige twijfels rijzen over de wijze waarop 
„inspraak" georganiseerd wordt 

Als het Vlaams Regeerprogramma geen 
dode letter is, moet overeenkomstig de wil van 

Wobote/7jv 

60 000 ondertekenaars en van vele tientallen 
verenigingen en instellingen de Hobokense 
Polder volledig veilig gesteld worden als na
tuurgebied, dit zowel om ekologische als om 
maatschappelijke redenen 

De gevraagde beschermingen 

1 rangschikken als landschap, 

2 aanwijzen als beschermingszone in het 
kader van de Europese vogelrichtlijn 79/409 

3 inkleuren op het gewestplan als ,,natuur
gebied met wetenschappelijke waarde" 

Deze drie beschermingen worden gevraagd 
voor de gehele Hobokense Polder Oppervlak
te 132 hektare, dwz eksklusief het met in 
diskussie zijnde, aangelegde Polderbos van 
33 hektare 

Fonne Cnck, gemeenteraadslid 
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ANTWERPEN EEN STAD 
MET EEN HART 

H
erhaaldelijk heeft de Volksunie 
beklemtoond dat een goed 
OCMW-beleid tot haar prioriteiten 
behoort en hiervoor ook de midde
len ter beschikking moeten wor
den gesteld De zware lasten, die 
een degelijk sociaal beleid op de 
rug van een vooral kwantitatief-s-
Imkende bevolking van een grote 
stad als Antwerpen legt, verplich
ten ons er naar te streven dat 

iedere frank nuttig besteed wordt 

Niet alleen voor het lenigen van de noden, 
maar ook en vooral voor het oplossen ervan 
Het IS natuurlijk ommogelijk m een kort bestek 
alle aspekten van het probleem te behandelen 
Enkele aandachtspunten benadrukken we 
graag om onze visie te verduidelijken over wat 
priontair dient te zijn inzake bijstand en bejaar
denzorg 

WORDT BIJSTAND 
EEN LUXEARTIKEL? 

De uitgaven voor de bijstand kennen sedert 
jaren een vaste groei Nu de ekonomische 
krisis schijnbaar wegdeint, zou het aantal be-
hoeftigen zich kunnen stabiliseren, maar de 
probleemgevallen zullen zich voorzeker nog 
meer opdnngen Het aantal dossiers blijft 
voortdurend stijgen Een veel gehoorde klacht 
IS dan ook dat de maatschappelijke werkers 
zich met met veel meer kunnen bezighouden 
dan het indienen van de steunaanvragen met 
het oog op het lenigen van de meest dringende 
noden 

Het wordt meer dan tijd dat er naar de diepte 
gewerkt kan worden, zodat de OCI^W-klient 
met ten eeuwigen dage op bijstand aangewe
zen blijft Het valt op dat de gemiddelde leeftijd 
van de bijstandgenieter daalt Jong, onge
schoold, alleenstaand, zijn de dne kenmerken 
van die langsom meer typerend zijn 

Het IS de plicht van de maatschappij er voor 
te Ijveren dat deze bijstandgenieter zich met 
nestelt in dat systeem Jaren "bijstand geme
ten" werkt ontmoedigend, doodt alle zin tot 
initiatief, is kortweg mensonwaardig Het uit
eindelijke doel van het OCMW-beleid moet zijn 
om door begeleiding, door scholing, door 

werkprojekten, het aantal bijstandgemeters de 
eerst volgende jaren drastisch te verminderen 
Het IS totale onzin honderden miljoenen per 
jaar te besteden aan het instand houden van 
deze uitzichtloze situatie De pnoriteit moet 
liggen m het streven naar het terug inschake
len van deze jonge mensen m het arbeidscir
cuit Dat kost een smak geld, maar het is dan 
ook goed besteed Dit wordt investeren in 
mensen 

Een bijstandgenieter heeft rechten en plich
ten Het IS zijn recht om menswaardig te leven, 
maar tevens zijn plicht om geboden kansen te 
aanvaarden om uit zijn ongunstige positie te 
geraken Die kansen echt kreeren is mede 
voor het OCMW een van de grote opdrachten 

in 1993 krijgt Antwerpen de unie> 
ke kans om zich aan Europa te 
tonen ats een parel van kuituur, 
als een bloeiende kosmopoliet. 
Zal de bezoeker ook achter de 
schermen kunnen kijken? Zal hif 
kunnen vaststellen dat iedere 
Antwerpenaar trots mag zijn deel 
uit te maken van onze stad? Zal 
er geen Panorama-ploeg beel
den kunnen schieten waaruit 
blijkt dat niet iedereen deelach
tig is aan de feestvreugde? Deze 
vragen stelten is antwoorden ge
ven. Nemen wij nu even het so
ciaal beleid. 

DE „OUWE DAG' 
Een andere OCMW-prionteit is de bejaar

denzorg Hier weten we met zekerheid, zuiver 
statistische zekerheid, dat de problemen 
steeds scherper gesteld worden Na jaren van 
betrokkenheid in een van de hoogbejaardente-
huizen van Groot-Antwerpen hebben direktie 
en personeel beslist ervaren, dat ik met groot 
respekt hun inzet voor de residenten met 
alleen waardeer, maar hierover ook graag wil 
getuigen Kontakten met verantwoordelijken 
van andere rusthuizen bewijzen dat de geest 
er voortreffelijk is 

Dit alles ondanks het feit dat het personeel 
naar aanleiding van de fusie flink heeft moeten 
inleveren op het financiële vlak en opleveren 
op het vlak van taken Mochten alle openbare 
diensten een dergelijke beroepsijver aan de 
dag legaen, kon men weldra van voorbeeldige 
dienstbaarheid aan de bevolking gewagen 
Het steeds toenemend aantal bejaarden in 
Groot-Antwerpen heeft het OCMW onmogelijk 
gemaakt aan valide zeventigers een tehuis te 
bieden 

Vanzelfsprekend is het wenselijk de bejaar
den, die nog voor zichzelf kunnen zorgen, zo 
lang mogelijk m hun vertrouwde omgeving te 
laten Een bedenking hierbij klinkt wellicht 
brutaal maar het is toch duidelijk dat onze 
rusthuizen van 15 a 20 jaar geleden instellin
gen waren van bruisend leven wat de residen
ten zelf betrof 

Een bejaarde vandaag opnemen m een 
instelling, waar hij optimale verzorging krijgt, is 
zo duur geworden, dat om de kwalitatieve 
normen te kunnen waarborgen, men verplicht 
IS het aantal opnamen te beperken en zo lang 
mogelijk uit te stellen Dit loopt gelukkig samen 
met de wens van de bejaarde zelf De mentali
teit, dat de voltooiing van een leven best 
gebeurt binnen de bescherming van een be
jaardeninstelling, IS omgeslagen 

Het OCMW-beleid moet er dan echter op 
gericht zijn voorzieningen uit te bouwen, die 
het mogelijk maken het aantal verzorgingsbed
den wel in kwaliteit maar met in hoeveelheid 
verder uit te breiden Zich zelfstandig kunnen 
handhaven heeft dan te maken met hulp bij het 
huishouden, voornamelijk inzake schoonmaak 
en woonkomfort Een goedgehuisveste bejaar
de, die voor de zwaarste huishoudelijke kar
weien een beroep kan doen op externe hulp, 
zal met om plaatsing vragen 

De kostprijs voor dergelijke hulp is een 
peulschil vergeleken bij plaatsingskosten De 
lange wachtlijsten van bejaarden voor hul-
p-aan-huis wegwerken is dus eveneens een 
pnoriteit voor het OCMW Dit kan tevens 
kaderen in tewerkstellingsprojekten voor bij
standgenieters De uitbreiding van poetshulp, 
klusjesdienst, bejaardenhulp aan huis is een 
dnngende noodzaak Men dient er echter over 
te waken dat het m eerste instantie de minver-
mogendheden zijn, die hier voorkeursbehan
deling verdienen 
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IEDER ZIJN DEEL 
Komfortabel wonen is nog een prioriteit. 

Naast het bouwen van meer serviceflats kan er 
ook aktief gedacht worden aan het vernieuwen 
van ongezonde, onaangepaste woningen 
waarin nog zoveel bejaarden, bij gebrek aan 
financiële middelen, gehuisvest zijn. Ook hier 
ligt weer een kans voor tewerkstelling van 
bijstandgenieters. In de marge van het bejaar
denbeleid moet onze aandacht toch ook drin
gend gaan naar de instellingen of afdelingen, 
waar mensen die vroegtijdig fysische aftake-
lingsverschijnselen vertonen, kunnen opgeno
men worden. Het kan toch niet meer dat 
mensen van 40,50 jaar tussen hoogbejaarden 
geplaatst worden, wellicht voor tientallen ja
ren, omdat er geen betere opvangmogelijkhe
den zijn. Voor mensen die al zo zwaar getrof
fen werden door te vroege hulpeloosheid, is dit 
een onverdiende bijkomende morele handi-
kap. 

In 1993 wensen wij Antwerpen aan Europa 
te tonen als een centrum van kuituur en als 
een bloeiende wereldhaven. Laten we ervoor 
ijveren dat we ook kunnen bewijzen dat nie
mand vergeten werd in onze welvaart. 

Fonne Crick 

Antwerpen, een bruisende stad, maar deelt iedereen er wel in de feestvreugde? 
(foto Dienst voor Toerisme A'pen) 

ADVERTENTIE 

OOKDITISEBES TSI van oude machines, toestellen 
of documenten, van industrieel-
archeologische waarde, dreigen 
onder een niet aflatende vernieu
wingsdrang verloren te gaan. 
Daarom besloot EBES bijzondere 
aandacht te besteden aan haar 
industrieel erfgoed. 
Zij nam het initiatief haar histo
rische rol in de industriële en 
maatschappelijke ontwikkeling te 
onderzoeken en vorm te geven. 
Voor de verzameling van haar 
industrieel verieden koos EBES 
een origineel kader: de oude 
machinezaal van Centrale Langer-
brugge, in 1913 gebouwd, vormt 
het gepast decor voor ENERGEIA, 
het museum voor industrieel erf
goed van EBES. 

U bent er van harte 
welkom. 
Voor afspraak bel het 
nummer 03/280.03.45 
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MIGRANTEN 
ANTWERPEN 

ANNEER een partij op 
ernstige wijze een pro
bleem moet aanpakicen, 
dan kan het nooit kwaad 
het dossier te kennen. 
Voor de klassieke linker
zijde bestaat het gastar
beidersprobleem er in 
dat het Vlaams Blok veel 
stemmen haalt, en dat 
het probleem dus opge

lost is wanneer het Vlaams Blok geen stem
men meer haalt. Het officiële beleid van de 
Stad Antwerpen is daarop gesteund. Ze willen 
de "Wrevel" en dus de "wrevelstemmen voor 
het Vlaams Blok" wegnemen. Veel verder gaat 
het stedelijk beleid niet. 

De klassieke rechterzijde wenst in te spelen 
op dezelfde "wrevel" door hem als normaal en 
gerechtvaardigd voor te stellen. Hun oplossin
gen blinken echter vooral uit in het verbieden 
van een aantal handelingen, wat voor de 
verdedigers van de vrijheid wel een merkwaar
dige houding is. Het hoeft trouwens geen 
betoog dat het Vlaams Blok het minst van alle 
partijen een standpunt heeft. Hun doelstelling 
bestaat in het vergaren van de stemmen, wat 
hun dermate goed lukt, dat ze er niet erg wijs 
aan zouden doen het probleem echt op te 
lossen. 

AANTAL 
De migranten zijn gekomen omdat wij hen 

gevraagd hebben. De eersten toch. De ande
ren zijn ten gevolge van mond aan mondrekla-
me gekomen. Hun familie die hier woonde zei 
dat het hier goed was. Gezien deze reklame, 
die dus niet zal stoppen, en de nataliteit (het 
aantal kinderen) moet men er van uitgaan dat 
het aantal mensen van Marokkaanse afkomst 
elke generatie zal verdubbelen. In het verleden 
is deze groei zo sterk geweest. 

Wie tien jaar geleden in Antwerpen rondliep, 
zag inderdaad nog geen fVlarokkanen. Wie 
over tien jaar in Antwerpen rondloopt, zal er 
wellicht circa 40.000 ontdekken. Tenzij... een 
ernstig beleid de toevloed zal indijken tot wat 
redelijkerwijze kan. De belangrijkste stap is 
dan ook een ander immigratiebeleid ontwikke
len. Vandaag is door de kombinatie van een 
soepele nationaliteitswetgeving en de familie-

verenigmg alles mogelijk. De Belgische en de 
Europese wetgever zal één en ander moeten 
strenger maken. Op stedelijk gebied zullen 
degenen die loyaal binnenkomen beter ge
volgd worden opdat ze zouden integreren. Wie 
dit negeert, en alleen maar zich bezighoudt 
met het buitenwerken van al wie hier is, dweilt 
als het ware met de kraan open. 

In Antwerpen zijn er steeds zeer 
veel vreemdeiingen geweest. 
Dat is wellicht normaal voor een 
havenstad. Sinds de zeventiger 
jaren Is er echter een en ander 
veranderd. Stilaan begonnen de 
kleinere groepen Nagrebvreem-
delingen door hun fysische aan
groei zichtbaar te worden. Ten
gevolge van deze groeiende en 
vooral op te merken aanwezig
heid begonnen ze de bevolking 
in een aantal wijken te storen. 
Van zodra er een partij, het 
Vlaams Blok, bij gebreke aan 
andere elektorale aanknopings
punten, op "Het Gastarbeiders-
probleem '̂ begon te spelen, was 
er een nieuw politiek probleem. 
De Volksunie heeft dit zeer goed 
beseft en heeft een migranten-
standpunt opgebouwd. Volgens 
de pers was dit het meest volle
dige en meest genuanceerde 
standpunt van alle partijen. Dat 
deze positieve beoordeling van 
de pers in de volksbuurten niet 
veel stemmen opbracht spreekt 
wei vartzeif. 

VREEMDELING 
De doorsnee Marokkaan is een minder of 

ongeschoold arbeider die bereid is voor een 
laag loon hard te werken. Zijn kinderen daar
entegen zijn meestal niet meer ongeschoold, 
maar meestal toch voorbestemd om hetzelfde 

soort werk als de ouders te doen. Meestal 
wensen ze dit echter niet meer. Men komt dan 
ook tot de merkwaardige vaststelling dat een 
integratieproces, bv. door school te lopen, 
meestal geen resultaten oplevert, en dus op 
termijn averechts werkt. Dit betekent dat vele 
Marokkanen, tengevolge van deze afstotings
processen, maar uit armoede als kleine zelf
standige beginnen. Het is evident dat ze dan in 
het straatbeeld nog meer opvallen, en vooral 
dat ze de middenstand zwaar bekonkurreren 
door hun bereidheid om voor weinig geld te 
werken. Zo ontstaat er op relatief korte termijn 
een volledige paralllele ekonomie. Men sluit de 
vreemdeling als het ware op in een ekono-
misch getto. 

DE VLAMING 
Vermits de Marokkanen niet rijk zijn, zoeken 

ze de armere buurten op. De Vlamingen die 
daar wonen hebben het al moeilijk en zijn 
dikwijls al het wrakhout van de samenleving. 
Door het loutere aantal van de vreemdelingen, 
hun samenhorigheidsgevoel, hun winkeltjes... 
bepalen ze al gauw het straatbeeld. Het is 
logisch dat de Vlaming snel gaat denken dat 
deze vreemdeling meer mag en kan. In een 
verkommerde buurt is het nieuwe altijd sfeer
bepalend. Elk vreemdelingenbeleid dient dan 
ook te beseffen dat het verkeerd zou zijn de 
Vlamingen te laten steken in deze achterbuur
ten. Nochtans moet men ook beseffen dat een 
aantal wijken, bv. Sint Andries, reeds in de 
middeleeuwen verpauperd waren. 

Enige realiteitszin verhindert dan ook te 
doen alsof men het probleem van de Vlaamse 
armen, de vierde wereld, samen met dat van 
de vreemdelingen even kan oplossen. Deze 
kansarmoede zit te diep. De meeste wrevel 
wordt echter veroorzaakt door de middengroe
pen onder de Vlamingen, die schrik hebben 
om de echte vierde wereld ingeduwd te wor
den, tengevolge van de marginalisering van de 
buurt. Dit verklaart de heftigheid van de men
sen in Borgerhout. Hoewel Borgerhout aan de 
Seefhoek grenst, was het een woongebied 
voor kleine burgers. Op 1 jaar tijd is een deel 
nauwelijks te onderscheiden van de echte 
Seefhoek. Deze evolutie is des te dramati
scher als men weet dat de klok zeer moeilijk 
terug te draaien is. Een stadsbeleid zou dan 
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tmigrantenkinderen zijn meestal niet meer ongeschoold. Maar toch gedoemd om 
in eenzelfde arbeidssituatie te komen als hun ouders. 

ook vooral bijzondere aandacht moeten tieb-
ben voor het geografisch beperken van de 
probleemgebieden. 

VOORSTELLEN 
De VU heeft terzake een reeks voorstellen 

klaar: Op nationaal en internationaaal vlak 
moet er een beperking van de immigratiemo-
gelijkheden komen. Humanitaire redenen zijn 
gezond en nodig in de toepassing van be
staande regels, doch kunnen geen opendeur-
politiek wettigen. Vandaag is het zo dat in 
wezen elk familielid (De EEG stelt voor "al wie 
normaal in zijn land van herkomst onder het-

(foto Paul Bolsius) 

zelfde dak zou kunnen wonen") België binnen 
kan, dit op voonwaarde dat de vreemdeling 
Belg wordt. Wel de nationaliteitswetgeving is 
van die aard dat elke vreemdeling na vijf jaar 
verblijf Belg kan worden. Dat moet strenger 
worden. 

Op stedelijk vlak stelt de VU voor dat de 
vreemdelingenpolitie vanafde binnenkomst de 
vreemdeling op de voet volgt totdat hij geïnte
greerd is. Het lijkt echter vooral aangewezen 
deze vreemdelingen te overtuigen van de zin 
om zich zo ver mogelijk in de samenleving te 
integreren. Op deze wijze zal men verhinderen 
dat hij in l\/larokko reklame blijft maken voor dit 
land. Dit belet natuurlijk niet dat de druk vanuit 
de derde wereld zal blijven bestaan zolang 

men daar beduidend armer is dan hier. Een 
immigratiebeleid zal dan ook nog zeer lang 
nodig blijven. Want of men nu met probleem
groepen uit t^/larokko, dan wel uit Ghana, Sri 
Lanka of Oost-Europa zit, de problemen blijven 
in wezen dezelfde. 

INTEGRATIE 
Waar een aangepaste immigratiewetgeving 

verstopt wordt achter de integratiestop, is er 
qua integratiebeleid zelfs geen doekje voor het 
bloeden. Er is in België geen integratiebeleid. 
Agaiev maakt zich in dit verband druk over 
stemrecht, precies alsof men de integratie in 
de stembus vindt. Erger is echter de wetgever 
die doet alsof integratie het gevolg is van een 
bepaalde tijdsduur in dit land. Precies of 
vreemdelingen flessen wijn zijn, die men in de 
kelder uit het zicht maar moet laten rijpen. 
Voor de VU is integratie echter het gevolg van 
harde inspanningen zowel van de vreemdeling 
als van-ode overheid. De vreemdeling moet 
zich inspannen. Hij moet de streektaal leren. 
Hij moet zich scholen. Hij moet in kontakt 
komen met de Vlamingen. Dit kan de vreemde
ling niet alleen. De overheid moet hem hierbij 
helpen. O.a. door de binnenkomst van vreem
delingen te beperken tot een integreerbaar 
niveau, o.a. door inhaalonderwijs te organise
ren. Anderzijds dient de overheid respect te 
hebben voor de eigenheid van de vreemde
ling, bv. door erkenning van zijn privé-leven, 
zijnde godsdienst, gezinsleven enz.. Verder 
dient de overheid bekommernis te hebben 
voor de Vlamingen die met de vreemdeling 
gekonfronteerd worden. In geen geval mag de 
inspanning, die de overheid moet doen, afge
schoven worden op de burger. 

Stellen dat er van twee kanten, dit is Vlaming 
en vreemdeling, naar een "multikulturele sa
menleving" gewerkt moet worden, is gevaarlij
ke demagogie. Gevaarlijk omdat de overheid 
zijn taak hiermede ontvlucht en de man in de 
straat voor zichzelf laten zorgen. Demagogie 
omdat de doorsnee migrant niet zoveel kuituur 
meebrengt dat er een "multikulturele samenle
ving" opgebouwd zou kunnen worden. Het zijn 
nu eenmaal de minsten die komen. 

Teneinde de vreemdeling te overtuigen van 
de zin van de integratie, wenst de VU hem te 
belonen met het statuut van "resident". Na 
integratie is hij geen migrant meer, doch ook 
nog geen Vlaming. Hij verdient echter wel 
gelijk aan een Vlaming behandeld te worden, 
zodat er een nieuw statuut nodig is. Wij noe
men dit resident. Op deze wijze moet de 
nationaliteit niet uitgedeeld worden. In dit laat
ste geval wordt elk beleid onmogelijk. Feit is 
verder dat dit statuut van resident enkel geldt 
voor de sociaal ekonomische wereld, en niet 
voor de politieke rechten en plichten. r\ 
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UITWIJZING 
Wie met blind is voor eigen gebreken, of 

gebreken van anderen, moet beseffen dat met 
elke vreemdeling geïntegreerd kan worden De 
VU stelt dan ook voor dat elke vreemdeling, die 
nog met resident is, in wezen nog uitgewezen 
kan worden Telkens wanneer zijn reden van 
binnenkomst vervallen is (vb de vreemdeling 
komt binnen door fiuwelijksbanden Bij verbre
king van deze banden kan hij uitgewezen 
worden, tenzij hij andere verblijfsrecfiten ge-
scfiapen heeft vb werk, kinderen of tiet statuut 
van resident bekomen fieeft) 

Daarnaast zou iedere met-residente vreem
deling wegens redenen van openbare orde, dit 
IS na kriminele veroordelingen of wanneer zijn 
titels vervallen zijn, uitgewezen worden Sa
mengevat komt men zo tot een koherent beleid 
waarin de vreemdeling-migrant uitgenodigd 
wordt om met de fiulp van de overheid aan zijn 
eigen integratie te werken Hiervan wordt met 
alleen de vreemdeling beter maar ook onze 
Vlaamse samenleving Toch als we bedenken 
dat Conscience, Joe English, e a eigenlijk ook 
vreemdelingen waren 

STEDELIJK BELEID 
De stad heeft officieel een migrantenbeleid 

Het zou oneerlijk zijn te stellen dat er mets van 
aan is Schepen voor migranten is de nieuwko
mer Fons Geeraerts (SP) uit Borgerhout Bur
gemeester Cools heeft echter ook aandacht 
voor de migranten politiek Terecht overigens 
Paradepaardje van het stedelijk beleid zijn de 
"wrevelagenten', politieagenten en dus de 
bevoegdheid van de burgemeester en met van 
de schepen voor migranten Andere parade-
paardjes zijn de tolkencentra, die uit het onder
wijs gegroeid zijn Het onderwijs is ook met de 
bevoegdheid van de schepen voor Migranten 

Er IS sprake van het opnchten van een 
migrantencel teneinde ambtenaren onder een 
struktuur te brengen De migrantencel raakt 
dus met samengesteld Ambtenaren klagen 
ondertussen wel over het feit dat ze dubbel 
moeten rapporteren, wat op zich met erg is Ze 
klagen ook over dubbele instrukties, wat het al 
moeilijker maakt Struktureel staat het beleid 
dus nog met op poten Dit maakt het voor de 
schepen met gemakkelijk Het beleid zelf is 
vooral gericht op wegnemen van de wrevel 
Voor een stuk bestaat dit in het overleg tussen 
migranten en Vlamingen, en soms ook tussen 
migranten onderling Struktureel lost dit 
meestal met veel op In de konkrete gevallen 
kan dit systeem echter wel helpen 

Het fundamenteel probleem is echter dat 
deze bemiddelingen en dergelijke de beeldvor
ming door de burger van de overheid vervaagt 
van een politiedienst naar een sociaal werker 
Dat IS het noodlottig gevolg van het aanwen
den van politiediensten voor sociaal werk Het 

zou gezonder zijn daarvoor specifieke ambte
naren te hebben Gevreesd kan echter worden 
dat dit bevoegdheidskonflikten binnen het kol
lege zal uitlokken 

VLAAMS BLOK 
Er stemmen dubbel zoveel mensen voor het 

Vlaams Blok dan er migranten zijn Vlamingen 
laten zich nu eenmaal altijd doen door minder
heden, of het nu franstaligen zijn of vreemde
lingen Dit elektoraal sukses is echter vooral 
gebaseerd op een misverstand van de kiezer 
Het migrantenstandpunt van het Vlaams Blok 
beperkt zich tot een verplichte gettovorming 
voor migranten 

In afwachting dat ze terug naar huis gezon
den worden, moeten de Arabieren maar bijeen 
blijven wonen, zelf hun sociale zekerheid beta-

ADVERTENTIE 

len naar eigen Arabische scholen gaan 
(Vlaams Blok staat achter de oprichting van de 
Islamitische school m Brussel, althans volgens 
een recente persmededeling) Dat klinkt na
tuurlijk mooi demagogisch 20 000 Vreemde
lingen opsluiten in een getto kost natuurlijk 
veel plaats De Vlaams Blok-kiezers in Borger
hout zouden moeten beseffen dat dankzij het 
Vlaams Blok zij uit Borgerhout zullen moeten 
vertrekken Ze passen inderdaad met in deze 
gettovorming Daarbij is het een schrale troost 
te vermoeden dat de Marokkaanse kinderen, 
na hun opleiding naar Marokko zouden moe
ten gaan, om daar met Vlaamse steun en geld 
een bedrijf te starten Vooral omdat de Vlamin
gen, die uit deze buurten verjaagd worden, 
helemaal geen steun krijgen Voor Vlamingen 
geldt immers de vrije marktekonomie Dit is de 
rechtse Vlaams Blokideologie Eigen volk 
eerst buiten dus 

Thor Bergers 

domus - uloningen 
Ruwbouw of sleutelklaar ! 

pvba ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN 
Dendermondse Steenweg 29 Hamme Tel. 052-47.88.09 

Met traditionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwal i te i t 

Keuze uit verschillende types. 
Ook voor uw eigen « schets » - idee 
hebben wij een sleutelklare 
oplossing. 

VOOR INLICHTINGEN 
( OPSTUREN A.U.B. ) BON 

NAAM : 
ADRES: 
TEL. : ^ 
BOUWGROND TE : 
wenst inlichtingen en dokumentatie (types, beschnjving, pnjzen ) 
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Het bureau voor het 
computertijdperk 

In dit tijdperk van voortsclirijdende automatisering hoef je niet over bedrading te struil<elen! 
Bij gesofistikeerde apparatuur passen gesofistikeerde bureaus en werktafels. BULO ontwikkelde daar
om de "Elgo"-serie waarin know how, kwaliteit en voortreffelijk design met elkaar verweven zijn. 

Technische kenmerken : verzonken en afgesloten kabelgoten met ge
scheiden kanalen voor alle soorten bedrading (telefonie, sterkstroom, 
dataverbmdingen) vanuit alle rictitmgen (vloer, plafond wand) en met 
voldoende ruimte voor opberging van stopkontakten en dgl Aanbouw 
IS mogelijk bij middel van schakelbladen in een fioek van 90 of 135 
graden 

Afmetingen : hoogte 72 cm en diepte 92,8 cm 
Lengtes 178,8 cm , 160,6 cm , 141,4 cm 92,8 cm 
De zijpanelen zijn 60 cm diep BULCf 
Onze toonzalen te Mechelen (de grootste m de Benelux) zijn open van 
8 30 u tot 17 30 u Ook op zaterdag 
Onze toonzalen te Brussel (Montoyerstraat 10) zijn eveneens open van 
8 30 u tot 17 30 u Vrijdag tot 16 u en op zaterdag gesloten 

industriezone Noord II 
2800 Mechelen 
Tel. (015) 21 10 00 (28 I.) 
Telex 29355 bulo b 
Telefax (015) 20 99 59 



t2 Diiizeyiden beleggers ontdekken de Belgische beurs Het ES-Fonds zorgt 
fesstoneel uoor het beheer ran hun Belgische aandelen en obligaties Met 
eel succes dat ES-Fonds uandaag synoniem is uoor een zeer rendabele 
'gging met beperkt risico 

gaat het ui 
ES-Fonds : ruim 24 miljard voc 
De ES-Fonds strategie : garantie voor succes. 
De ES-Fonds portefeuille be\at 24 4 mil|ard (31 |LIII 89) 
Een enorm kapitaal waaruit een team van financiële analysten 
en professionele vermogensbeheerders een stevig 
rendement puren 
De oordeelkundige spieiding o\ei 7o\\at alle sek
toren \an de Belgische economie \()imt de 
grondslag van dit succes en beperkt tege
lijk de iisico's 8 444 

7 254 
6 780 

Dagdagelijks hel maximum 
uil uu portejeudie halen 
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De ES-Fonds filosofie : berekend risico, verzekerd rendement. 
Beleggen betekent dageliiks de noteringen volgen, nidig aankopen en vooral gepast verkopen. 
Een goed beheerde effektenportefeuille calculeert daarenboven allerhande economi.sche gege-
ven.s in : conjunctuur, renteverviachtingen, beursevolutie ... Daarom houdt het ES-Fonds con
stant een \ inger aan de pols van de Belgische economie en het Brussels beursgebeuren. Die 
permanente aandacht maakt alert reageren mogelijk. Zo haalt uw geld het hoogste rendement 
tegen het kleinste risico. Het ES-Fonds steunt op professionaliteit en kv\ aliteit De uitstekende 
prestaties bewi)zen dat. 

De ES-Fonds prestaties: bewezen rendement. 
Een deelbe\\i|s van het ES-Fonds geeft tot nu toe een uitstekend rendement. Zelfs toen eind 
1987 de Belgische aandelenbeurs een inzinking kreeg bleef het ES-Fonds het merkeli)k beter 
doen. Méér nog : halverv.'ege 1988 al klom het ES-Fonds naar ongekende nieuwe hoogten. 
Verrassend ? Niet voor ons De ES-Fonds specialisten wegen de risico's zorgvuldig af en zien 
ver \'ooruit 
Kocht u in juni 1982 een deelbewijs van het ES-Fonds tegen 4.984 frank, dan had u in aug '89* 
17.488 frank in handen. Ieder jaar steeg de waarde van de 
coupon 

Het ES-Fonds voorstel: deel in ons succes. 
Duizenden inschrijvers maken van het ES-Fonds het groot
ste beleggingsfonds in Belgische aandelen. En dat is geen 
toeval De cijfers spreken voor zichzelf. 
Vraag meer gedetailleerde informatie hii uw agentschaps-
direkteur of beleggingsspecialist. En deel in ons succes 

De coupon ( het jaarlijks 
dividend) ivordt steeds in 
het begin van het volgende 
/aar uitbetaald. 

* Invent.insw.uirde op ^1 .uigustiis '89 

Jaar waarin 
de coupon 

werd betaald 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

XetKvcouptm 

^06 BF 
yb HF 
"̂ 80 BF 
ter BF 
525 BF 
5^^ BF 
568 BF 

•Ji.:s 

im GELD RENDEERT ZEKER. 

ASLK - KREDIET AAN DE NIJVERHEID - CERA - BAG - AN-HYP - LANDBOUWKREDIET 
SPAARKREDIET - HBK-SPAARBANK - CODEP-SPAARBANK - VOLKSDEPOSITOKAS -
NKBK - UNISPAR - ARGENTA - PETERBROEGK, VAN GAMPENHOUT & Go. 



\5\ HYDRO SOIL SERVICES 

Met het wettelijk statuut van innovatiemaatschappij is het Belgische 
aannemingsbedrijf Hydro Soil Services aktief in de volgende domeinen 
in binnen- en buitenland 

Giout injecties 

Grondonderzoek 

Boorbathyscaaf Directional drilling 

D geologisch en geotechnisch grondonderzoek op het water o a voor 
havenwerken evenals het uitvoeren van milieugericht en chemisch 
bodemonderzoek, 

D renovatie en versteviging van oude havenkonstrukties (kademuren, 
steigers, enz), 

D telegeleide ondergrondse boortechnieken o a voor het plaatsen van 
kabels, leidingen, optische vezels, zinkers onder kanalen, rivieren, 
hindernissen, 

D het uitvoeren van boringen onder water o a vanuit een boorbathyscaaf 
ten behoeve van verankeringswerken, draineringen en injecties, 

D het toepassen van springstoffen onder water bij natte afbraakwerken, 
grondverdichtingswerken, rock blasting. 

VA 
HYDRO SOIL SERVICES N.V. 

Oude Markt 1 - B-2480 Dessel - Tel: 014/37.76.84 
Fax: 014/37.15.22 - Telex: 33189 Smetb B 



EEN RAMP VAN EEN PLAN 

D
e Goeverneur van Antwerpen 
heeft het initiatief genomen om 
een uniform gemeentelijk rampen
plan op te stellen. Een rampen
plan bestaat enerzijds uit een or
ganisatieoverzicht en anderzijds 
een waarschuw/ings- en afspra-
l<enregeling met betrekking tot het 
optreden in rampsituaties. Bij de 
opstelling van het plan moet reke
ning gehouden worden met diver

se wettelijke bepalingen met betrekking tot de 
opdrachten van de hulpdiensten, de leiding 
van de operaties en de koördinatie daarvan. 
De gemeentelijke overheid moet ervoor zorgen 
dat dit plan aan de plaatselijke omstandighe
den aangepast wordt. 

Ten einde de optimale werking van het 
gemeentelijk rampenplan te verzekeren is het 
een dwingende noodzaak om op regelmatige 
tijdstippen oefeningen te plannen eventueel in 
samenwerking met de bedrijven. De Burge
meester, die wettelijk verantwoordelijk is voor 
de veiligheid van zijn inwoners, moet alle 
maatregelen treffen om zo snel mogelijk alle 
hulpdiensten ter plaatse te kunnen brengen. 
Vandaar dat de meldingsplicht van de bedrij
ven ten overstaan van de gemeentelijke autori
teiten wettelijk moet worden opgenomen in de 
uitbatingsvergunning. 

VIER FASEN 
Het verwittigingsschema voor de hulpdien

sten is onden/erdeeld in 4 fasen. In de eerste 
fase treden de diensten op die eigen zijn aan 
de gemeenten of die diensten die gehouden 
zijn het grondgebied van de gemeente te 
beschermen. Naargelang een hogere fase 
wordt ingesteld, worden meer personen, dien
sten en instellingen bij de rampenbestrijding 
betrokken. De hulpverlening in de fase 1, 2 en 
3 behoort tot de bevoegdheid van de burge
meester. 

Het koördineren van de hulpverlening in 
fase 4 valt onder de bevoegdheid van de 
goeverneur. Het alarmeren van de verschillen
de personen, diensten en instellingen is een 
vitaal onderdeel van de rampenbestrijding. De 
snelle hulpverlening is inderdaad slechts mo
gelijk als de verwittiging akkuraat en snel 
verloopt. De verantwoordelijkheid voor de ver
wittiging, de eventuele ontruiming of evakuatie 
van de inwoners ligt totaal bij de gemeentelijke 
overheden. Laat ons echter eerst en vooral 
stellen dat een evakuatie in ons land met zijn 
overbevolking kwasi onmogelijk is. 

Dat indien men er iets zou aan doen, dit 
minstens interprovinciaal zou moeten gebeu
ren. Een ontruiming bij een ontploffing, een 
gasontsnapping, brand of iets dergelijks kan 
men inderdaad vooraf plannen door zijn ge
meenten te verdelen in verschillende wijken 
van ongeveer 6 a 700 inwoners, verzamelpun
ten aan te duiden en de voor iedere wijk aan te 
duiden uitwijkmogelijkheden. 

ALARMSIRENE 
Wat de venwittiging van de bevolking betreft 

zijn er wel een aantal mogelijkheden, alhoewel 
beperkt in efficiëntie. In de eerste plaats alarm
sirenes, verwittigen met radiowagens van de 

In de jongste decennia zijn ver- ' 
schillende gemeenten, die vroe
ger landelijke gemeenten waren, 
geëvolueerd naar gemeenten ï 
waar de industrie zich op een 
2»er snelle manier heeft ui^e-
breid. Heeft dit enerzijds een 
bepaald inkomen gegeven aan 
deze gemeenten dan heeft dit 
anderzijds meegebracht dat ze 
rechtstreeks In de gevarenzone 
zijn terechtgekomen, vnl. door 
de Inplanting van petrochemi
sche bedrijven en de kerncentra
les. Het Waasland is hiervan een 
typisch voorbeeld. Het is dan 
ook normaal dat al d^e ge
meenten er dringend aan toe 2jjn 
om een degelijk rampenplan op 
te stellen. 

politiediensten. Maar de realiteit heeft reeds 
uitgewezen dat men hiennede slechts een 
klein gedeelte van de bevolking bereikt. Ons 
inziens zou men een alarmsysteem moeten 
uitwerken via het telefoonnet aangesloten op 
de computer dit in samenspel met bv.de plaat
selijke teledistributie. 

Dit moet met de moderne kommunikatie te 
realiseren zijn. Het spreekt vanzelf dat men de 
bevolking zelf regelmatig via informatiebladen 
moet inlichten over de manier hoe in de eigen 
gemeente het rampenplan toegepast moet 
worden. 

leder van ons die in deze materie verant
woordelijkheid draagt is er zich van bewust dat 
deze taken (hoogdringend) op punt dienen 
gesteld te worden. Daarom is het zo teleurstel
lend dat de hogere overheid niet sneller de 

Een rampenplan is uiterst noodzakelijk 
geworden door de inplanting van pe
trochemische bedrijven en kerncentra
les, (foto Ebes) 

nodige veiligheidsmaatregelen treft. Een voor
beeld om af te sluiten: Het petrochemich 
kompleks op de Linkeroever te Zwijndrecht 
beschikt slechts over één toegangsweg, die 
terzelfdertijd dient als vluchtweg en als aan
voer voor de hulpdiensten. Wanneer er zich 
een ernstige ontploffing of gasontsnapping 
zou voordoen is deze weg volledig geblok
keerd voor alle bedrijven, voor alle diensten en 
voor alle personeelsleden (ongeveer 2.000 per 
shift). 

Reeds vanaf 1982 interpelleerde ik de ver
scheidene ministers van Binnenlandse Zaken, 
de ministers van Openbare Werken, de staats-
sekretaris van Milieu, de gemeenschapsminis
ter van Milieu enz. Niettegenstaande de Goe
verneur van de provincie Antwerpen regelma
tig heeft aangedrongen en niettegenstaande 
de plaatselijke bedrijven regelmatig op dit 
probleem hameren is er nu, in 1989, nog altijd 
niets gebeurd. Alhoewel het reeds voorzien 
was op de begroting van 1988. 

Wij hebben nu ons vertrouwen gesteld op de 
minister van Openbare Werken Johan Sau-
wens, dat hij dit zou realiseren. Zo niet zal het 
moeten gebeuren met hardere akties die wij 
als College plannen en ook zullen toepassen in 
1990 voor de veiligheid van onze inwoners. 

Oktaaf Meyntjens, 
burgemeester 

Zwijndrecht-Burcht 
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Bell Telephone Manufacturing Company N.V. 
Francis Wellesplein 1, B-2018 Antwerpen, België 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN DURE EN VUILE STAD 
Antwerpen, dat staat wel vast, is een dure 

stad voor zijn burgers. Na de fusie van 1982 is 
Antwerpen een van de duurste gemeenten van 
het land geworden. Gemiddeld betaalt de 
Sinjoor elk jaar 17.168 fr. aan gemeentebelas
tingen en retributies. Globaal belopen de ste
delijke belastingsopbrengsten jaarlijks het eer
biedwaardige bedrag van 8,2 miljard. Het voor
melde bedrag van 17.168 fr. per Sinjoor wordt 
eenvoudig bekomen door een deling van het 
totale bedrag van de ontvangen belastingen 
door het totale inwonersaantal van Antwerpen. 
Dit wil zeggen dat theoretisch gezien deze 
17.168 fr. betaald worden door elke inwoner 
van Antwerpen, nl.: - van de jongste zuigeling 
tot de oudste grijsaard; - van de aktieve 
inwoner tot de werkloze inwoner; - van de 
scholier tot de gepensioneerde; - van de 
loontrekkende tot de steuntrekkende. 

Het is duidelijk dat de personen die in de 
praktijk werkelijk de gemeentebelastingen 
moeten dragen beduidend hogere verplichtm-
gen hebben dan dit puur theoretische "gemid
delde bedrag". Van 1983 tot 1988 stegen de 
stedelijke belastingsopbrengsten met eventjes 
42,7%. In vergelijking met de gemiddelde 
verhoging van de gemeentebelastingen in 
gans België, stegen de belastingsopbrengsten 
in Antwerpen met ruim 50% meer in de perio
de van 1983 tot 1986. Alle aan Antwerpen 
grenzende gemeenten zijn veel en veel belas-
tingsvriendelijker dan de zogenaamde "Koe-
kenstad". Dit geldt zowel voor Stabroek en 
Kapellen in het Noorden, als voor Wommel-
gem en Wijnegem in het Oosten, als voor 
Aartselaar en Hemiksem in het Zuiden, als 
voor Zwijndrecht en Kruibeke in het Westen. 

UITWIJKEN 
Het mag dan ook niemand verwonderen, dat 

steeds meer Antwerpenaars, deze te dure stad 
ontvluchten en zich elders in belastingsvrien-
delijkere gemeenten vestigen dan er ander
zijds mensen van buiten de stad, in Antwerpen 
komen wonen. Zo vermindert elk jaar het 
inwonersaantal met zowat drie tot vier duizend 
eenheden. Daarenboven stellen wij vast dat 
het vooral de jongere, dynamische en onder
nemende Sinjoren zijn, die uitwijken. Hetgeen 
voor gevolg heeft dat de gemiddelde leeftijd 
van de stadsbevolking voortdurend hoger 
wordt, en het aantal aktieve Antwerpenaars 
stelselmatig van jaar tot jaar, afneemt. 

Dat is uiteraard geen rooskleurige evolutie, 
die zelfs op relatief korte termijn, uitzichtloos 
dreigt te worden en vroeg of laat tot een 
katastrofe moet leiden. Voor de stad wordt 
daardoor het financieel draagvlal alsmaar klei
ner, voor de Sinjoor komt eer vriendelijker 

Antwerpen is een vuile stad. Ool( Brabo ondervindt dat aan den lijve. 
(foto Paul Van den Abeele) 

belastingsregime niet dichterbij. Het hoeft 
geen verder betoog dat rechtvaardigheid wat 
anders is. Nog ergerlijker wordt het voor de 
(verdrukte) Sinjoor als men een evaluatie 
maakt van de ontwikkeling van de kwaliteit van 
de dienstverlening die hij in ruil voor de zeer 
hoge belastingen bekomt. 

DIENSTEN 

velen van hen een nieuwe mentaliteit bijge
bracht moet worden. Al te veelvuldig wordt de 
burger van de ene dienst naar de andere 
verwezen, van het ene politiebureau naar het 
andere, en dan weer terug, kortom van de 
klaveren naar de biezen. Vrijwel zonder uitzon
dering behoeven de stedelijke administraties 
een grondige doorlichting en een doorgedre
ven reorganisatie. De Antwerpenaar verdient 
beslist beter! 

Men kan begrip opbrengen voor het feit dat 
het samenvoegen van 8 vrijwel volledig uitge
bouwde personeelsformaties niet in een hand
omdraai tot één perfekt werkend geheel omge
bouwd kunnen worden. Maar inmiddels verlie
pen er 6 jaar sedert de aanvang van de fusie 
en sedert de samenvoeging van de vroeger 
verspreide personeelskaders. Zelfs wanneer 
men daarbij geen rekening houdt met de 
realiteit dat de gehele fusieoperatie met 6 jaar 
(van 1976 tot 1982) uitgesteld werd, opdat 
deze grondig voorbereid zou kunnen worden, 
mag toch wel aangenomen worden dat 6 jaar 
na de fusie de stadsdiensten terdege gereor
ganiseerd zouden moeten zijn en vlot zouden 
moeten werken. Helaas, niets is minder waar. 
Het lijkt er meer en meer op dat ze van 
langsom slechter en slechter gaan werken. De 
dienstverlening aan de burger wordt bijzonder 
slecht verzorgd in Antwerpen. Soms lijkt het er 
wel op dat men in sommige administratieve 
diensten van mening is dat de burger daar is 
om aan hen diensten te verlenen in de plaats 
van het omgekeerde. Niet altijd ligt het aan de 
ambtenaren, maar het is wel zeker dat er bij 

VUILE STAD 
Het is uitermate spijtig maar daarom niet 

minder waar. De jongste jaren is de stad een 
vuile stad geworden. Wij moeten dat bijna 
dagelijks vaststellen. De VU heeft deze betreu
renswaardige evolutie meerdere jaren echter 
bij herhaling aangeklaagd, zonder veel positie
ve gevolgen. Korte tijd geleden heeft men dan 
tenslotte toch een aantal pogingen onderno
men op het stadhuis om de D.O.R. te reorgani
seren. En inderdaad soms kan wel enige 
verbetering vastgesteld worden. Hoewel het 
nog steeds als verre van voldoende gewaar
deerd moet worden. Het is mogelijk dat gaan
deweg de Antwerpenaar zelf nonchalanter ge
worden is, vaststellende dat de stad niet pro
per gehouden werd of in onvoldoende mate 
proper gehouden werd door de overheid, en 
ook maar minder nauw is gaan opletten en 
daardoor het geheel nog erger gemaakt heeft. 
Wellicht moeten wij allen terzake eens een 
gewetensonderzoek doen en meer discipline 
aan de dag leggen. Maar in de eerste plaats 

> 
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ANTWERPEN 

BEGROTING '90 
moet het stadsbestuur het roer grondig om
gooien en onze stad ook werkelijk zuiver 
maken zodat wij, burgers, ze dan ook zuiver 
kunnen houden 

EEN SLECHT 
ONDERHOUDEN STAD: 

In de binnenstad, maar echt met uitsluitend 
en alleen in de binnenstad, moeten wij m 
toenemende mate vaststellen dat de straten en 
pleinen barslecht onderhouden worden Voet
paden waarvan de stenen schots en scheef 
liggen, waarop men meermaals verplicht wordt 
om evenwichtsoefeningen te doen om rechtop 
te kunnen blijven, zijn er de jongste jaren met 
de vleet aan te wijzen De rioolmonden, die 
verstopt zijn en verstopt blijven, zijn met meer 
te tellen Straten die er bijliggen alsof het de 
bedoeling geweest is om een testbaan voor 
auto's aan te leggen waarmee de doelmatig
heid van de vering e d onderzocht dient te 
worden zijn al even talrijk Dat beperkt zich met 
enkel tot ons aller Meir, de Scheldekaaien, of 
de Brederodestraat, maarzij komen inderdaad 
in alle wijken of deelgemeenten voor Het is om 
ons te schamen wanneer wij toeristen van 
binnen- en buitenland op bezoek krijgen 

PROMOTIE 
Het stadsbestuur heeft zopas beslist haar 

budget voor toeristische promotie te verdubbe
len Een verdubbeling van de uitgaven, die 
geïnvesteerd worden om toensten naar onze 
goede stad te lokken klinkt mooi in de oren van 
de Antwerpenaar, en dat wakkert ons, toch wel 
aanwezige, chauvinisme wat aan Maar totaal 
anders wordt het wanneer men het bedrag 
verneemt dat de fiere Stad Antwerpen aan die 
toeristische promotie m het jaar 1989 gaat 
spenderen na die fameuze verdubbeling van 
het budget' Ga even zitten a u b Juist geteld 
10 miljoen Of in procenten uitgedrukt met 
meer dan 0,03% van de totale stadsbegroting 
Men zou ermee kunnen lachen moest het met 
zo bedroevend zijn Want met of zonder chau
vinisme, Antwerpen heeft heel wat te bieden 
aan de geïnteresseerde toerist Maar het is 
verre van voldoende bekend gemaakt in het 
buitenland 

M/af de VU-fraktie, reeds vele jaren bekend 
IS, omdat zij sedert ruim 20 jaren reeds, en dit 
telkens opnieuw, de aandacht gevestigd heeft 
op deze onverantwoord grote tekortkoming 
van het regerende Stadsbestuur, werd hierme
de nogmaals uitdrukkelijk bevestigd Wat 
kan men op dergelijk vlak immers verwachten 
van een kollege dat slechts 0,03% van haar 
begroting wenst te besteden aan de promotie 
van haar onschatbaar kunstpatrimonium 

Gerard Berrers 

Deze week vergaderde de Antwerpse Pro
vincieraad over de begroting 1990 Tijdens een 
persbabbel lichtte de VU-fraktie de sluier over 
haar standpunten De weerklank in de bladen 
getuigt dat de fraktie op het juiste spoor zit 
Een overzicht 

• BIJ het begin van het jaar is er altijd een 
groot overschot gepland dat echter steevast 
door de steeds hogere uitgaven weggevreten 
wordt 

• Komt daarbij, zoals bleek m 1987, dat 
ondanks diverse reserves (bvb voor aankoop 
van het eigen provinciegebouw) het gekumu-
leerd overschot hooguit 400 miljoen be
draagt 

• Er IS de (trage) hogere overheid bij het 
doorstorten van onroerende voorheffing (1,8 
miljard) of aandeel in het Fonds van de Provin
cies (940 miljoen) En bij een loonmassa van 
jaarlijks 2 miljard betekent 1 % verhoging al de 
helft van het overschot 

• Logisch IS dan ook dat uitbetalingen van 
toelagen aan verenigingen, premies allerhan
de aan de burger, enz , dikwijls laattijdig uitbe
taald worden 

• Geen schrik, de ganse provincie is nog met 
in faling Wel is deze krappe toestand gevaar
lijk om met in „staking van betaling" te gera
ken 

Uit de studie van de begroting haalden de 
provincieraadsleden nog volgende lijnen 

• Er wordt teveel in stenen, te weinig in 
mensen geïnvesteerd Daarbij wordt dikwijls 
weinig aandacht aan het onderhoud geschon
ken van gebouwen (zie het PTS-Boom) 
• Op de gevoerde subsidiepolitiek heeft nie
mand zicht, nog minder op wat zij/hij er mee 
doet Als de kleur maar goed is Slechts 1 
voorbeeld Met de jaarlijkse subsidies voor een 
beter runderras, betere melk, aanmoediging 
van de paardenfokkerij en varkensstamboek 
moet de provincie nu toch vollopen met super
rassen ' 
• Is het geen tijd om i p v provinciale bouw-
premies, rentetoelagen of zelfs een grondbank 
te voorzien om de uit de pan slaande prijzen 
draaglijker te maken' 
• En steevast onderhouden van onbevaarba
re waterlopen (45 miljoen) kan toch ook mee
betaald worden door vervuilers' 
• Wat het personeel betreft kan de provincie 
eigenlijk geen hoger geschoolde krachten be
talen Een stille pnvatisering naar bvb inter-
kommunales die dat wel kunnen, is gevaarlijk 
Zo geraakt beheer uit eigen beleidshanden' 

Vervolg door Clem De Ranter, Staf Dnesen, 
Werd Herbosch, Leo Luyten, Koen Pauli, Koen 
Raets, Joris Roets, Etienne Servaes, Frans 
Teuwkens en Lode Van Dessel in de raad 

JA, samen met de VU wil ik werken 
aan een vrij en beter Vlaanderen 

(voorkeur aankruisen a.u.b.) 

O ik wil lid worden van de VU. 

O ik wil het VU-informatiepak-
ket (met o.m. de brochure 
"De macht van de midde
len") gratis thuis ontvangen. 

O ik Wil, ter kennismaking, ge
durende enkele weken een 
proefnummer van het week
blad "WIJ" ontvangen. 

O ik wens de migrantennota 
van Groot-Antwerpen. 

Naam: 

Voornaam: 

Adres: 

Gemeente: 

Tel.: 

U kan deze bon terugbezorgen 
aan: Volksunie, J. Liesstraat 2, 
2018 Antwerpen. 
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ADVERTENTIE 

BOUWENSSTRAAT 11-35 2200 BORGERHOUT ANTWERPEN TEL 03/231.08.96 
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SPORT 

SPORT EN LIEFHEBBERIJ 
OP HOOG NIVEAU 

AAR is de sport naar
toe? Wat is l<lubliefde? 
Hoe zit liet met de fair-
-play? Waar is de echte 
supporter gebleven? 
Wat betel<ent inzet voor 
uw l<lub? Zeggen dat het 
"nieuwfe voetbal" het an
dere heeft verdreven is 
fout. Dat kan ook nooit 
gebeuren. 

EEN VOORBEELD 
Gelukkig wordt op liefhebbersvlak ook nog 

op grote schaal sport bedreven. Zich inspan
nen in zijn ontspanning is dan ook een schone 
deugd die vandaag de dag erg levendig is in tal 
van liefhebbersverenigingen in gans Vlaande
ren. En ook hier is een opgaande trend merk
baar. Nieuwe klubs schieten als paddestoelen 
uit de grond, kiezen 9en verbond waarin zij 
aktief wensen te zijn en geven het beste van 
zichzelf met het oog op voortbestaan, groei, 
ontspanning en sportief succes. Men heeft 
immers ambitie. Willen winnen is eigen aan 
een gezonde sportmentaliteit, kunnen verlie
zen een onmisbare komponent in datzelfde 
geheel en ieder seizoen is telkens weer een 
nieuw begin van enthousiasme en idealisme. 
"Mijn" klub, waar ik terecht kan met heel het 
gezin omdat we er ons thuisvoelen. Zo'n 
vereniging is geen unicum, gelukkig maar. Er 
bestaan er honderden in alle sporttakken. Eén 
onder hen is S.V. DUBOCO, een sportvereni
ging aangesloten in de immense organisatie 
van het KKVS en een stralend voorbeeld van 
een familiepioeg in konstante en, gezien haar 
aktiviteiten, onvermijdelijke uitbreiding. Een 
vereniging met haar inspanningen, haar 
vreugden en ook haar noden. Een beeld dat 
eigen is aan dergelijke klubs. We beschouwen 
DUBOCO als representatief en we willen 
graag iets konkreter ingaan om een duidelijker 
beeld te vormen van de ware impakt van zo'n 
klub. Een beeld van de amateursport die kan 
leven naast de beroepssport, ja zelfs de nood
zakelijke tegenpool ervan vormt. S.V. DUBO
CO startte 12 jaren geleden vanuit de kreativi-
teit van drie personen die met behulp van 
broers en vrienden een elftal vormden. Men 
trad in kompetitie na het voorleggen van een 

SV Duboco. De jeugd is troef. 

degelijke statutenvorming en het vervullen van 
een hele reeks administratieve verplichtingen. 
Het bleef hier niet bij. Elk jaar kwamen er 
ploegen bij en reeds vanaf het derde levens
jaar startte men met jeugdvoetbal. De basis 

Voetbal is business gewrarden. 
De profvoetbalier is een produict 
van een be<frl|f, "Honderd mu
loen" ligt viot in de mond ais iiet 
over de vericoop van een goede 
speler gaat Marketingstrate-
gieën, pubHc-relations en spon
soring: het is de rode draad 
doorheen deze sfwrttak. En geef 
toe, dtt alles kent w ^ zijn spek-
takeiwaarde, :d\n spanningen en 
boelende ontknopingen, maar 
roeirt tevens de nodige beden
kingen op. 

voor een mooie toekomst was gelegd. Onder 
het motto "iedereen speelt, die graag speelt" 
(dus niet enkel de besten) groeide de jeugdaf
deling, waar steeds de meeste aandacht naar 
is blijven uitgaan, uit tot een afgerond geheel 

van pupillen tot juniores. Iedereen die het 
wenste sloot zich aan. DUBOCO rekruteert in 
het St.-Stanislaskollege in het lager onderwijs. 
Jongens die graag voetbalden, spelers die 
wegvielen bij Antwerp, Berchem of Beerschot, 
maar ook zij die nog nooit tegen een bal 
hadden getrapt. Je bent er altijd welkom. Het 
ontbreekt de klub niet aan jeugdtrainers en 
-begeleiders. Enthousiaste seniores en ouders 
bieden zich op woensdag en zaterdag aan om 
zich over de spelertjes te ontfermen. DUBOCO 
voorziet in een wekelijkse busdienst (en dit 
voor de leden geheel gratis) om een 60-tal 
jongens vanuit Berchem naar Boechout te 
brengen en terug. Immers, de klub bleek voor 
haar leden enkel tevreden te zijn met het 
bieden van sportmogelijkheden in de allerbes
te omstandigheden. Uitbreiden in kwaliteit. Zo 
zijn er de jaarlijkse, zware investeringen in 
nieuwe uitrustingen en materiaal. 

OOK KULTUUR 
S.V. DUBOCO zocht en zoekt in het eigen 

Berchemse naar speelterreinen waar de klub 
met de 250 leden terecht aanspraak mag op 
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maken. Er waren al duidelijke kontakten met 
de gemeente maar de fusie heeft roet in het 
eten gestrooid. De hoop blijft echter levendig. 
Als rasechte ploeg uit Berchem moest men 
voor de bevrediging van eigen behoeften en 
doelstellingen uitwijken naar Boechout waar 
een gans sportkompleks wordt afgehuurd, wat 
een heel hoge kostenlast met zich meebrengt. 
Een vorm van stedelijke subsidies, waarop 
klubs als Antwerp en Beerschot wel kunnen 
rekenen, valt liefhebbersverenigingen niet te 
beurt. Gelukkig viel hier en daar een appeltje 
en één keer zelfs een hele boomgaard uit de 
DUBOCO-kast. Zo ontvingen zij enkele jaren 
geleden de eerste prijs van Jeugdzorg voor de 
geleverde inspanningen op dit vlak. Het onop
houdelijk inschrijven op allerlei manifestaties 
van kulturele, sportieve en ontspannende aard 
leverde een selektie op in de "Pak de poen-
-show" waar DUBOCO vorig jaar één miljoen 
won. Zo zie je maar, dat je geluk voor een groot 
deel zelf kunt afdwingen. Er werd onmiddellijk 
geïnvesteerd in de verbetering van de lichtin
stallatie in het gehuurde sportkompleks zodat 
de avondtrainingen van de eigen ploegen en 
de kontraktklubs in nog optimalere omstandig
heden kunnen doorgaan. De vereniging is 

ADVERTENTIE 

„Boma Duboco" zoals ze door ieder
een genoemd wordt, breide voor e\ke 
miniem een sjaal en een muts in de 
geel-blauwe klubkleuren. 

immiddels uitgebreid tot 6 senioresploegen, 3 
zaalvoetbalploegen, 6 jeugdelftallen, een he
ren- en damesvolleybalploeg. Ook voor de 
zaalsporten dient uitgeweken te worden uit 
Berchem tot in Hemiksem, hoe graag men ook 
meerdere uren in eigen stad zou krijgen. De 
DUBOCO-leden kunnen voor éénzelfde lidgeld 
inschrijven in al deze sporttakken. U begrijpt 
het wel: een amateurvereniging met zulke 
ambities draait op een enorme infrastruktuur. 
Het gaat hier om een miljoenenbudget van in-
en uitgaven. De eigen uitbating aldaar wordt 
immers ook door DUBOCO ter harte genomen. 
Werken op louter amateurbasis binnen zo'n 
geheel met de belangeloze inzet van velen. 
Een familieploeg waar buiten het voetbalge-
beuren tal van aktiviteiten georganiseerd wor
den die de vriendschapsbanden alleen maar 
hechter maken. Een familieploeg met zijn 
typische hoogdagen maar ook noden, want 
men teert niet op successen uit het verleden. 
Het is, zoals overal, de toekomst die belangrijk 
is en waarvan de leden veel verwachten. Altijd 
opnieuw verdienen trouwe en nieuwe leden 
diezelfde aandacht. Op amateurbasis viert dé 
sport in zijn ware betekenis nog steeds hoogtij! 

Frank Compere 

De kortste weg tussen U en ons 

03/231.9118 

» 

SPAARKREDIET 
De Spaarbank met visie 
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VIC MEES EN HET 
ANTWERPS VOETBAL 

H
OE is Vic Mees in de voetballerij 
geraakt? 

„Het is begonnen zoals bij ieder 
kind in die tijd. Ik liep school in St.-
Eduardus Merksem. In die tijd 
werden er nogal wat schooltor-
nooien georganizeerd. Zo was het 
paastornooi van FC Antwerp een 
vaste gebeurtenis op de kalender 
Alle scholen uit het omliggende 
namen eraan deel. De klub maak

te hiervan dan gebruik om de jonge spelertjes 
een aansluitingskaart onderde neus te duwen. 
Voor je het besefte was je lid van een klub. De 
toenmalige trainer van Antwerp was een oud-
international uit de twintiger jaren en hij had 
mij zien spelen en vroeg om een kaart te 
ondertekenen. Ik was toen 12 jaar en zette mijn 
naam onder die kaart. Wat ik toen niet besefte 
was dat die aansluiting eigenlijk een levens
lang kontrakt betekende. Mijn vader was niet 
erg gelukkig met die gang van zaken. Er was 
echter niets aan te doen. Ik was aangesloten 
bij FC Antwerp. 

Het was toen 1939 en even later brak de 
oorlog uit. Door de oorlogsomstandigheden 
had Antwerp maar één kadettenploeg. Ik was 
nogal tenger van bouw en ik viel dan ook 
meestal uit de boot als twaalfde man. Vervan
gen mocht toen nog niet in de voetballerij. Ik 
kreeg pas mijn kans als er eens een speler niet 
kwam opdagen. Dat gebeurde in een wedstrijd 
op Oude God. Ik kreeg mijn kans en stak mij in 
voetbalplunje. Even voor aanvang van de wed
strijd daagde echter onze elfde speler op en ik 
mocht mij opnieuw omkleden. Ik ben toen 
wenend naar huis getrokken met het vaste 
voornemen nooit nog voor Antwerp te spelen. 
Ik tekende dan een aansluiting bij Olse l^erk-
sem maar die kaart kwam even vlug terug. Ik 
was immers al aangesloten. 

Daarna is het redelijk snel gegaan. Ik vocht 
voor mijn plaats bij de kadetten, daarna volg
den er twee jaren bij de scholieren. Ikherinner 
mij nog de trainer uit die tijd.de ex-Beerschot-
ter Staf Pelsmaecker. Hij trainde zowel kadet
ten als de eerste ploeg. 

Toen liep de oorlog op zijn laatste benen en 
de kompetitie viel stil. Wie er wel nog voetbal
de was de Antwerpse Verstandhouding. Dat 
was een selektie van spelers uit Antwerp, 
Beerschot en Berchem. Op dat ogenblik viel 

Berchem uit de boot wegens de oorlogsperike
len. De selektie bestond dus uit spelers van 
twee klubs en er werden vooral vriendschap
pelijke wedstrijden gespeeld. 

Zo maakte in die periode een team van de 
„British Services" heel wat furore. Het team 
bestond uit heel wat Engelse internationalen. 
Zij gingen overal met ruime scores winnen, 
zelfs met 7 of 8 doelpunten verschil. Toen 
kwamen ze ook naar Antwerp. De Verstand
houding deed het schitterend en speelde ge
lijk: 2-2. Dit schoot bij de Engelsen in het 
verkeerde keelgat en zij wilden een revanche. 
Ondertussen werd Beerschoner Cols Gom-
mers ziek. De Verstandhouding viel zonder 
centrale middenvelder. Trainer Pelsmaecker-
,zowel trainer van Antwerp als de Verstand-

Eén van de boegbeelden van het 
Antwerps voetbal is Vic Mees. 
Hij speelde ruim twintig jaar voor 
de ploeg van de Bosuit. Als Rode 
Durvel haalde hij 68 seiektles en 
bleef daarntee vele jaren rekord-
houder. We gingen de 62-jarige 
Vic Mees opzoeken tn zijn 
woonst midden het groen In 
Schoten. Hij heeft zlfn ideeën 
over het Antwerps voetbal. 

houd mg, stelde voor „Vicske" Mees op te 
stellen. Ik was toen nog scholier en zo speelde 
ik mijn eerste grote wedstrijd, niet met Antwerp 
maar met de Verstandhouding. We wennende 
wedstrijd zelfs met 3-0. 

Het jaar daarop hervatte de kompetitie en 
toen was de ban gebroken. Ik werd van dan af 
een vaste waarde. Ik speelde twintig seizoe
nen in de eerste ploeg van Antwerp. Onlangs 
heb ik uitgeteld dat het gaat om 649 wedstrij
den met het eerste team. Dat is nu haast niet 
meer mogelijk. Tot mijn d7ste speelde ik in het 
eerste elftal." 

Welke zijn de onvergetelijke momenten 
uit die periode? 

„Een formidabele herinnering blijft het be
halen van de kampioenstitel in het seizoen 
1956-1957. De ploeg was toen nog volledig 
Antwerps gekleurd. Het waren allemaal jon-

Vic Mees was vele jaren het boegbeeld 
van het Antwerps voetbal. Vic speelde 
ruim 20 jaar voor FC Antwerp. Hij be
haalde 68 caps in de nationale ploeg. 
Hij ziet ook niet onmiddellijk een Ant
werpse topklub geboren worden. 

(foto VUM) 

gens uit het Antwerpse. Daar zaten toen bij: 
Wim Cooremans, Louis Lambert, Leon Wou
ters, Jos Van Ginderen, Bob Martens, Ward 
Beyers, Jef Van Gool, Louis Verbruggen, Eddy 
Bertels, Huybrechts. 
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We moesten dan ook Europees spelen De 
echte topklub was toen Real Madrid met Di 
Stefano, Gento, Kopa en wij loten toch wel 
tegen hen Op de Bosuil was toen nog geen 
kunstlicht en we dienden de wedstrijd dan ook 
te betwisten woensdags om 16u Vele suppor
ters bleven weg op hun werk om de wedstrijd 
te kunnen bijwonen Het stadion stak praktisch 
vol met zowat 45 000 voetballiefhebbers We 
speelden een formidabele match maar verlo
ren met 1-2 Voor de terugwedstrijd in Madrid 
raakte ik twee dagen voor de wedstrijd ge
kwetst We gingen er de boot in met 6-0, geloof 
ik Daarmee eindigde mijn Europees avontuur 

We wonnen ook nog eens de beker van 
België in 1955 " 

Er zijn uiteraard heel wat herinneringen 
aan de derby-duels tegen Beerschot? 

,,De sfeer en de spanning rond de derby 
vroeger is met meer te vergelijken met de 
huidige impakt van het duel Vroeger werd de 
derby gespeeld door uitsluitend Antwerpe
naars Er werd telkens gespeeld voor een 
uitverkocht huis Bij Beerschot hingen de sup
porters tot zelfs in de bomen Op de Bosuil 
waren er ook altijd 40 000 mensen 

Als ik aan de derby denkt, is het ook aan Rik 
Coppens Rik was een hele goede vriend, een 
buitengewone voetballer Meestal moest ik in 
de derby's tegen Rik spelen Ik had tijdens de 
wedstrijd alle koncentratie nodig Rik kon het 
zonder en kwam dan tijdens de match een 
ontspannen babbeltje maken We hebben ech
ter nooit grote moeilijkheden met mekaar ge
had 

Buiten het veld werd er door de supporters 
weken vooraf over de derby gepraat, de cafes 
waren ofwel Antwerp ofwel Beerschot getint 
Van de supporters mochten we alles verliezen 
behalve die ene strijd de derby " 

Je speelde ook heel wat interlands... 
„In totaal speelde ik er 68 Vele jaren was ik 

hiermee rekordhouder Paul Van Himst heeft 
mij het rekord afhandig gemaakt Nu is het in 
handen van Jan Ceulemans 

Ik speelde de interlands in de periode tussen 
januan 1949 tot oktober 1960 Aan die eerste 
selektie is een anekdote verbonden Mijn ver
loofde en latere vrouw was Engelse Samen 
met mijn moeder hadden wij begin januan een 
reis gepland naar Engeland om met mijn 
toekomstige schoonouders plannen te maken 
voor de trouw Wij hadden de tickets voor de 
boot en alles was geregeld Krijg ik daar plots 
een telefoon dat ik geselekteerd werd voor de 
wedstrijd tegen Spanje in Barcelona Mijn 
moeder besloot dan maar alleen te vertrekken 
Ik zou dan na de wedstrijd de reis aanvatten 
Mijn toenmalige verloofde kon er met om 
lachen Gelukkig dat mijn schoonvader als 
Engelsman erg voetbalminded was en zo wer
den de plooien glad gestreken 

De interlands tegen Nederland waren een 
typisch Antwerpse aangelegenheid Die wer

den aan de Bosuil betwist en het liep er steeds 
storm De rush naar de tickets was overweldi
gend Ik herinner mij dat de Bond op een 
bepaald ogenblik liefst 500 000 aanvragen 
binnen kreeg voor inkomkaarten Mijn vader 
was caféhouder in Schoten en 14 dagen voor 
een interland stond men in slierten aan te 
schuiven om bij ons kaarten vast te krijgen 
Iedereen bleek dan plots een vriend van mij te 
zijn of zijn legerdienst met mij te samen 
afgewerkt te hebben " 

En wat denk |e nu over het huidig Ant
werps voetbal? 

„Vroeger waren het allemaal Antwerpe
naars Nu valt er een speler weg en zijn plaats 
wordt ingenomen door een aangekochte ve
dette Het IS biezonder spijtig, want op die 
manier krijgt de eigen jeugd geen kans Dus 
het voetbal is zelfs m Antwerpen met meer 
Antwerps getint 

De burgemeester van Antwerpen wil wel 
opnieuw een topklub in Antwerpen bouwen 
Het IS Zijn droom om een grote Antwerpse klub 
uit te bouwen Voor een klub is veel meer te 
doen dan voor de huidige versnippenng van 
klubs die allemaal steun vragen 

Als je de geschiedenis bekijkt, merk je vlug 
dat de verwezenlijking met gemakkelijk zal 

zijn Antwerp is de oudste klub van het land uit 
1880 en was gesitueerd op het Kiel Er is 
indertijd een breuk gekomen binnen het be
stuur van Antwerp Zowel spelers als bestuurs
leden hebben zich toen afgescheurd en Beer
schot opgericht Dat leeft nog altijd en daarom 
zie ik met direkt een toenadenng komen tus
sen beide klubs Berchem Sport speelt in 
tweede klasse en nieuwkomer Ekeren wordt 
met aanzien als een Antwerpse klub Een fusie 
zit er dus met onmiddellijk in " 

Hoe kijk je aan tegen het hooliganisme en 
vandalisme? 

„Wat ik nu soms zie, daar zijn geen woorden 
voor Als ik nu verneem dat op de Brugse 
Metten zogezegde Antwerpsupporters van de 
X-side gaan boel schoppen, bestempel ik hen 
alleen nog als vandalen Dit heeft niks met 
supporters te maken, evenmin met voetbal 

BIJ interlands tegen Nederland liep vroeger 
de Antwerpse Meir vol met Nederlanders en 
Antwerpenaars Het zag er zwart van het volk 
Nooit werd er echter kabaal gemaakt In het 
stadion zelf stond er een rijkswachter per blok 
en die moest anders mets doen dan roepen 
„doorschuiven,doorschuiven " De supporters 
kwamen voor het spektakel " 

jd 

ADVERTENTIE 

Deze week 
in Knack 

De prijs van 

Magazine 

de kilowatt 
Wordt elektriciteit duurder'' Nee, zegt WiUy Claes Maar achter het konflikt over onze 

energie-faktuur, gaat een stnjd schuil over macht en kontrole in deze sektor De achtergron
den daarvan, deze week in Knack 

Het proces van Luik 

De stad Luik tobt al jaren met miljardenschulden 
Nu de overheid die etterbuil wil opensnijden, komt 
er ook vuil naar buiten Duidelijk is alvast dat de 
koek in Luik met weinig mensen weid gedeeld 

Allan McColium 

Op een tafel liggen meer dan Uenduizend vuist-
grote objekten uitgestald, en geen één is hetzelfde 
Wat bezielt de Amerikaanse kunstenaar Allan 
McColium? Een interview bij zo'n grote Europese 
tentoonstelling in Eindhoven 

Rode Duivels 

De voetbalbond beurde al tientallen miljoenen in 
het vooruitzicht van de wereldbeker '90 Als de 
presuties van de Belgen in Italië ook nog meeval
len, süjgt de wmsttolmeerdan lOOmiljoen Sekre-
tans-generaal Alam Courtois van de bond, deze 
week m Knack 

En meer 

* De trein-, tram-, busdag konsumenten over het 
openbaar vervoer 
* Iedereen wil weg uit de DDR, maar hoe is dat land 
ontstaan? 
* BIJ de bogomilen een tocht naar een broedhaard 
van ketterij 
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HET BOSUIL-MIRAKEL 

A
NTWERP, dat een moeilijke sei-
zoenaanhef beleeft omdat de 
affaire Kessler meer sporen in 
de spelersgroep heeft nagela
ten dan het opgeluchte bestuur 
— eindelijk bevrijd van een veel 
te zwaar trainerskontrakt — wil 
laten geloven, lag uitgeteld op 
het eigen gras 

In voetbal is echter mets on
mogelijk De misterieuze krach

ten in de sport, het toeval, de bevlogenheid 
van het moment het greep allemaal in elkaar 
toen in de blessuretijd het mirakel gestalte 
kreeg 4-3 winst voor de thuisploeg Natuurlijk 
was er geluk mee gemoeid, natuurlijk liet de 
scheidsrechter lang over spelen, natuurlijk 
stapelde de tegenstander de organisatorische 
blunders op Maar enkel in voetbal is dit alles 
,,tegelijkertijd" mogelijk en precies omwille 
van die onberekenbaarheid blijft de aantrek
kingskracht groot 

VAN ROOIJ 
Voor Antwerp was de kwalifikatie hemels 

manna Na de uitschakeling in de beker van 
België door derde klasser Hoeselt was het 
gezag van trainer Davidovic al gaan wankelen 
HIJ kon deze opsteker best gebruiken Overi
gens schijnt deze stunt de ploeg nieuw leven te 
hebben geschonken Vorige zondag werd met 
0-6 op Kortnjk gewonnen De Nederlander Van 
Rooij speelde opnieuw als een gouden 
scfioen Antwerp is wedergeboren 

Onze klubs hebben het verder uitstekend 
gedaan in de eerste ronde van de Europacups 

Trouwens, de tegenstanders waren in die 
eerste ronde ook met je dat Drie van de vijf 
(Ballymena, Akranes en Trondheim) spelen bij 
ons met in de hoogste klasse Twente is al lang 
met meer wat het eens geweest is Enkel Sofia 
was een tegenstander met niveau We mogen 
er ons trouwens op voorbereiden dat het 
Belgisch ploegenbestand in de tweede ronde 
zal worden uitgedund Anderlecht moet tegen 
bekerhouder Barcelona een zwaar eksamen 
passeren Emoties gewaarborgd De Schotten 
van Dundee en Hibernians Edinburg zullen het 
Antwerp en Luik ook knap lastig maken Rapid 
Wien IS onvoorspelbaar Gelukkig schijnt Club 
Brugge toch stilaan te gaan groeien, terwijl 
Olympia ,,het vagevuur" blijft waar veel Euro
pese tegenstanders gaar gekookt worden voor 
de hel KV Mechelen ,,botst" op de fisiek 

sterke Zweden van Maimo Een moeilijk maar 
geen onmogelijk karwei Bovendien mogen 
onze kampioenen eerst ,,uit" spelen 

VIJF OP VIJF 
Het wordt dus zeker een stuk spannender 

Ook voor de ordediensten Want zoveel is 
zeker het Europees voetbal verkeert m ge
vaar Vorige week moest de match op Ajax 
worden gestaakt De Oostenrijkse doelman 
werd getroffen door een projektiel en ging 
natuurlijk graag plat De chaos werd zo on
overzichtelijk dat scheidsrechter Galler er met
een een eind aan maakte De Amsterdammers 

Outsiders die maar niet kunnen 
begrijpen waarom de voetbal
sport zich in blifvende poputari» 
telt mag verheugen, zouden vori
ge week dinsdag op de Bosuil 
van Antwerp een verklaring voor 
dit fenomeen hebben kunnen 
vinden. 
Het oude bouwvatiige stadion 
geleek tien minuten lang op het 
dorp der mirakelen. De tacitiig-
ste minuut was al voorbijgetikt 
toen de Bulgaren van Vitosfta 1-3 
uitliepen en hun kwalifikatie voor 
de zettende finales van de Uefa-
cup buiten twijfel stond. Stond, 
inderdaad en niet, scheen te 
staan. 

zullen vermoedelijk een zware rekening gepre
senteerd knjgen Men vreest een schorsing 
van een of twee jaar, thuiswedstrijden op 
verplaatsing of matchen met gesloten deuren 
In Holland maakt men het de jongste tijden 
inderdaad bont Nochtans wordt er naar alou
de gewoonte in geen land — zelfs in Engeland 
met' — meer over het hooliganisme gepala-
berd en geschoolmeesterd De pasjesregeling, 
de rechten van de supporter, de kost van de 
ordehandhaving Niets wordt onverlet gelaten 
om de Hollandse betwetersreputatie overeind 
te houden Natuurlijk wil men ingrijpen korri-
geren, sturen, begeleiden, dirigeren, tolere
ren Zalig volkje toch Maar inmiddels betalen 
de klubs hoge tol Aan hun rechten wordt geen 
aandacht besteed Klinkt immers met lekker 
Maar Ajax ligt nu wel tegen de grond De 

waanzin van enkelen kan in het voetbal van de 
jaren tachtig oudste tradities doen wankelen, 
in hun bestaansrecht bedreigen 

Wat in Holland vandaag feiten zijn, kan in 
België morgen realiteit worden Want het sup-
portersgeweld bestrijden is geen sinecure 
Integendeel In Engeland liggen overheid en 
voetbalbond met elkaar in een knoop wanneer 
het op ingrijpen aankomt De ijzeren dame 
maakt er liefst zo weinig mogelijk woorden aan 
vuil de Engelse klubs moeten maar thuis 
blijven, de nationale ploeg moet maar passen 
voor de Mundial Voorlopig ziet niemand uit
komst en wordt bij elke gelegenheid de schade 
opgemeten 

200.000.000 
BIJ ons stellen de problemen zich gelukkig 

,nog met" zo scherp Maar onlangs verklaar
de minister Tobback op een perskonferentie 
dat de jaarlijkse kosten voor de ordehandha
ving bij ons toch ook al opgelopen zijn tot 
ongeveer tweehonderd miljoen Inmiddels 
worden onze klubs aangespoord hun inspan
ningen op alle gebieden verder te zetten Zij 
moeten hun stadions veiliger maken en waar 
mogelijk fan-coaching opstarten Supporters
homes kunnen misschien uitkomsten bieden 
Alhoewel Ondanks we bij onze overtuiging 
blijven dat de klubs hun gewone supporters te 
lang ongemoeid hebben gelaten, kunnen we 
met ontkennen dat het strukturele geweld 
aanwezig blijft in en rond de voetbalstadions 

In dit verband wees onderzoeker Kris Van 
Limbergen van de KUL trouwens op nieuwe 
ontwikkelingen Geweld wordt vandaag vaker 
gepleegd door onopvallend geklede suppor
ters (') of hooligans Lieden dus die de klub-
kleuren met langer dragen Verder is de nsiko-
faktor bij avondwedstrijden een stuk groter dan 
bij namiddagmatchen Gevreesd moet ook 
worden dat buitenlandse voorbeelden aanlok
kelijk zijn voor jonge heethoofden en dat harde 
kernen elkaar infiltreren bij grote gelegenhe
den Kns Van Limbergen wees ook op de 
aantrekkelijkheid van de provokatie 

„BIJ een betoging in Antwerpen liep de fielft 
van de X-side met het Vlaams Blok mee, terwijl 
de anderen bij de tegenbetogers van het AFF 
zaten Ze willen gewoon knokken " Tobback 
voegde daar nog aan toe dat Mussolini ook zo 
begonnen is Een uitlating die de lezer zelf 
naar waarde kan inschatten 

Flandrien 

WIJ - 6 OKTOBER 1989 40 



MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 11 

HORIZONTAAL 

2. In die gevangenis worden scherven verza
meld (7). 

6. Het zouden snoepreizen kunnen zijn, 
maar er zit een boze bedoeling achter 
(13). 

7. In die stad is een spraakmakend li
chaamsdeel op de loop (8). 

8. Daar, in de zuider-Kempen, hebben ze d'r 
genoeg van, zakken vol (5). 

10. Eenpersoons zitje (4). 
11. Zij bewegen zich voort in het spoor van 

beroemde lieden (8). 
12. Springt uit je vel (5). 
14. Dat vloerkleed ziet er maar dof uit (3). 
16. 't Zal gebeuren, maar niemand weet wan

neer (4). 
17. Een dun laagje hiervan kan toch een 

glanzend effekt opleveren (6). 
18. Aan die groep zit geen begin en geen 

einde (5). 

VERTIKAAL 

1. Vensterluik dat tijdens een deel van een 
etmaal hinder kan opleveren (10). 

2. Heeft met een studie van passen en 
meten te maken (12). 

3. Bij zulke rekenopgaven wordt er iets opge
teld nadat het eerst is weggehaald (12). 

4. Vurig gewas (10). 
5. Zo'n tweehonderd jaar geleden had hij het 

in Parijs razend druk (4). 
6. Lichamen die onze van ver weg plaatjes 

thuisbezorgen (11). 
9. Kan pijnlijk aankomen (4). 

13. Er is een klant in de winkel! (4). 
15. Een heel ander pak, en je kunt er nog uit 

drinken ook (3). 

OPLOSSING OPGAVE 10 
Horizontaal: 1. ezelsoor; 7. cliënteel; 8. 
mens; 10. vleeskeuring; 13. rijke; 14. 
Hoevenen; 17. gelonk; 18. moe; 19. opa; 
20. leek; 21. Keerbergen; 22. onzeker; 
23. sas; 24. remise. 

Vertikaal: 2. zeilschepen; 3. lente; 4. 
oneer; 5. scheurmakers; 6. ijsverkopers; 
8. Merelbeke; 9. waggelen; 11. ion; 12. 
gans; 15. eerbaar; 16. Evergem. 

WINNAAR OPGAVE 9 
Uit de juiste oplossingen van opgave 9 vaanstraat 33 te 9000 Gent als winnaar, die 

trokken we deze week D. Vandenbunder, Sa- eerstdaags zijn prijs thuisbezorgd krijgt. 

SATERDAG 
Vluchtelingenstroom naar het 
Westen 
DDRrrr... en weg! 

Je weet maar nooit 
Na Rushdie... Runcie? 

PS vecht te Luik vete uit 
Spaart de geit en de Cools niet. 

China viert 40 jaar 
Chl-neusl 

Antwerpen Euro-kultuurstad 
Naar Het Schijn-t... 

„Zijn wij een volk van bastaards 
met hier en daar een rashond?" 

Pater Stracke 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 7 OKT. 
BRT 1 
15.30 Dr. Ehrlich, film 
17.15 De kollega's, serie 
18.10 Carollentje, serie 
18.25 Postbus X, serie 
18.50 Zapp, rocl< en pop 
20.00 Buren, serie 
20.25 Perry Mason, TV-film 
22.00 Oei, grappen 
22.45 De speelvogels, serie 

BRT 2 
16.00 Parijs-Tours, wielrennen 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Van Pool tot Evenaar, kwis 
21.15 Het ei van Christoffels, magazine 

VTM 

18.00 Highway to heaven, serie 
19.30 Benson, serie 
20 00 Gaston en Leo, humor 
20.30 Nu of nooit show 
22.30 El Dorado, film 

Ned. 1 

16.33 Delle, serie 
18.23 Botswana bijvoorbeeld, dok. 
19.21 Roseanne, serie 
20.48 Cheers, serie 
21.20 Hooperman, serie 
22.46 Game, set and match, serie 

Ned. 2 
16.25 Jagers in de diepte, dok. 
17.50 Family Ties, serie 
18.40 Amsterdam bouwt Oostindiëvaarder, dok. 
20.29 25 jaar top 40, show 
21.30 St. Elmo's fire, film 
00.00 New York nights, film 

Ned. 3 
20.20 José Carreras, klassiek 
20.47 Wozzeck, opera 

BRT 1 

11.00 De zevende dag, praatcafé 
13.00 Sunday Proms, koncert 
14.30 De zoutprins, jeugdfilm 
17.30 De Cosby show, serie 
18.15 Blikvanger, mode 
18.45 Sportweekend 
20.15 Hector, film 
22.00 I.Q., kwis 
22.45 Wenen, het einde van een rijk, dok. serie 

VTM 
16.00 Beauty and the beast, serie 
17.00 Robin Hood, tekenfilm 
18.00 Cuba: waters of destiny, dok. 
20.00 War and remembrance, serie 
21.55 Murphy Brown, serie 
22.55 Shaka Zulu, serie 

Ned. 1 
17.06 De soldaat en de dood, sprookje 
19.07 Flying doctors, serie 
20.28 Sonja op zondag, praatshow 
21.18 Cagney and Lacey, serie 
22.34 Joke Bruys zingt d'r moerstaal, show 

Ned. 2 
10.15 Doldwazen en druiloren, serie 
19.00 Onrust, kult. programma 
20.10 Van Kooten en de Bie, satire 
21.20 Pennies from heaven, serie 
22.40 Pleter Dirk Uys, show 
22.50 TV-Dante, serie 

I MAANDAG 9 OKT. 
BRT 1 

18.35 Rondomons, dok. serie 
19.00 Avonturenbaai, serie 
20.00 Boemerang, kwis 
20.10 Buren, serie 
20.35 De drie wijzen, kwis 
21.10 Leven zonder George, serie 
21.40 Steek-er-wat-van-op-show, praatshow 
22.50 Tijd is geld, magazine 

BRT 2 

18.45 Rin, serie 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Een buddy voor Patrk:k, over AIDS 
20.50 Parlando... ma non troppo, over muziek 
22.00 Een computer ook in jouw klas, informatica 
22.30 Kanker kan genezen, info 

VTM 

17.30 Batman, serie 
18.05 Cijfers en letters 
18.30 The power, the passion, serie 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Wie ben ik, spel 
20.30 Mission impossible, serie 
21.30 Golden girls, serie 
22.30 Vroemtuigen, info 
23.00 Taxi, serie 

Ned. 1 

15.40 De sluiers van Bagdad, film 
19.40 Simon Winner, serie 
21.17 Square deal, serie 
22.45 Villa des roses, serie 

Ned. 2 

20.29 Lonesome dove, serie 
22.00 Wijnwereld, info 
23.00 L.A. Law, sene 

DINSDAG 10 OKT. 
BRT 1 

17.30 Sinja Mosa, serie 
18.10 Saartje en Sander, sene 
18.20 Het gelukskind, sprookje 
20.00 Boemerang, kwis 
20.10 Buren, serie 
20.35 Zeker weten?, praatprogramma 
21.35 Shingen, sene 
22.45 Judo, reportage 
23.05 Labyrint, dok. 

BRT 2 
18.45 Rin, serie 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 De helft van de hemel, film 
22.45 Sociale zekerheid, info 

VTM 
17.30 Batman, sene 
18.05 Cijfers en letters 
18.30 The power, the passion, serie 

19.30 Rad van fortuin 
20.00 Medisch Centrum West, srie 
21.00 Klasgenoten, Gebroeders Verreth 
22.30 Lonesome dove, sene 
00.05 Jumping Waasland 

Ned. 1 
16.30 Ja natuurlijk extra, natuurserie 
19.47 Prettig geregeld, serie 
20.25 Albert West in Hongarije, show 
20.51 Roseanne, serie 
23.30 Nocturne, licht klassiek 

Ned. 2 
18.05 Het zal je kind maar wezen, serie 
18.35 De berggorilla, dok. 
19.15 Dierenmanieren, info 
20.29 Derrick, serie 
22.53 Hoe later op de avond..., praatprogr. 

Ned. 3 
21.04 De koude oorlog In Nederland, dok. serie 

WOENSDAG 11 OKT. ' 
BRT1 

18.35 Kilimanjaro, jeugdnieuws 
20.00 Boemerang, kwis 
20.10 De dood van een zoon, TV-film 
21.55 Mobiele mensen, info 
22.45 Verwant, kunstmagazine 

BRT 2 

18.45 Rin, serie 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Sportavond 
22.15 Openingsgala Filmgebeuren Gent 

VTM 

17.30 Cijfers en letters 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Something whicked this way comes, film 
21.40 Star, filmmagazine 
23.00 Simon and Simon, serie 

Ned. 1 
16.27 Tom Sawyer, serie 
18.27 Danger Bay, serie 
19.48 The Campbells, serie 
20.30 De natuur van Australië, dok. serie 
21.25 Zo vrij als een vogel, dok. 

Ned. 2 
16.00 Jungle Book, film 
19.25 Empty nest, serie 
21.50 Veronica film & video, info 
23.00 Parallax, dok. serie 

DONDERDAG 12 OKT. ' 
BRT1 

17.30 SInja Mosa, serie 
18.10 Kung Fu, serie 
20.00 Boemerang, kwis 
20.10 Buren, serie 
20.35 Felice!, spel 
21.05 Panorama, aktualiteiten 
22.00 Verrassende vertellingen, De vinger 
22.45 Judo, reportage 
23.05 Première, filmnieuws 

BRT 2 

18.45 Rin, serie 
19.00 Zonen en dochters, serie 
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EEN FILM PER DAG 

20 00 De geest en de vorm, dok serie 
20 40 Het vuurfestival, film 

VTM 
17 30 Batman, serie 
18 05 Cijfers en letters 
18 30 The power, the passion, serie 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Taurus Rismg, serie 
23 00 Hogan's heroes, serie 

Ned. 1 
16 31 Thuis in de dierentuin, serie 
18 06 Vara's kindermenu 
19 23 De baas in huis, serie 
20 20 Bloemen voor Harry Banning; show 
21 15 Golden girls, serie 

Ned. 2 

17 03 The real ghostbusters, serie 
1810 Van thuisbridger tot klubbridger, Icursus 
18 40 David de kabouter, serie 
19 00 Growing pains, serie 
20 28 Star wars, film 

Ned. 3 
20 20 Hoezo demokratie?, dok serie 

VRIJDAG 13 ÖKT. 
BRT1 

17 30 Sinja Mosa, sene 
1810 Mik, Mak en Mon, serie 
18 20 Schoolslag, spel 
20 00 Boemerang, kwis 
20 10 Buren, serie 
20 35 Gevaarlijke patrouille, film 
22 50 Judo, reportage 
23 10 Fllmspot, filminfo 
23 40 De familie Strauss, sene 

BRT 2 
18 45 Rin, serie 
19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 WO II : De Oostfronters, dok serie 
21 15 Een goede eeuw kunst, schilderijen 
21 45 Koncert 
22 20 Ommekaar, begeleid wonen 

VTM 

17 30 Batman, serie 
18 05 Cijfers en letters 
18 30 The power, the passion, serie 
19 30 Rad v^n fortuin 
20 00 Benidorm, serie 
20 30 The Mission, film 
23 10 Cheers, serie 
23 40 Crime story, serie 

Ned. 1 

17 40 Honderd jaar tekenfilm, info-amusement 
18 20 Abdijen der Lage Landen, dok serie 
19 21 Volmaakte vreemden, serie 
20 25 Ook dat nog, misverstanden 
22 45 In 't holst van de nacht, serie 
23 35 Kind van niemand, TV-film 

Ned. 2 
16 00 Gloss, serie 
17 06 Te land, ter zee en in de lucht, spektakel 
17 54 Bassie en Adriaan, serie 
19 05 LInda, magazine 
20 29 Rons honeymoon kwIs 
22 05 Jongbloed & Joosten, aktualiteit 

ai» baidcers^|p«i^ 'm ,Jl^^c^m'\ 
bondag 8 oktober op I ^ T 1 , 
om 20o.tS. 

ZAWmAG 1 OKTOSEH 

EL DORADO 
Amenk. weslers uit I96B m^ JOIJB Wmy» 

ne, R£É«ft MtehuBt en èsms& Üêtón. Haar-
dDdw^ Cole HioraiEsi wÉstft cl6<» eeft !'i|fe& 
rasclw IrjgetouHJ {sfi e«i \m^wÉ& te 
t»s l̂e!t l̂9n. Wansffiif Oc^ v^me^mt dal 
zi|(ï ödcte vriesd daar, ̂ mm. is, «si r»] tstó 

ZONDAG 8 OKTOBER 

HECTOR 
Vlaamss tetskraJuer wt^^sRs deböuüsim 

««9, «e» wde Jjakfcer, is getrotöKi B J ^ de 
veel j[(Wigere «JI \im^ ©ia. Die wil èöi 
gsedkope i H i ^ ^ h f voor de Iwö^wj m 
besiüft d8af<«« l«ar verre ««^üemeef Hec-
w^ (ie aS fai«j tJ^ig |a«f in «ea weesfeu!» 
veföp, op te Nale« e» aa» in^ <m^ te 
ze^gién. Met yröanus, M s ^ MHIeeam wi 
Fraais AemJenboom, p f i t 1, ow 2ÖÖ.15J 

MAANDAG 9 OKTOBER 

VEILS OF BAGDAD 
A m ^ , %m «iï 1953 iset 0;2u ^«lor 

. Mdti*6^ VirgiJjia Fi«tó er* Marte Blancharel. 
B d̂lsKi |8 1§2S. Pasja Vtmmm m dte 
grt>c*^ier Koïsete) pr<*«ifei5 YeÊ. rifk van 
Sui^fitóft de Orof» omver ie «ffiqjan,., 

DiMSOAQ 10 OKTOBER 

LA MITAD DEL CIELO 
Rosa is ««R ^mm «^tw, <fe lieveling 

tfw haar vadar. Xm v e i ^ d ^ ^mmm z| 
aasMdigt «e w ö̂e» Mmtm^ met ew flie-
re^iter. Hst î öv» !̂{k gaal deor «laar <te 
feFökJegEMB ^s r t na een pa» aaanden.., 
Spaanse film uH I9§e met Angela ycina. 
p i T 2, om 2Du.> 

WOENSDAG 11 OKTOBER 

SOMETHING WICKED 
THIS WAY COMES 

Jlë: ,ps^% f>aBcteB»f8iim 'QmrnS', 
aen groJe kemis, Nseltzln tentee opgeî a* 
gen m hel stadje öfeerawKJö. VSSli en ^m 
krijges vas een Htisterieuze man te tiorens 
dat ffif eea weselijfc ^issm i ^ Öreensiwjotf 
alkomt. Araei*. film tit 1$$3 i«»r een 
veitiaat van Ffey l&a<ft)öfy s»^ 4a»» Ro-

DOMDEROAG 12 OKTOBER 

HIMATSURl 
«lapsnse film uit 1984 isi^ Kinya KItaotji 

m 
' Tatsuo ^mtt flfe r«p«t8^ e»i oit-

mn)mö%isM "itmmt^ te 2i|n. Wanneer In 
het naJwM^ f j(»|^ een n^öwe «^liNiit-

ds |<ippe« bi|.,. (SRT 2, «M» 2ö«,4ö) 

VRyOAO 13 OKTOBER 

BORDERLINE 
Amar*. Sm tM 1SÊÖ imat Charles örw-

sen ^mo K i % ss 8Ê»t Ramsen, 4 ^ 

pallia la La M e ^ C # i » i # . H| *set dal 

Sileiökanen over da 0&^ smokteir. Hij 
«acN ep eea gesowist mömföil «*s in t-e 
grijpen.,. pRT 1, «H» 2 É ) J 9 ) -

43 WIJ - 6 OKTOBER 1989 



KULTUUR 

KVS OPENT IN MINEUR 
Het wordt zo stilaan een weinig loffelijl<e 

gewoonte van de KVS om het seizoen met een 
misl<leun aan te vangen. Erg jammer uiteraard 
want de keuze van het stul< — Le cocu 
magnifique — was zel<er met slecht. De Frans-
belgische toneelschrijver Fernand Cromme-
lynck heeft weinig stukken geschreven maar 
die zijn dan ook elk op zich de moeite waard 
om te worden gespeeld en gezien. In Le cocu 
magnifique pakt hij het drama van de jaloers
heid aan. „Ik wou eens dieper ingaan op 
hetgeen Othello eigenlijk nooit laat zien, de 
diepe drijfveren die de zieke geest van een 
zwak man aantasten. Bovendien leek het mij 
dat Shakespeare er een gekompllceerd ver
haal rond weefde. In mijn stuk zie je een 
naakte man die eerst sterk lijkt maar nadien 
één voor één al zijn zwakheden vertoont", 
aldus Crommelynck. Bruno, de hoorndrager in 
kwestie, is inderdaad zijn eigen kwelduivel die 
zijn omgeving misbruikt om zijn masochisti
sche neigingen de vrije teugel te laten. In zijn 
,.vriend" Estrugo herkennen we de lago-figuur 

uit Othello, maar een omgekeerde lago die niet 
langer de katalysator is van het drama maar 
eerder de stomme getuige van een afgang en 
die vergeet op het gepaste moment tussenbei
de te komen om de pathologische figuur van 
Bruno te redden wanneer het nog mogelijk is... 

TALENT 
Met Le Cocu magnifique, ooit prachtig ver

filmd met Jean-Louis Barrault, zet Cromme
lynck de lijn voort van de komedie op zijn 
Grieks, nl. het potsierlijk verhaal van een man 
die lachwekkend is maar wiens lachwekkende 
daden hem naar de ondergang voeren. Meer 
nog dan Shakespeare is het bij Molière dat 
Crommelynck in de leer is gegaan. Helaas, 
van dat alles is in de KVS-opvoering weinig 
meer terug te vinden. 

Hoofdakteur Peter Van Asbroeck die hier 

zijn eerste grote rol neerzet is veel te jong voor 
dit personage maar heeft onbetwistbaar meer 
kans als maratonloper. Zelden hebben we een 
akteur meer kilometers zien afleggen al lo
pend, huppelend, springend en dansend. Zijn 
de andere akteurs iets rustiger dan kunnen zij 
er ook niet aan doen dat de vertaling van Mare 
Didden bijzonder zwak is, dat het dekor weinig 
funktioneel is en dat de regie van Frangois 
Beukelaers fout zit. Dit is het verbaal teater dat 
weinig beweging nodig heeft maar vooral een 
intensiteit die we hier nergens weervinden. 

Is er dan helemaal niets goeds aan deze 
vertoning? Toch wel, er is de lumineuze aan
wezigheid van Christel Domen in de moelij)<e 
rol van de zuivere vrouw die tot ontrouw wordt 
gedreven. Deze jonge stijgende ster die na 
Boerenpsalm en Klein Londen, Klein Berlijn 
ook bewust haar vrouw te kunnen staan op de 
bühne is helaas onvoldoende gewapend om 
dit wangedrocht op te krikken. Toch is het 
opvallend dat telkens zij op de planken staat 
de toeschouwer meer geboeid raakt door het 
mirakel dat teater heet. Talent noemt men dat. 

Ko Thum 

— Le cocu magnifique, tot 15 oktober in KVS, 
Lakenstraat, 1000 Brussel. 

In het opvoedingsproces van gehandi
capte kinderen speelt muziekbeleving 
een uiterst belangrijke en heilzame rol. 
Gewoonlijk ontbreken echter de noodza
kelijke financiële middelen om de muzi-
sche vorming van deze kinderen uit te 
bouwen. 

De Coremanskring organiseert ter ge
legenheid van zijn 10-jarig bestaan, op 18 
november e.k., een Benefiet-Festival on
der het thema "Een wereld vol klanken", 
om deze kinderen nieuwe mogelijkheden 
of verruimde kansen te bieden op het 
vlak van de muziekbeleving. De op
brengst van dit Benefiet-Festival wordt 
integraal geschonken aan het Sperma-
lie-lnstituut voor Visueel Gehandicapten 
te Brugge, en aan het Mytylinstituut voor 
Motorisch Gehandicapten te Antwerpen. 
De muzikale wereld reageerde bijzonder 
spontaan en positief op dit initiatief. Wie-
land Kuijken, Jan Vermeulen, Raphaëlla 
Smits, Jan van Mol, Ann Gijsellnck, het 
Phaleslus Consort, Scaldis Cantat, het 
Jeugdkoor MIa VInck en Musica Nova-
-Boom, zullen in de gerestaureerde 
kloosterzalen en de Elisabethkapel van 
het Centrum Elzenveld aan de Lange 
Gasthuisstraat te Antwerpen, een geva
rieerd namiddagprogramma rond klas
sieke muziek verzorgen. De Coremans
kring wil aan dit initiatief meer uitstraling 
geven door de samenstelling van een 
beschermkomitee "Een wereld vol klan
ken". 

C O R E I V I A N S I C R I N G ) «o... 
Vlaamt-Natlonala Cullurela Kring 

Benefiet Festival 

'Een wereld vol klanken 

18 november 1989 

Elzenveld 

De toetreding tot dit komitee gebeurt 
door storting van 1000 fr. op rekening van 
de Coremanskring nr.402-9088941-38. 
De toetreding tot dit beschermkomitee 
"Een wereld vol klanken" betekent voor 
De Coremanskring een belangrijke more
le en financiële steun tot het welslagen 
van dit initiatief. Wij zullen het nodige 
doen om het gedetailleerd programma 

voor dit Benefiet- Festival te 
verspreiden. 

Het Elzenveld is gevestigd in het mid
deleeuwse Sint-Elisabethgasthuis. Het 
centrum Elzenveld bezit ruime kongres-
faciliteiten en is geschikt voor tal van 
socio-kulturele aktiviteiten. Het is gele
gen in het hart van de Antwerpse binnen
stad. Het bevindt zich op korte afstand 
van de Groenplaats en de Handschoen-
markt, de Grote Markt en de Schelde-
kaaien. Het Elzenveld is eigendom van 
het Openbaar Centrum voor Maatschap
pelijk Welzijn van Antwerpen. Het eerste 
"hospitale infirmorum" werd te Antwer
pen in het begin van de 13e eeuw opge
richt nabij de toenmalige Romaanse 
O.-L.-V.-kerk. Omwille van plaatsgebrek 
en besmettingsgevaar werd het in 1238 
overgebracht naar het Elzenveld, dit is de 
huidige Gasthuisstraat. Van de oorspron
kelijke gasthuishoeve is niets meer over
gebleven. Het oudste nog gave gebouw 
is het schip van de kapel, opgericht rond 
1400 en uitgebreid met een ruim koorge
deelte tijdens de jaren 1442-1460. Na
dien volgde de licuw van de oudste 
bestaande gasthuiszalen, het klooster en 
de pastorij. Rond 1975 werd beslist in 
twee fasen - ovenwegend op de plaats 
van het 19e eeuwse kompleks - een 
nieuwe kliniek te bouwen. De eerste fase 
van de nieuwbouw werd einde 1986 in 
gebruik genomen. De middeleeuwse 
hospitaalzalen werden van dan af voor 
ziekenzorg gesloten. 
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PELGRIMS IN EEN LAND VAN GODDELOZEN 
Petra is een antieke stad in Jordanië, het 

was de hoofdstad van het rijk der Nabateeërs 
en ze is gelegen ten westen van IVIa'an, tussen 
de Dode Zee en de Golf van Akaba. De naam 
betekent rots. De ruïnes van Petra zijn zeer 
spektakulair. Ze liggen in een rotsvallei en zijn 
alleen toegankelijk via een ruim 2 km lange 
canon, de Sig. De stad werd in 1912 door de 
Zwitserse ontdekkingsreiziger J.L. Burckhardt 
herontdekt en wordt sinds 1929 door Engelse 
archeologen onderzocht. Van de poort is een 
deel bewaard gebleven. 

Het is achter die poort dat de slotminuten 
zich afspelen van de nieuwe George Lucas-
produktie Indiana Jones and the last Crusa
de, in een regie van Steven Spielberg. En dat 
is erg aanvaardbaar, als je weet dat ze achter 
de Heilige Graal aanzitten. 

TRILOGIE 
Speelde Raiders of the lost ark in het jaar 

1936 en kende Indiana Jones and the Tem
ple of Doom zijn afwikkeling in het jaar 1935, 
dan speelt deze nieuwe produktie in 1938. Als 
men de som van de avonturen van deze 
trilogie maakt, dan zou je kunnen zeggen dat 
tegen deze 30-tiger jaren van Spielberg, de 
volgende zestig jaren maar bleekjes afsteken 
(WO II inbegrepen). 

In tegenstelling tot voorgaande films, begint 
de figuur van Indu {Harrison Ford) hier wel 
degelijk gesitueerd te worden, in zijn karakter 
en in zijn omgeving. Bij de aanvang van de film 
is het 1912 en zit Indy bij een scoutsgroep die 
in het onherbergzame landschap van de Ame
rikaanse staat Utah op tocht is. Daar ontdekt 
hij hoe avonturiers historische voorwerpen 
opgraven, om die te verkopen aan rijke verza
melaars. Hij steelt het kruis dat zij zonet 
opgroeven, om het in een museum te laten 
belanden. Maar na een der wildste en leukste 
achtervolgingen in de filmgeschiedenis, wordt 
Indy door de sheriff verplicht het kruis af te 
staan. Hij beklaagt zich hierover bij zijn vader, 
maar deze blijft hem op afstand houden, er is 
duidelijk wat mis tussen vader en zoon. 

We zien Indy terug in 1937 op een visserss
loep voor de Portugese kust, waar hij dezelfde 
kunstverzamelaar opnieuw iets tracht te ontfut
selen en er deze maal ook in slaagt. Na dit 
avontuur staat Indy terug voor zijn klas, terwijl 
zijn direkteur Mare Brody (Dentiolm Elliott) 
zielsgelukkig is met de nieuwste aanwinst. 

Dan wordt hij bij Walter Donovan (Julian 
Glover) geroepen. Dat is een miljonair, die is 
geobsedeerd door de onsterfelijkheid die de 
Graal hem zou kunnen schenk ^n. Die vraagt 
hem dan, aan de hand van niet v bewijsmate

riaal waarover hij beschikt, de Graal op te 
sporen. Indy weigert en zegt Donovan dat deze 
bij zijn vader, professor Henry Jones (Sean 
Connery) moet zijn, omdat die heilig gelooft in 
het sprookje van de Graal. Blijkt dat Donovan 
dit reeds deed, maar dat vader Jones op zijn 
speurtocht verdwenen is. Het laatst werd hij 
gezien door zijn assistente op die tocht, dr. 
Elsa Schneider (Alison Doody). 

GODDELOOS 
Indy reist naar Venetië, waar vader Jones 

verdween, in het gezelschap van Marcus Bro
dy en het Graaldagboek dat hij over de post 
door zijn vader kreeg toegestuurd. In Venetië 
ontdekken ze waar vader Jones gevangen zit. 
In de bergen van Oostenrijk, in een kasteel, 
waar de nazi's volop bezig zijn WO II voor te 
bereiden. Nadat hij zijn vader heeft verlost 
moeten ze richting Berlijn, en toevallig staat — 
in het midden van het Oostenrijkse woud — 
een Engelse wegwijzer waarop Venice en 
Berlin (naast enkele andere steden) vermeld 
staan. 

Het wordt steeds gekker en wanneer ze in 
Berlijn de boekverbrandingen meemaken 
wijst vader Jones zijn zoon erop, dat ze pel 
grims zijn in een goddeloos land. Wanneet 
Indy opgejaagd wordt door enkele bescher

mers van de Heilige Graal, die hem het dag
boek willen afnemen, wordt hij tot tegen Hitler 
geduwd, waarna deze — na een lichte aarze
ling — het dagboek signeert, in de overtuiging 
dat het om zijn eigen bestseller gaat... Uitein
delijk belanden ze dan in Jordanië en daar 
komt oude bekende Sallah (John Rhys-Davies) 
weer opdagen. 

Deze derde Indy is kwalitatief de som van 1 
en 2 en dat kun je zelf dan plaatsen in de 
zoveelste macht als je maar wenst. Dit is 
filmavontuur, dit is filmhumor, hier worden de 
dingen zo kernachtig gezegd dat ze zelfs 
beklijven. En sinds wanneer kun je dat nog 
zeggen van een echte avonturenfilm? De ak-
teursprestaties zijn superieur en zelfs op het 
grote scherm is er soms geen plaats genoeg 
om het spetterend vuurwerk Ford-Connery te 
vangen. 

De film komt in de bios op 18 oktober. Maar 
als je tot de gelukkigen wil horen die hem 
reeds voordien zagen, moet je op 7 oktober 
naar Kinepolls, in het Brusselse Brupark, 
waar de Nacht van de Avant-Premières door
gaat, in alle 22 zalen, vanaf 23u.30 tot in de 
vroege ochtend. Daarna wordt ontbijt geser
veerd. 

Er zijn speciale NMBS-voorwaarden. Voor 
meer informatie: 02/478.04.50 van Kinepolis 
n.v.. Eeuwfeestlaan 1 te 1020 Brussel. 

Willem Sneer 

45 WIJ - 6 OKTOBER 1989 



UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADEN 

„Als straks Europa komt..." Dat was onge
veer de titel van KUL-rektor Dillemans' ope
ningsreden en de adem van zijn woorden 'n 
Fraai hoopvol stuk, ook de toespraken van het 
wetenschappelijk personeel en de studenten 
klonken degelijk-konstruktief Het Universitair 
Harmonie-orkest o I v Frans Cuypers en het 
Universitair Koor o I v Johan Dejans zorgden 
voor een pracht van klanken Eén vals klinken
de noot de rektor meende een deel van zijn 
rede in 't Engels te moeten houden Voor de 
buitenlandse gasten, zo zei hij 'n Vorm van 
snobisme of van mode'^ Alleszins houden 
volksvertegenwoordiger Van Horenbeek en ik
zelf er een andere mening op na. We schreven 
een "open brief" aan de rektor en wezen hem 
er op dat een opening een eigen akademim-
sche gelegenheid is van de grote familie in en 
rond de unief. Dat voor de buitenlanders de 
toespraken schriftelijk vertaald worden, vinden 
we logisch en goed IVIaar met de "gestandar-
diseerde burokratische Europese patronen" 
— ook bij het taalgebruik — nemen we geen 
vrede En daarvoor gebruikten we in onze 
open brief deze woorden uit R Dillemans' 
toespraak 

Willy Kuijpers 

VU DUIDT FRAKTIELEIDERS AAN 
Na de statutaire verkiezingen voor het VU-partijbe-

stuur hebben nu ook de Kamer- en Senaatsfraktie 
hun fraktieleider aangeduid 

Zo vergaderde de Kamerfraktie van de Volksunie 
om een nieuw bureau te kiezen Uittredend voorzitter 
Hugo Coveliers stelde zich geen kandidaat meer 

Volksvertegenwoordiger Herman Candries werd 
tot voorzitter gekozen Het bureau van de fraktie werd 
verder als volgt samengesteld 

— Luk Vanhorenbeek, ondervoorzitter, 

— Frieda Brepoels, sekretaris, 

— Hugo Coveliers lid 

De fraktie zal in het partijbestuur vertegenwoordigd 

worden door voorzitter H Candries en door Frieda 
Brepoels 

De voltallige Volksunie-Senaatsfraktie besliste 
unaniem het bureau van de fraktie te herbevestigen 
Dit bureau ziet eruit als volgt 

— voorzitter J Rik Vandekerckhove, 

— ondervoorzitters Frans Baert en Walter Ree
fers, 

— sekretaris Hans De Belder, 

— whip Walter Luyten, 

— afgevaardigde Partijbestuur Hans De Belder, 

— sekretaris van de Senaat Michel Capoen 

KANSEN EN NOODZAAK VAN 
KONVENTIONELE ONTWAPENING IN EUROPA 

Met 5 werkgroepen werd er op zaterdag 30 septem
ber 1989 in Berchem een studiedag gehouden door 5 
Vlaamse vredesbewegingen lOT — Medische Ver
eniging voor de Preventie van een Atoomoorlog — 
IKOVE — Pax Christi — Vrede vzw Spijtig genoeg 
ontbrak bij de initiatiefnemers VOS, dat zo een rijke 
vredestraditie heeft' 

Dr Jef De Loof (Aalst) bracht met Goedele De 
Keersmaeker een historische schets van het Helsinki-
proces De militaire krachten en ontwapeningsvoor
stellen werden vergeleken voor de NAVO door prof 
Berkhof — luitenant-generaal, en voor het Warschau-
pakt door generaal Vadim Makarevsky Dr MichVan 

VREDES-
VOETEUNG 
NAAR DIKSMUIDE 

Na de Vredesfietselmg naar de IJzerbedevaart, 
wordt nu een meerdaagse voettocht naar de graven 
van de IJzer georganiseerd Enkele dappere wande
laars zullen een 5-daagse simbolische tocht onderne
men naar de IJzertoren om er toe te komen op 
11 11 89 

Wie de vredesboodschap van de Fronters „Nooit 
meer oorlog" wil mee beleven tijdens deze voettocht 
door Vlaanderen, neemt best kontakt op of belt naar 
Willy Kuijpers, Swertmolenstraat 23,3020 Herent, tel 
016/22 96 42 of naar Luk Vanhorenbeek, VU-arr 
sekretariaat, Martelarenlaan 139, 3200 Kessel-Lo, 
tel 016/2611 11 

EEN ADVERTENTIE 
IN WIJ 

RENDEERT! 
TEL.: 02/219.49.30 

Opstal (De Haan) belichtte voor de konventionele 
bewapening de ekologische en medische gevolgen 

Tussen de deelnemers bemerkten we Jan Olsen 
(Oostende) en Bert Eyckerman (Brasschaat — Berten 
Fermontkomitee) Voor de Volksunie nam senator 
Willy Kuijpers deel Het werd een zeer interessante 
studiedag, waarbij men zeker de bedenking moet 
maken of er geen grotere ,,permanentie" kan uitgaan 
van een goed werkend, interuniversitair Vlaams Vre-
desinstituut Wie wacht op wie? 

VOLKSUNIE -
ARR. ANTWERPEN 
17de Nacht van de Vriendschap 

Orkest Johnny Carr Band 
Feestzaal Alpheusdal 
Berchem 

Zaterdag 9 december 1989 
Deuren 20u 30 
Toegangskaart 200 fr 
Voorverkoop 150 fr 

BIO-ETHIEK-DEBAT 
Het politiek debat van de volgende jaren" komt op 

7 oktober om 14 uur ter sprake in een door VUJO 
georganiseerd debat 

Programma 
14u inleiding 
14u 15 video-reportage over de bio-etische proble
matiek 
15u gesprek met Harry Willekens (universiteit van 
Maastricht) en Fernand Vanneste (UFSIA) 
16u Voorstelling van het VU-standpunt terzake 
17u einde 

De studienamiddaag grijpt plaats in de gebouwen 
van de RUG, U iversiteitsstraat 8, auditorium A, te 
9000 Gent 
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ANTWERPEN 
OKTOBER 

6 ANTWERPEN: „Open (h)oorzitting met H. Schiltz 
— 3de faze staatshervorming. Om 20u. in zaal de 
Zurgenburger, Dageraadplaats. Toegang vrij. Org.: 
VU-Antwerpen-Stad. 

7 MORTSEL: Voerwandeling o.l.v. Piet De Pauw. 
Vertrek om 8u. parking achter Gemeentehuis. Bus
reis: 250 tr., -6 j . gratis. Terug rond 19u. Inschrijven 
vóór 27/9 bij Vera Veron (449.96.53). 

7 BONHEIDEN-RIJMENAM: Sparrenacht in Bon-
heiden-Rijmenam. Orkest: Paul en Salva Venia. 
Gratis vat om 12u. Org.: VU-Bonheiden-Rijmenam. 
7 WOMUELGEM: Bezoek aan provinciegebouw 
Antwerpen. Samenkomst: kerkplaals te Wommel-
gem om 13u.30 (met eigen wagen, iedereen kan 
mee). Rondleiding is gratis en duurt 2 uur. Inschrij
ving + info: vóór 24/9 op tel. 353.68.94. Org.: K.K. 
Jan Puimège. 

7 NIJLEN: Mosselfeesten in Kempenland van 16 
tot 22u. 225 fr. p.p. Ook op 8 oktober van 13 tot 20u 
Org.: Vlaamse Kring Kempenland. 

11 NIJLEN: Gespreksavond in Kempenland om 
20u. door M. Ploem (pedagoog-seksuoloog) over 
,,Geef me warmte". Org.: FW. 

13 HOBOKEN: Groots Kaas- en Wijnfestijn in zaal 
Moretus, Berkenrodelei, Hoboken, om 20u. 200 fr. 
Toespraak door senator Jef Valkeniers. Org.: VU-
Hoboken. 

14 KONTICH: Viering 15 jaar VVVG. Proficiat van
wege VU-Kontich. 

14 ANTWERPEN: Vierde scheepshal m/s Flandria 
24. Vanaf 19u.15. Afvaart: 20u.15 stipt, kaai 13, 
Londenbrug, Londenstraat. Toegang: 250 fr (03/ 
238.82.08). 

17 BERCHEM: Met FVV-Berchem naar Doornik, 
(niet op 18/10 zoals vermeld werd). Vertrek om 8u. 
Berchem-station.Info bij Paula Cauwenberghs voor 
lOu of na 19u. op 239.66.21. 

17 MERKSEM: Gespreksavond met H. Coveliers 
over jeugdkriminaliteit. Om 20u. m Vlanac, Breda-
baan 360 te Merksem. Org.: FVV-Merksem. 

20 EDEGEM: 2e Geschenkboeken-beurs. Met at-
geprijsde nieuwe boeken voor alle leeftijden. In Drie 
Eiken, Drie Eikenstraat 128, van 19 tot 22u. Ook op 
21/10 van 14 tot 20u, en op 22/10 van 10 tot 20u 
Org.: VNS-Edegem. 

20 WOMMELGEM: Kleinkunstavond met De Va
ganten, in zaal Familie, A. Mortelmansstraat 18. 
Aanvang 20u.30. Inkom 99 fr. Org. :KK Jan Puimège. 

21 KAPELLEN: Dansfeest in zaal Denneburghoe-
ve, Geelhanddreef. Deuren: 21 u. Org.: VU-Kapellen. 

21 LIER: Kwisavond. Aanvang: 20u. in het VNC, 
Berlarij 80 te Lier. Inschrijving: 100 fr. Org.: FVV-Lier-
Koningshooikt. 

21 BERCHEM: Bezoek met gids aan Elzenveld en 
Maagdenhuis. Samenkomst: lOu. ingang Lange 
Gasthuisstraat. Inschrijven: T. Van Gelder 
(321.19.86). Deelname: 50 fr. Org.: Vlaamse Kring 
Berchem. 

28 KONTICH: Kultuuravond VKK-Vlaamse Kring 
Kontich. Info volgt. 

BOECHOUT/VREMDE 
DESKUNDIG BESTUURD 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 
1988 wist de VU in Boechout-Vremde tegen de 
algemene tendens in een behoorlijke winst te realise
ren. De vernieuwde bestuursmeerderheid bestaat er 
thans uit VU (burgemeester -i- 3 schepenen). Ge
meentebelangen (1 schepen + voorzitter OCMW) en 
SP (1 schepen). De meerderheid, die vooraf reeds 12 
jaar het bestuur vormde, werd aldus verdergezet, 
mits verruiming met de SP. 

DOSSIERS 

Intussen heeft burgemeester Fred Entbrouxk er 
reeds 4 jaar opzitten in deze funktie. VU-schepen 
Paul Verstrepen kreeg andere bevoegdheden, en 
stortte zich meteen op de problemen van ruimtelijke 
ordening, dit in nauwe samenwerking met een daar
toe door hem opgerichte werkgroep. Zo kon hij alvast 
beginnen met een grondig onderzoek betreffende de 
dossiers ,,Luchthaven Deurne" en ,,Grote Ring". De 
Boechoutse molen zou het pronkstuk moeten zijn van 
onze gemeente, maar dit monument is veeleer een 
doorn in het oog van elke rechtgeaard Boechoute-
naar. Vermits de eigenaars niet voor het onderhoud 
willen instaan noch minnelijk willen verkopen, zal de 
gemeente wellicht moeten overgaan tot onteigening 
van het gebouw en de omliggende gronden alvorens 
de dringend noodzakelijke restauratie te kunnen 
aanvatten. Intussen nam de nieuwe meerderheid ook 
een standpunt in betreffende het BPA 1 (Bessem-
straat) • gedurende de lopende legislatuur zullen deze 
gronden onaangeroerd blijven. 

Een nieuwkomer in de VU en in de raad is schepen 
Wilfried Van Vlem. Inzake verkeersproblemen krijgt 
hij alleszins reeds de logistieke steun van de ver-
keerskoördinatrice. Samen met de verkeersstuur-
groep, waarin alle geïnteresseerde inwoners kunnen 
meewerken, werden konkrete voorstellen uitgewerkt, 
zoals o.m. een veilige verbindingsweg voor voetgan
gers en fietsers van de Witte Wijk naar het centrum 
van Vremde. En het ,,dodenkruispunt" aan de Pro
vinciesteenweg wordt, in nauw overleg met Verkeers
minister Johan Sauwens, weldra heringericht. 

Als schepen voor de Jeugd, wist Wilfried intussen 
ook reeds de jeugdraad opnieuw in het leven te 
roepen. En alvast met sukses, want tijdens de maand 
augustus kon de jeugd in Boechout en Vremde 
genieten van een omvangrijke maar zeer gevarieerde 
vakantiewerking. Niet minder dan vijftien namidda
gen konden zowel op sportieve als op kreatieve wijze 
doorgebracht worden in de verschillende wijken. 
Twee daguitstappen en een slotnamiddag met de TV-
vedetten uit Merlina maakten het sukses volledig. Dat 
dit alles kon. is te danken aan het dinamisme van 
onze schepen en aan de inzet van de Jeugdraad, die 
alvast entoesiast begonnen is met de voorbereiding 
van de vakantiewerking voor 1990. 

FINANCIEN 

Een andere nieuwkomer in de raad — maar met in 
de VU, waar hij o.m. als sekretaris zijn sporen 
verdiende — is schepen Jef Nelis, die het deiikate 
terrein van de gemeentefinanciën toebedeeld kreeg. 
De boekhouding op punt stellen, versoepelen en 
meer doorzichtig maken, zijn zijn eerste objektieven. 
In het kader daarvan wil hij ook stelselmatig de 
diensten automatiseren, iets waartoe hij nog vorige 
week door de gemeenteraad gemachtigd werd. Dat, 
naast de rekendienst, de gemeentelijke biblioteek als 
eerste aan de beurt komt, is voor alle gebruikers 
verheugend nieuws. Jef richtte ook reeds, als sche
pen voor de KMO's, een geslaagde ontmoetingsdag 
met de bedrijfsleiders in Intussen is hij naarstig op 
zoek naar een terrein waar een nieuw industrieterrein 
voor milieuvriendelijke KMO's kan worden gereali
seerd. Het milieu stond ook centraal in een voorlich-
tingsvergadenng die hij, in nauw overleg met zijn 
kollega voor land- en tuinbouw, begin september 
organiseerde. 

Kortom, de voorbije maanden hebben overduidelijk 
bewezen dat de VU in Boechout-Vremde over een 
ploeg entoesiaste en dinamische mensen beschikt, 
die met dossierkennis én populariteit garant staan 
voor een degelijk bestuur. 

Rita Gaublomme-Huygens 

De nieuwe VU-schepenen Jef Nelis (I) en Wilfried Van Vlem (r) brachten nog meer dinamiek 
en dossierkennis in de bestuursploeg, die deskundig geleid wordt door VU-burqemeester 
Fred Entbrouxk. " 
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DE VAGANTEN 
TE WOMMELGEM 

Wie van kleinkunst lioudt krijgt een unieke gele
genheid om kennis te maken met De Vaganten 

Deze gaat door op vrijdag 20 oktober 1989, in zaal 
Familia, Ad. Mortelmansstraat 18 te Wommelgem. 
Aanvang: 20u.30; toegang: 100 fr. 

Kaarten zijn te bekomen bij de bestuursleden of op 
het sekretariaat: Godshuisweg 60 te Wommelgem 
(353.07.73). 

Ludgaar Boogaerts, voorzitter — Autolei 78, Wom
melgem (322.27.75) 

Ward Herbosch, onder-voorzitter — Kastanjelaan 
4, Wommelgem (353.68.94) 

Koenraad Vandenbuicke, sekretans — Godshuis
weg 60, Wommelgem (353.97.73). 

Vrijdag 13 oktober 

Groots Kaas-
Wijnfestijn 

en 

Zaal Moretus, 
Berkenrodelei, Hoboken. 

Aanvang: 20 u. 200 fr. 
Toespraak door senator Jef Valkeniers 

OKTOBER 
7 ROESELARE: Om 9u.30 aan Rodenbach-stand-
beeld, St.-Amandsplein, dicht bij station: Opening 
Rodenbach-Jeugddag. O.m. met Blauwvoet-tentoon-
stelling en posterbeurs in het jeugdcentrum, hoek 
Zuidstr. en Grote Markt. Studentenvoordracht -i-
diamontages de hele dag door. Org.: NKVS en 
KVHV-Roeselare. 
8 IZEGEM: Vlaams Huis, 13u.30: start voor de 
wandeling te Meetkerke o.l.v. André Noppe. 
10 IZEGEM: Bovenzaal ALSK, 20u : Klaaskoeken-
bak. Org.: FVV-lzegem. 
11 MENEN: West-Flandria Trefcentrum, leper-
straat 65: Kindernamiddag „Werken met gekleurd 
zout". Om 14U.30. Inkom gratis. Meebrengen: bo-
kaaltje met deksel. Org.: Vlanajo Menen. 
12 IZEGEM: Gerard Bodifée over de Nieuwe visie 
in de wetenschappen Om 20u. in de bar van de 
Stedelijke Muziekakademie, Kruisstraat 15. Inkom: 
50 fr., abonnees gratis. Org.: VSVK-lzegem. 
13 IZEGEM: Vlaams Huis: vanaf 20u. achtste kaar
ting. Ook op zondag 15/10 vanaf lOu. Org.: Kaarters-
klub De Vlaamse Vrienden 
13 DEERLIJK: Op... naar de Everest, door Philippe 

WVG-WEST 
PROTESTEERT 

De gouwraad van de gouw West-Vlaanderen van 
het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden kwam 
samen te Izegem om de door de staatssekretaris voor 
Volksgezondheid en Gehandikaptenbeleid getroffen 
beslissingen inzake toekenning en uitbetaling van de 
tegemoetkomingen aan gehandikapte bejaarden te 
bespreken. 

De gouwraad besluit eenparig bij de staatssekreta-
r's te protesteren, en de intrekking van de genomen 
maatregelen te eisen. 

De gouwraad stemde eenparig volgende motie-

„Een goed gezag" zorgt dat: 

1. Tegemoetkomingen aan gehandikapte bejaar
den niet ondergeschikt zi)n aan: budget of personeel. 

2. De lat tussen de gemeenschappen ,,gelijk ligt" 

3. Wettelijke tegemoetkomingen tijdig en bij leven, 
en met „postuum" worden toegekend en uitbetaald. 

De gouwraad besluit verder te ijveren voor het 
vervangen van elk niet goed gezag. 

Cornelissen, klimleider van de ekspeditie. Om 20u. in 
D'lefte. Inkom gratis. Org.: VU-Deerlijk. 
14 ARDOOIE: Dertiende kunsttentoonstelling- de 
mooiste plekjes van Ardooie en Koolskamp. Voorope
ning op 12/10 om 19U.30 Gelegenheidstoespraak 
door de burgemeester. Deze tentoonstelling loopt op 
14-15 en 16 oktober, open van 9 tot 12 en van 14 tot 
20u. Org.: VI. Volksbeweging. 
16 IZEGEM: Bovenzaal Oud Stadhuis, 15u.: een 
imker over bijenteelt. Org.: VVVG-lzegem. 
21 EERNEGEM: Kaas- en Wijnavond in het Gildhof, 
Aartrijkestraat. Spreker is Jan Loones. Aanvang: 
19u. Org.: VU-Eernegem. 
21 BRUGGE-NOORD: Kaarting in café De Frisse 
Sparre, Dudzeelse steenweg 35, Brugge St.Jozef. 60 
fr., eigen maat toegelaten. Org.: VU-Brugge-Noord. 
21 INGELMUNSTER: Kozientjes-fuif in zaal Mid-
denstandshuis. Kaarten: 100 fr. bij bestuursleden. 
Org.: VUJO-Roeselare en Vlanajo. 
22 ZWEVEGEM: Familiefeest van VU-VUJO en 
Vlaamse Klub. Vanaf 11u.30 m zaal Uilenspiegel, 
Avelgemstraat 171 te Zwevegem. Inschrijven bij S. 
D'Haene (056/75.60.80). 350 fr. p.p., -12j. 200 fr. 
Sprekers: Antoine Denert en Alfons Claes. 

J.-M. DEROOVERE TE lEPER 
„Dwars door Vlaanderen in rolstoel": ontvangst te 

leper Van 1 september tot 8 oktober trekt Jean-Marie 
De Roovere met de rolstoel door Vlaanderen. Hij 
presteert het om op sportieve manier gemiddeld 20 
km per dag af te leggen Hij wil ermee tonen dat ook 
gehandikapten deel uitmaken van onze samenleving 
en dat ze ook uitzonderlijke prestaties kunnen waar
maken. 

De beste plaats om te leven, ook voor gehandikap
ten, langdurige zieken en bejaarden, is de eigen 
vertrouwde omgeving thuis. Hierbij komen echter 
problemen opduiken voor de familie en voor de 
gehandikapten, zieken of bejaarden zelf, die ook 
eens een uitstap, een ekstra willen. Jean-Marie heeft 
zich daarom voor zijn tocht ingezet: voor steun aan 
Eigen Thuis Grimbergen en het MABE-projekt (Mo
biele Assistentie en Begeleidingseenheid). 

Op 20 september j . l . werd Jean-Marie welkom 
geheten te leper. Voor deze ontvangst en steun 
zorgden mandatarissen en bestuursleden van de 
afdeling leper en de Vlaamse Vrouwenvereniging 
leper. De arrondissementele voorzitter leper en zijn 
echtgenote begeleidden Jean-Marie op zijn tocht 
door het arrondissement. 

We hopen dat de autoriteiten van de gemeenten, 
die Jean-Marie bezoekt, inzien dat er op het vlak van 
akkomodaties voor rolstoelpatiënten nog heel wat te 
doen valt. We wensen dat de lovenswaardige presta
tie van Jean-Marie de nodige fondsen mag opbren
gen voor de vooropgestelde projekten. 

Brigitte Lefever, 
arr. sekr. en afd. sekr. leper 

Rolstoelmilitant J.-M. De Roovere ontvangen op het stadhuis te leper. (foto Lemaire) 
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LEPEL & VORK 

^Restaurant «"Olttl» 
Specialiteiten: 

* Zeeuwse Mosselen (vanaf juli) 
* Paling op verscheidene wijze 
* Ribstuk aan 't been enz... 

Assesteenweg 74 
1740 Ternat Tel.: 02/582.31.14 
Woensdag gesloten Zaterdag open vanaf 18.00 uur 

Restaurant TUL 

— OOSTENDE 

BRUSSEL -

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

^ Caf^ Zj^ Jfotft-

SL JS 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

Herberg Vllcing 
Sinds 15 jaar Vlaams-Natio
naal trefpunt in het hartje van 
Brussel. 
Guido Dosogne 
Arduinkaai 5 (KVS) 
1000 Brussel 
02/218.01.27 

Uoerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel. 041/81.07.03 

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruiloften en banket

ten 
Overelnde 8 AS 

011/65.73.05 - 65.89.40 
Bij vertonen van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel. : 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yetmg 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel. 058/288 007 

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room 
Een gastronomisch kompleks, gelegen op amper 15 mm van de kust stelt U een zee voor 
van kalmte, komfort, keuken, rust, rustiek en romantiek 

V î) bieden Ut 
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken & la carte en 8 menu's van 695 fr tot 1600 fr 

• Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbiit vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogeli)kheden 

- Week end verblijf 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden Tcl. 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 
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Ga waar je wil, 
Wannéér je wil. 

Dank zij je rijbewijs! 

ADVERTENTIE BRABANT 

RIJSCHOOL 

Ferd. VERBIEST 
OOK RIJBEWIJS A (MOTOR) 

MOLENBEEK 
Leopold ll-laan 194 
ANDERLECHT 
Bergense steenweg 797 
DILBEEK 
Ontmoetingscentrum Westrand 

Tel. 426.85.94 

De beste studieboeken vindt u 
bovendien in onze school. 

OKTOBER 
3 DILBEEK: Om 20u. Politieke Raad van Groot-
Dilbeek, Rekreatiecentrum Itterbeek. 
5 LENNIK: Sociaal huren; hoe, wie wat? Om 
13U.30 in Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 
127. Org.: VZW Vorming en Gemeenschap. 
7 MERCHTEM: Groot VU-bal in zaal Harmonie, 
Stoofstraat te Merchtem. Met orkest The Pearls. 
Aanvang 20u.30 Org.: VU-Merchtem, Peizegem, 
Brussegem en Hamme. 
7 BIERBEEK: 13e VU-Bal van Bierbeek in zaal De 
Welkom te Bierbeek (Opvelp). 
7 WEMMEL: Haantjesfeest in zaal De Nachtegaal 
(aan de kerk), vanaf 18u. Ook op 8 oktober van 12 tot 
15u. Org.' VU-Wemmel. 
7 KAMPENHOUT: Ie Witloof-Festijn m zaal De 
Beiaard, naast de kerk. Van 17 tot 21u. Het bestuur 
ontvangt Jean-Marie De Roovere. Ook op 8/10 van 
11u 30 tot 15u. Info bij M.L. Thiebaut (016/65 54.74). 
Org.: VU-Kampenhout 
7 HALLE: Kennismaking met Sabam. Voordracht, 
om lOu. in P. Van Ruycheveltstraat 2, inkom 50 fr. 
Org.: Vlanajo. 

7 DIEGEM: 2e Knabbel en Knuffelavond, met 
snacks, cocktails en stemmige muziek in de Gilden-
zaal te Diegem, vanaf 18u Org.' VUJO-Machelen-
Diegem 

INFORMATIEREEKS 
TE BREE 

Op de jongste bestuursvergadering van de Breese 
VU werd een plan voor het komende werkjaar uitge
werkt. 

Omdat bi| velen van de leden een gebrek aan 
inzicht in de geschiedenis van het Vlaams-nationalis-
me wordt vastgesteld, organiseert VU-afdelmg Bree 
een driedelige informatiereeks. 

Het eerste luik vindt plaats op 7 november e.k om 
20 uur in het Breese Ontmoetingscentrum. De gast
spreker is Walter Luyten, VU-senator, die met ons het 
ontstaan en de evolutie van het Vlaams-nationalisme 
zal ontleden, vanaf de Frontbeweging tot aan de 
opkomst van de Volksunie. 

In het voorjaar 1990 worden nog twee delen 
voorzien: 

— de geschiedenis van de Volksunie, met Toon 
Van Overstraeten. 

— de recente staatshervorming en de toekomst, 
met Willy Kuijpers 

Afdelingen die voor deze reeks interesse betonen 
en erbij willen aansluiten, worden verzocht kontakt op 
te nemen met Maarten De Ceulaer, Kipdorpstraat 29, 
3690 Bree, tel 011/46 32.96. 

De VU-afdeling Bree start tevens met een boeke-
nuitleendienst Leden en simpatisanten stellen gratis 
een aantal boeken ter beschikking m verband met de 
Vlaamse Beweging en het Vlaams-nationalisme. 

Wie alsnog aan deze aktie v.il deelnemen en 
boeken ter beschikking stellen, kan kontakt opnemen 
met Nand Mouling, Kloosterpoort 13, 3690 Bree, tel. 
011/46.25.22. 

OKTOBER 

11 TESSENDERLO: Geheugentraining. Voor
dracht door Pierre Vermeulen. Om 20u. in 't Goor 
(naast de kerk), Engsbergen. Org.: FVV-Tessender-
lo. 

20 AS: En met op 21 oktober, zoals verkeerd 
vermeld werd. Vlaams ledenfeest Arr Tongeren-
Maaseik in hotel Overeinde te As. Met voorzitter Jaak 
Gabriels, minister Johan Sauwens en de parlemen
tairen Frieda Brepoels, Rik Vandekerkchove en Lau
rens Appeltans. Aanvang: 20u. 

21 LINT: 13de Leeuwkensbal met orkest Barry en 
de Flash Back, in zaal Centrum, vanaf 20u.30. 
Kaarten: 80 fr., wk 50 fr. (Frank Vercauteren — 03/ 
455.71.56). Org.: VU-Lint. 

ADVERTENTIE 

7 MERCHTEM: Afdelingsbal in zaal Harmonie, 
Stoofstraat, om 21 u. met orkest The Pearls. Org.. VU-
Merchtem. 
8 LEUVEN: Etentje met VU-Groot-Leuven. In Zaal 
De Kring, Kessel-Lo, doorlopend van 11u.30 tot 21 u. 
Met bar voor nababbel. Menu: 300 fr., kindermenu: 
150 fr. Info: Gerda Raskin (016/25.68.59). 
12 LENNIK: Sociaal huren: Met of zonder lange 
arm? Om 13u.30 in Huize Zwartenbroek, Zwarten
broekstraat 127. Org.: vzw Vorming en Gemeen
schap. 
14 HULDENBERG: Volksunie-papierslag. Contai
ner bevindt zich naast meubelzaak Theyssens. 
14 TERVUREN: Pensenkermis in de gemeentelijke 
feestzaal van Duisburg. Iedereen welkom vanaf 18u. 
Willy Kui;?ers is de gastspreker. Deelname: 150 fr 
p.p Org.- VU-Tervuren. 

14 RUISBROEK: 7de Boerenkermis in Parochie-
knng. Kerkstraat 31. Van 17 tot 22 uur. Ook op 15/10 
van 12 tot 21u. Org.: VU-Ruisbroek. 
16 HULDENBERG: Bestuursvergadering VU-Hul-
denberg. 
19 LENNIK: Sociaal huren: Te duur? Om 13u.30 in 
Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 12'; Org.: 
VZW Vorming en Gemeenschap. 
21 HALLE: Mijn gevoelens en ik. Voordracht om 
lOu in P. Van Ruycheveltstraat 2. Toegang 50 fr. 
Org.: Vlanajo. 

26 LENNIK: Sociaal huren: Koning in mijn sociale 
woning. Om 13u.30 in Huize Zwartenbroek, Zwarten
broekstraat 127. Org.: vzw Vorming en Gemeen
schap. 

28 DILBEEK: Dilbeeks VU-bal m het Rekreatiecen
trum, Keperenbergstraat te Itterbeek. Muziek om 
21 u. met Rob Mando & Punch. 

28 LEUVEN: Herdenking geboortedag Rodenbach. 
Om 14U.30 in Redemptoristenkerk, Braban?onne-
straat 97 Na eucharistieviering bezinning: Roden
bach als inspiratiebron voor deze tijd. Org.: Roden-
bachkring Leuven. 

29 BRUSSEL: Grote wandelzoektocht over Frans 
Anneessens door de clubs: Wandel U gezond van 
Koekelberg en COV Brussel. Inschrijven ts. 12u.30 
en 14u. In Anneessens Instituut, Groot Eilandstraat 
39 (bi) Fontainasplein). Deelname: 200 fr., leden 150 
fr. 
29 AARSCHOT: Jaarlijks pannekoeken- en smou-
tebollenfeest, in de parochiezaal van Langdorp van 
14 tot 20u. Org.: VU-Aarschot. 

RESTAURANT 

K=^assedtbet0 PB 
NIEUWE LAAN 47 - 1860 MEISE 
Op S km van de Hsyssl, baan Plantentuin 

LUNCH-TIME MENU 
900 F p.p. 
4diensten 

MARKTMENU 
1.300 F p.p. 
5 diensten 

Banketzaaltje gratis voor al uw teesten Tel. : 02/269.70.45 
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• i W 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 924-944 
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 

korte termijn: AVIS 
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 

Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guldo NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

% 

nv de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

drukkerij 

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

A 
V V 

L 

^OEVRIESE 

1^ 
baron ruwt»laan "8 

11520 brufgr 4 
aan brugjte - oostkam 
S>. 050 35-4 04 > 

k 
ig "̂  

'A 
"^iHi^Mr' 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 
Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
2210 Borsbeek 
03/321.76.86 

Alle trofeeën, wimpels, bekers, 
speldjes, badges, enz. 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
VIjfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
s 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — ... 
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UIT DE REGIO 

OKTOBER 
6 MERELBEKE: „Is de Rijkswacht overbodig'" 
Uiteenzetting door Hugo Coveliers, in Driekoningen, 
Hundelgemsesteenweg Aanvang 20u Toegang 50 
fr Org VUJO en VU-Merelbeke Gratis welkomst-
dnnk 
7 SINT-GILLIS-WAAS: VU-tal om 20u 30 met or
kest, in Katholieke Kring, Kerkstraat 64 Inkom 100 fr 
7 GENT: Noors buffet in Feestzaal StTeresia, 
Peerstraat 150 te Gent Vanaf 19u 30 350 fr p p 
Org Vlaams Kultureel Centrum Mariakerke 
7 GENT. Bio-ethiek-debat, studienamiddag, m 
RUG, Universiteitsstraat 8, auditonum A, om 14u 
Org VUJO 
7 KALKEN: Groot VU-Her1stbal met discobar Am
biance in zaal Koninklijk Harmonie, Koffiestraat 72 
Org VU-Laarne-Kalken 
10 SINT-NIKLAAS: ,,Moederschap en andere 
hartstochten" door Katrien Boone Om 20u in de 
Cipierage, Grote Markt FVV-leden 40 fr, met-leden 
60 fr Org FVV-Sint-Niklaas 
11 BELZELE: Zwemmen voor vrouwen i s m Blo-
so Vertrek om 8u 20 aan de kerk Wagens ter 
beschikking Org FVV-Belzele 
12 GENT: Kursus Wereldoorlog II, een terugblik 2e 
deel 
14 GENT: Ziezo, dat is dat"i van A M G Schmidt 
door Tine Ruysschaert Om 20u in de Groene Zaal 
van St -Bavo-instituut, Lange Boomgaardstraat Op
brengst t V V van Tele-onthaal Inkom 200 fr Org 
Vakbel en Tele-onthaal 
19 GENT: Kursus Wereldoorlog II, een terugblik 3e 
deel 
16 BELZELE: Gebruik van minder gekende krui
den in de keuken Infoavond, in zaal Lescrauwaet om 
19u Leden 50 f r , met-leden 75 fr Org FVV-Belzele 
21 WORTEGEM-PETEGEM: Kaas- en Wijnavond 
in Depot Marcel Vande Kerckhove, Krauwelstraat te 
Petegem a/d Schelde Aanvang 19u30 250 fr pp 
Zo vlug mogelijk inschrijven of reserveren bij be
stuursleden Eregasten Hugo Coveliers en Walter 
Luyten Org VU-Wortegem-Petegem 
22 ZOTTÉGEM; VU-Zottegem organiseert wandel
tocht in Voerstreek Vertrek 7u (markt Zottegem), 
terug rond 21 u Prijs bus 500 f r , mogelijkheid lot 
middagmaal Piknikken kan ook Inschrijven voor 15/ 
10 bij Ghislain Diependaele (091/60 13 37) 
25 BELZELE: Zwemmen voor vrouwen met FVV 
I s m Bloso Vertrek aan de kerk om 8u 20 Wagens 
ter beschikking 
26 GENT: Kursus Wereldoorlog II, een terugblik 4e 
deel 
28 WICHELEN: vu-bal Groot-Wichelen Zaal Dne 
Koningen, Dorp, Schellebelle-Wichelen Ludwig's 
discoteek met gastoptreden van Luc Steeno en John 
Terra Deuren 20u Kaarten bij bestuursleden wk 
150 f r , deur 175 fr Info E De Ceukelaere 091/ 
69 87 10 

ZOEKERTJE 
— WERKAANVRAAG - Passende betrekking ge
zocht voof 25-)arige verkoopster, 18-jarige bediende, 
23-)arige onderwijzeres Aanbiedingen aan Eresena-
tor Oswald Van Ooteghem, tel 091/30 72.87 

BENEFIETAVOND 
VOOR TELE-ONTHAAL 

Op zaterdag 14 oktober organiseert de Vlaamse 
Akademie voor Kulturele Belangen (Vakbel), in sa
menwerking met en ten voordele van Tele-Onthaal 
een benefietavond 

Tele-Onthaal is de telefonische hulpdienst voor 
mensen in een knsissituatie 

Tine Ruysschaert brengt vanaf 20 uur het vrolijke 
en speelse programma,,Ziezo, dat is dat", een keuze 
uit het werk van A M G Schmidt A M G Schmidt 
schildert een kleinburgerlijke omgeving met de nodi
ge afstand Vol charme en humor doorziet ze alles 

Niet te onderschatten is de inbreng van Katelijne 
Fleerackers die voor muzikale intermezzo's van 
dwars- en blokfluiten zorgt De dochter van wijlen dr 
Johan Fleerackers neemt af en toe ook een stukje 
tekst voor haar rekening 

Voor de regie staat Jo Gevers borg 
Het gebeuren heeft plaats in de Groene Zaal (tuin 

Sint-Bavo), Lange Boomgaardstraat (aan de hoek 
met de Seminariestraat) te Gent Er zijn parkeerplaat
sen voorzien 

Er zijn nog kaarten te verkrijgen aan 200 frank op 
het volgende adres Vakbel, Limburgstraat 90 te 
9000 Gent, 091/23 01 36 (telefonisch kan men 24 uur 
op 24 reserveren) 

40 JAAR SINT-
PIETERSBANDEN 

Sint-Pietersbanden werd in 1949 opgericht door dr 
Jef Goossenaerts Het was zijn bedoeling de getroffe
nen van de repressie jaarlijks samen te brengen Dit 
was, in volle repressietijd een gedurfd initiatief 

De talrijke opkomst beweees dat het initiatief 
beantwoordde aan een behoefte, de derde zondag 
van oktober werd voor velen een Vlaamse hoogdag' 

In 1983 heeft het bestuur van Broederband-Gent 
aanvaard dit prachtig werk verder te zetten en zij 
slaagden er in aan de organisatie een nieuwe impuls 
te geven Veel repressieslachtoffers zijn ondertussen 
reeds overleden, doch hun plaatsen werden ingeno
men door hun kinderen en kleinkinderen Op 15 
oktober gaat de samenkomst voor de 40ste keer door 
te Lourdes-Oostakker 

Programma 
Van 10u30 tot 11u30 receptie in het Instituut 

Glorieux, St Jozefstraat 5/10 Lourdes, Oostakker 
Jef Van Dingenen zal er een korte toespraak houden 

12u h mis in de basiliek van Lourdes-Oostakker 
Voorgangers pater Aernouts, e h Herman Water
schoot en e h Van Steenkiste Homilie e h Roeland 
Van Steenkiste Zang Emiel Hullebroeckkoor o I v 
de heer Wabbes 

13u Middagmaal in het Hotel de Lourdes Tafelre
de pater Adriaan Aernouts 

Het middagmaal kost 430 f r , storten op de rek van 
Broederband-Gent, 444-4525401-68 

DE 
BEAUVOORDER 
PATE 
GROEIT EN 
BLOEIT 

De industriezone in Veurne is een klant 
rijker geworden De Beauvoorder Pate 
Geen onbekende in de patew»ereld Zeker 
nu hef bedrijf met zijn uitgebreide gamma 
(in het najaar aangevuld met wildpates) 
zich stilaan tot marktleider op de Belgi
sche markt manifesteert 

Het moderne produktiegebouw werd 
gebouwd naar de Europese normen en is 
op het gebied van hygiene en bestendige 
controle nog vooruitstrevender dan wet
telijk voorgeschreven Zo wordt de koude 
kettm ( = de verschillende stappen van 
de produktie onder koeling) gerespec
teerd vanaf de aanvoer van het vers vlees 
tot en met de expeditie van de afgewerk
te produkten 

De zaakvoerder, H Pyfferoen, is ervan 
overtuigd dat hij dankzij de bovenvermel
de mvestenngen, de kenmerken van am
bachtelijkheid en authenticiteit nu nog 
beter kan behouden 

In de verlaten gebouwen in het toeristi
sche Beauvoorde start een nieuw project 
onder de naam „De Medici" dat zich zal 
specialiseren in een gamma delicates
sen 

Op 30 september e k wordt De Beau
voorder Pate officieel geopend, klaar om 
de uitdaging van 1992 waar te maken 

(medegedeeld) 

ZOEKERTJE 
— UITBATER — Volksunie-Evergem is momenteel 
druk bezig met de oprichting van een socio-kulturele 
kring en een bijhorend Vlaams Huis Kandidaat-
uitbater(s) worden verzocht kontakt op te nemen met 
voorzitter Marcel Neyt, Zandberg 17, 9050 Evergem, 
tel 091/53 19 51 

— SPELMATERIAAL — Opvoedster zoekt spelmate
riaal (puzzels — stripverhalen ) en nog bruikbare 
fietsen Komen zelf ophalen Kontakteer alle dagen 
(liefst 's maandags) tussen 15 en 16 uur, tel 053/ 
67 2fi 9? 
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- BINNENHUISINRiCHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

EEN ADVERTENTIE 
IN WIJ 

RENDEERT! 

TEL.: 02/219.49.30 

'^chemicaliën 

ZOEKERTJES 
LESGEVERS. Wegens de grote belangstelling is 

de Koördinatie Nederlands voor Migranten (CNM) 
steeds opnieuw op zoek naar vrijwillige lesgevers. 
Info: Carine Moens, CNM, Saincteletteplein 25 te 
1080 Bmssel (02/426.85.93). Begeleiding, lesmate
riaal en onkostenvergoeding zijn voorzien. 

STUDENTENKAMER met cv. te huur aan het 
station te Leuven. Voorwaarde: van onverdachte VU-
komaf zijn. VU-sekretariaat, Martelarenlaan 139, 
3200 Leuven. Tel. 016/26.11.11. 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

Ferenczl Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel. 03/353.26.50 
Open van 9 tot 20 u. van maandag 
tot zaterdag. 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

\ ETRA P.V.B.A. 
w | y HEIHOEFSEWEG 1 
J w ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel.: 03/457.23.89 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

~ 03/888.69.35 

VAKBEL ZOEKT 
VAKBEL, de Vlaamse Akademie voor Kulturele 

Belangen, zoekt met het oog op het organiseren van 
vormingsaktiviteiten namen en adressen van de le
den van Vlaams-nationale (VU-)strekking in de kultu
rele raad en de beheer- en adviesorganen van de 
Openbare biblioteek. 

Wie daarvoor in aanmerking komt neemt kontakt 
op met J.-P. Roosen, Vakbel, Limburgstraat 90 te 
9000 Gent (091/23.01.36). 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD. NINOVE - 9400 

steenweg naar Aalst 496 
Tel.: 053-68.83.86 

AFD.: OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel.: 054-33.17.51 

054-33.11.49 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, TERNAT 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

TUINAANLEG 
+ ONDERHOUD 

Herman Walraevens 

Aanleggen van terrassen, 
klinkers en kasseien. 

Tel.: 02/759.54.54 
na 18 uur. 

f.>M 4.i.' 

gMÊrM^WlÊmmMMMitittiittniintiittiti 

vemndas genknv. 
tMmmMmmgmmMfitttitttiHiitiiiiHiti 

Kreatiever bouwen voor beter wonen' 
Hasseltvi/eg 194 — 3600 GENK — Tel.: (011)36.32.60. 

BON: 
Ja, ik wens vrijblijvend bezoek aan huis voor informatie en inlichtin
gen. 

Naam: 

Adres: 

Gemeente: Tel.: . . 

Indien geen telefoon vermeldt dag en uur van afspraak. 

Info n veranda/pergola AZ Privé 
n veranda/pergola Horeca 
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VOORUIT 
Ik wens de heren Gabriels en Kuijpers geluk 

met hun „konfrontatie" in de Zevende Dag van 
24 september j I 

OI hebben zij afgetekend de (zedelijke) 
overwinning behaald Wat een fijngevoeliger 
kijker opvalt is de inderdaad nieuwe politieke 
stijl om spitsvondige, verraderlijke en in ieder 
geval vernietigend aandoende kntiek rustig, 
zonder overspannen stemverheffing of herha
ling van de bekende politieke axioma's terzake 
te beantwoorden Met, enerzijds, zin voor de 
verzuchtingen van alle onbaatzuchtige jonge 
harten van deze tijd = die van de frontbewe
ging en meer en anderzijds verwijzing naar 
het juiste historisch perspektief 

Zo bekeken hebben wij haast altijd voorgelo
pen, want dat doen liefde en verdraagzaam
heid namelijk altijd Vooruiti 

Dolf Moors, Kapellen 

ZUILENDIJK 
In WIJ van 28 september prijst lezer Mare 

Andries, O L V Waver, de fraktievoorzitter van 
de PVV, m n A Denys, voor zijn interessante 
oproep tot ontzuiling, en terecht, zoals hij zegt 

Ik meen dat deze liberale politieker er best 
zou aan doen eerst in z'n eigen partij rond te 
kijken, de PVV staat immers, evenals de CVP, 
bekend om het bemachtigen van ereposten en 
deze aan politieke vnenden uit te delen 

Begin 1988 richtte dhr A Denys tot dhr J 
Gabriels, voorzitter van de Volksunie, het ver
wijt dat hij J Happart tot aan de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen in z'n (onverdien
de) burgemeesterszetel zou willen laten para
deren De bedoeling van A Denys was dhr 
Gabnels bij z'n partijgenoten m diskrediet te 
brengen 

Wie heeft er schuld aan het jarenlang ver
keerd draaien van de Voerense molen'? Nie
mand minder dan de toenmalige regenngspar-
tijen CVP en PVV 

Vindt U dat alles ook terecht, heer Andries' 

Jan De Dier sr., Erembodegem 

COPPIETERS 
,,Zijn hele leven ijverde Maunts Coppieters 

voor de Volksunie", blokletterde de Knack-
advertentie, ook in ons eigen VU-weekblad 

Begint hel leven van een mens pas na zijn 
vierenveertigste verjaardag' 

Willy Cobbaut, Baardegem 

PRACTICAL JOKE? 
We willen u wijzen op de zinsnede ,, staan 

borg voor een uitgesproken ideologische ver
scheidenheid" 

De lezers van WIJ (22 sept j I) zullen zich 
hennneren dat KIK een kinderbeurs is, die 
volgend jaar te Kortrijk wordt gehouden 

De organisatoren zijn o m KAV, CMBV, 
gezinsdienst van de Boerenbond en de SVV 
(Socialistische Vooruitziende Vrouwen) 

Waar is hier de „ideologische verscheiden
he id " ' Noch de liberale vrouwen, noch de 
Vlaamsnationale (de Federatie van Vlaamse 
Vrouwengroepen) zijn hier vertegenwoordigd 

Was de zinsnede uit de tekst een practical 
joke of moet ik vaststellen dat in het weekblad 
van de Volksunie de eigen verenigingen weer
al met meetellen' 

Huguette De Bleecker-Ingelaere, 
voorzitster FVV 

De redaktie ontvangt graag brte« 
ven voor de lezersrubriek We
derwoord. Naamloze brieven 
gaan de scheurmand In» evenals 
scheld- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zij, naargelang er 
plaats beschikbaar is. De redak
tie behoudt zich het recht voor 
brieven In te korten en persklaar 
te maken zonder de essentie van 
de inhoud te veranderen. Brie
ven worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver verzoekt 
slechte de initialen te gebniiken. 
De opinie, vertolkt In een lezers-
brief, Is niet noodzakelijk deze 
van de redaktie. 

KANAALEILANDEN 
Ik las met veel belangstelling het artikel over 

Ierland van de hand van W Kuijpers, waaruit 
zijn engagement voor de volkeren blijkt (WIJ 
van 29 sept j 1) 

Op het einde begaat hij echter een vergis
sing wat betreft de kanaaleilanden Guernsey 
en Jersey maakten deel uit van het hertogdom 
Normandie en waren dus franstalig Ook nu 
nog zijn vele wetten in het Frans, maar het 
aantal sprekers van het Normandische dialekt 
van het Frans is erg beperkt Toch zijn de 
parlementsleden van Guernsey en Jersey nog 
altijd lid van de Association der Parlementaires 
de langue Frangaise 

Dr. Y.J.D. Peeters, Jette 

NAAIMACHINES 
VOOR BURUNDI 

De aktie voor het inzamelen van oude naai
machines ten bate van een ontwikkelingspro-
jekt in Burundi kende ook m de regio Aalst een 
enorme weerklank 

De aktie wordt officieel afgesloten op woens
dag 11 oktober as om 20u in het Vredeshuis, 
Esplanadestraat te Aalst Dit in aanwezigheid 
van de minister van Ontwikkelingssamenwer 
king Andre Geens, de initiatiefnemers en van 
senator Willy Kuijpers 

Naast toelichting over het projekt, de over
handiging van de machines en een toespraak 
door Willy Kuijpers is er een gezellige ont
vangst 

Alle jchenkers, medewerkers en simpatisan-
ten zijn hartelijk uitgenodigd 

WERKAANBIEDING 

Opsteller — TWW 
Klerlc typiste - TWW 
geslaagd voor betreffend eksamen bij Vast 
Wervingssekretariaat 

Afrikaanse Ontwikkelingsbank 
— 2 financiële analisten 
— 1 ekonomist 
— 1 burg. ing. elektronika 
— 1 burg. ing. kommunikatie. 

Licentiaat Public Administration met 5 jaar 
ervaring in publieke administratie op manage
ment niveau 
(vlot in NI en E) 
Bereid om 1 jaar in Sunname te werken 

Geïnteresseerden voor een tijdelijke betrek
king in de administratie kunnen steeds hun CV 
met bewijs van slagen in eksamen Vast Wer
vingssekretariaat laten geworden 

Kandidaten voor een betrekking in de magis
tratuur (klerk, opsteller, adjunkt-sekretaris, 
plaatsvervangende magistraten, ) kunnen dit 
eveneens laten weten (ook geslaagd zijn voor 
Vast Wervingssekretanaat) 

Dienstbetoon Minister Andre Geens 
WTC-Toren 2 — 21ste Verd — E Jacqmain-
laan 162 
te 1210 Brussel 
Tel 02/210 19 12 of 02/210 19 13 
(Dirk Demeurie of Veerie Wijfels) 

ZOEKERTJE 
— SPELMATERIAAL — Opvoedster zoekt spelmate
riaal (puzzels — stripverhalen ) en nog bruikbare 
fietsen Komen elf ophalen Kontakteer alle dagen 
(liefst 's maanjags) tussen 15 en 16 uur, tel 053/ 
67 26 93 
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axiino BVBA 

HOTEL — RESTAURANT 
Berg, 17 B 3790 St.-Martens-Voeren 
Tel. 041-81.09.08 - 041-81.09.29 

Middenin de voerstreek het stukje Vlaande
ren over de Maas ligt SAN MARTINO een 
komfortabel gezellig familietiotel met 12 ka
mers waarvan 8 met douche, w c en televisie 

Tevens is er een gezellig terras, een grote 
parking, een openluchtzwembad en een pe-
tanquebaan 

SAN MARTINO is met alleen een vertrek 
punt bij uitstek voor wandelingen en fietstoch
ten door de oase van groen en rust die de 
voerstreek eigenlijk is, maar ook een eindpunt, 
want na de fysische inspanningen kunt u zich 
in ons restaurant culinair laten verwennen (van 
goede burgerkeuken tot gastronomisch menu) 
of genieten van een stuk taart met koffie 

Groepen kunnen, na afspraak, met een gids, 
een daguitstap maken en de forellenkwekerij 
kastelen en computergestuurde boerderij be
zichtigen Picknicks worden door ons klaarge
maakt en desgewenst ter plaatse gebracht 

Speciale menuprijzen voor groepen 
Gastronomsiche weekends (reserveren ge

wenst) 
Aanbevolen door V T B-V A B V B K 

Voor inl icht ingen: 
SAN IVIARTINO BVBA 

Berg 17, 3790 Sint-Martens-Voeren, 041/81.09.29 

Theunissen 
5 VIER-WIEL COMPUTER UITLIJNCENTRUM 

autobanden 
Ev. Coppeelaan 10-12 

3600 GENK 
Tel. (011) 36.27.06 

5«|| 
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ZUIVER SCHEERWOL 

Schitterende en stijlvolle herfst-
tailleur in de nieuwste modetinten uit 
de collectie Hucke, in zuiver 
scheerwol, bij de nieuwe SKiH 

Ddgeli|ks open win y lol ISu V ri|J.ij:.iM>nd 1 ccsl tn 
k(>opd\ond mci Trend mode's how. \jn du Vctuni: Fjshion 
Ckih open lol 21 u miin _j;̂ |JÈÈ :̂_ 
7nn en tCLsldai:i.ri ^(.slol^n VTBOVAB -y ^ 

'!• het modehart 
van België 
A12 - Boomsesteenweg 35 - Aartselaar 

-, t,t,il4r: 


