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Ĵbanns Nationaal M/eekblad 

,,Het restorno-plan vertoont lelijke gaten. En het feit dat men voor Brussel 
een verhouding van 78 Franstaligen en 20 Nederlandstaligen heeft aanvaard, 

is een onverdedigbare toegeving. Er is hier geblunderd." 
(Manu Ruys in „De Standaard" van zaterdag 29 november 1986) 

Bloed aan de kade 
Wie nog mocht geloofd hebben dat morele, etische of zelfs ideo

logische principes ten grondslag liggen aan het buitenlands be
leid en de internationale gedragingen van de grootmachten, 
kreeg de jongste dagen stof tot omdenken. 

Terwijl de Verenigde Staten de verdediging van de mensenrech
ten en de strijd tegen het internationaal terrorisme prediken, leve
ren ze wapens uitgerekend aan een land en een regime die daar
mee een loopje nemen. Om niet onder te doen in schijnheiligheid 
levert de Sovjet-Unie, die eerst Irak heeft bewapend, nu ook wa
pens aan Iran. De twee supergroten jagen in de Golfoorlog koud-
weg hun eigen belangen, hun strategische of commerciële of geo
politieke motieven na. 

Speciaal beangstigend voor West-Europa is daarbij, dat de 
besluitvorming in het Witte Huis als even ondoorzichtig en geïso
leerd tot stand komt als in het Kremlin. 

Inmiddels zijn er méér dan sterke vermoedens dat ook België 
zich niet onbetuigd laat bij de wapenhandel met Iran. Voor ons 
land gelden niet eens de motieven van de supermachten. België 
heeft in de wereld geen eigen geopolitieke doelen en aan de Golf 
geen eigen belangen te verdedigen. 

De mededeling van minister van Buitenlandse Zaken Tlnde-
mans dat België de jongste jaren aan Iran slechts twee jachtgewe
ren zou verkocht hebben, is niet eens een lachertje. De vermoe
dens die op de Belgische kruitbarons en op de trafiek vanuit Belgi
sche havens wegen, doen met aan zekerheid grenzende waar
schijnlijkheid besluiten dat ons land eens te meer fungeert als 
draaischijf voor de handel in de dood. 

De vermoedens terzake zijn in het verleden zo vaak door feiten 
bevestigd, dat er voor twijfel weinig of geen ruimte is. Dit jaar is 
het precies twee decennia geleden dat tijdens het Biafraans kon-
flikt een Sabenavliegtuig neerstortte met een lading die blijkens 
de boordpapieren uit geneesmiddelen moest bestaan, doch die in 
werkelijkheid wapens omvatte. Sindsdien is er praktisch geen 
jaar voorbijgegaan zonder dat er op één of ander brandpunt in de 
wereld sprake was van Belgische wapenhandel: pantserwagens 
voor Uruguay of Maleizië, FN-geweren voor Soweto of Columbia, 
FN-mitrailleurs op Zwitserse vliegtuigen voor de Golf en voor 
Centraal- of Midden-Amerika, mijnen voor Lybië. Belgische wa-
penleveringen aan Iran komen overigens niet voor het eerst in het 
nieuws: reeds in 1980 was er sprake van trafiek vanuit Zaventem. 
Om dan nog niet te gewagen van chemische produkten uit Belgi
sche bedrijven, die niet eens moesten omgewerkt om in de Golfoor
log als mosterdgas gebruikt te worden. 

Toegegeven, de kontrole op de wapenhandel is moeilijk. De 
kruit- en kanonbaronnen beschikken over een hele waaier van 
mogelijkheden om hun verderfelijk handwerk te verbergen. Er 
zijn immers niet alleen de handelstransakties van het klassieke 
type, die aan vergunningen onderworpen en dus direkt kontro-
leerbaar zijn. Het leeuwenaandeel van de wapennegotie loopt via 
de ondoorzichtige kanalen van handel in onderdelen of schroot, 
van afbraak en herstelling, van oktrooiverlening aan het bui
tenland. 

Vooral echter ontbreekt de politieke wil om de kontrole op de 
wapenhandel zo sluitend mogelijk te maken. Terzake zijn we de 
jongste jaren in ons land eerder achteruit dan vooruit gegaan. Al
hoewel de wapenindustrie weinig arbeidsintensief is en de ofH-
ciële handel waarschijnlijk geen 1 % van onze uitvoer uitmaakt, 
worden de werkverschaffing en de ekonomische motieven steeds 
weer ingeroepen. Opgeschrikt door een aantal bewezen schanda
len scheen onze politieke wereld begin der tachtiger jaren heel 
eventjes bereid om iets te ondernemen tegen het weerzinwekkend 
bedrijf van de wapenhandelaars. Er was toen sprake van een par
lementaire kontrolekommissie die permanent toezicht zou houden 
op wapenfabrikatie en -traflek. Vanals de huidige koalitie met de 
huidige minister van Buitenlandse Betrekkingen aan het bewind 
kwan, werd dit thema afgevoerd. 

Sindsdien gaat de dodelijke uitvoer ongestoord zijn gang via 
Antwerpen en vooral Zeebrugge, dat een trieste internationale 
faam heeft. Er kleeft bloed aan de kade van de Vlaamse havens. 

Daaraan niets te doen, daartegen niet in opstand te komen zou 
betekenen dat wij berusten in de kollektieve huichelarij van het 
Belgisch bewind. tvo 

Vlaamse waarborgen 
Dezer dagen ,,buigt" de regering zich voor een 

,,eerste maal" ernstig over het nieuwe RTT-l<ontral<t. 
Het betreft een bestelling die minimaal 80 en maksi
maal 180 miljard fr. zal belopen. 

Maar eigenlijk gaat het om veel meer dan dat. 

ANDERHALVE maand gele
den verduidelijkte de Volk
sunie haar standpunt in dit 

belangrijke dossier. In het licht 
van de jongste evoluties en ge
zien binnenkort hoedanook een 
beslissing moet genomen wor
den, hebben VU-voorzitter Jaak 
Gabriels en specialist-kamerlid 
Hugo Schiltz nog eens de punt
jes op de i geplaatst. 

Het komt er op aan een tele-
kommunikatie-beleid te ontwikke
len waardoor het in Vlaanderen 
aanwezige potentieel veilig kan 
ingeschakeld worden in grotere, 
internationaal gestruktureerde 
groepen, met de nodige waarbor
gen voor het behoud van vol
doende mogelijkheden voor de 
ontwikkeling van onze eigen bij
dragen aan het spitstechnolo-
glsch onderzoek en aan de 
produktie-ontwikkeling. Bij het 
nemen van de beslissing moet de 
regering van de kanshebbende 
bedrijven waterdichte waarbor
gen eisen. 

De simplistische „vrije markt"-

teorie gaat in deze kwestie niet 
op, vermits deze bedrijfstak een 
typevoorbeeld is van samenwer
king tussen staat en bedrijfsle
ven. Het RTT-kontrakt dient 
voorts ingeschakeld te worden in 
een doelbewuste industriële poli
tiek. De globale bijdrage van ge
gadigden voor dit kontrakt aan de 
ontwikkeling van het weten
schappelijk en industrieel poten
tieel in eigen land moet evenens 
in overweging genomen worden. 

Bovenal is het nodig dat de 
Vlaamse positie in de telekom-

munikatie-sektor gevrijwaard 
blijft, zonder politieke koehandels 
en ekonomische kompensaties. 
Tot slot moeten in de Vlaamse 
telekommunikatie-bedrijven be
kwame Vlamingen de leidende 
funkties blijven bezetten, net zo
als zij moeten kunnen doordrin
gen tot de hoogste organen van 
de groepen waarvan de desbe
treffende bedrijven deel uitma
ken. 

Het gevaar dreigt dat dit kon
trakt als een zg. nationaal dossier 
zal behandeld worden, waarop 
de nationale verdeelsleutels zul
len worden toegepast. Dit is on
aanvaardbaar: wat in Vlaanderen 
verworven werd, moet in Vlaan
deren behouden blijven. Het gaat 
hem deze keer niet alleen om 
vele miljarden, maar om het veilig 
stellen van het Vlaamse aandeel 
in één van de belangrijkste in
dustrieën van de toekomst. 

Namen noemen! 
Volgende week zal dit weekblad In eksklusivitelt de namen 

van schepen publiceren, die vanuit Zeebrugge vertrokken zijn 
met bestemming „open zee"... Meer dan vermoedelijk zullen 
wij de precieze bestemming en lading van deze mysterieuze 
kargo's kunnen onthullen. 

VU-Europarlementslid Willy Kuijpers diende ondertussen 
een reeks indringende vragen en een scherpe resolutie in bij 

het Europees Parlement. 



m 
... en WIJ 

Wij ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaadbrie-
ven. De andere publiceren wij, naarge
lang er plaats beschikbaar is. Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen. 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
is niet noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

J O U R N A L I S T E N 

Sinds een maand bestaat de nieu
we spoorwegtop uit 17 mensen. Bui
ten de misschien onafhankelijl<e H. 
Paelinck zijn het allemaal partij- of 
vakbondgunstelingen, netjes ver
deeld per (traditionele) partij. Tot van
daag heb ik nog geen journalist ge
vonden die er aanstoot aan nam dat 
de Volksunie bij die 17 niet vertegen
woordigd is. Voor een ongebonden 
partij als de Volksunie (of Agaiev) 
hoeft dat ook niet per sé. Maar dan 
zouden de journalisten in de toe
komst ook wat meer genuanceerd 
mogen zijn in plaats van steeds de 
dooddoener te gebruiken dat alle po
litieke partijen hetzelfde zijn. 

M.C., Tessenderio 

ZIEKENFONDSEN 

Dr. Wynen zegt dat er een bespa

ring van 10 miljard administratie
kosten kan worden verwezenlijkt 
als de ziekenhuisrekeningen recht
streeks aan het RIZIV worden gefak-
tureerd (dus met uitschakeling van 
nazicht en kontrole door de zieken
fondsen). 

Vic Anciaux („WIJ" van 27 nov.) 
gaat nog verder en meent dat er nog 
een paar miljarden meer kunnen wor
den bespaard indien alle rekeningen 
van het derde-betalerssysteem (bv. 
apotekers) eveneens rechtstreeks 
door het RIZIV zouden worden be
taald. 

Op de bewering van dr. Wynen 
hebben de ziekenfondsen reeds ge
antwoord dat hun totale administra
tiekosten per jaar ong. 14 miljard be
dragen, en dat daarvan 1/3e, dus 
ruim 4,5 miljard, wordt besteed aan 
de administratie afhandeling van de 
ziekenhuisrekeningen. 

Zij (de ziekenfondsen) hebben bo

vendien al een paar maal publiekelijk 
verklaard dat zij wensen te worden 
doorgelicht door een onafhankelijk in
stituut, dat kan onderzoeken of hun 
administratie al dan niet efficiënt 
werkt, de kwaliteit van de dienstverle
ning, enz. 

Gezien de enorme verschillen tus
sen de onderscheiden beweringen 
(hoe kan men 10 miljard besparen op 
een uitgaven van 4,5 miljard?) lijkt 
het dringend nodig deze kwestie 
eens en voor goed op te helderen. 

De VU-kamerfraktie zou hierin bij
voorbeeld het initiatief kunnen ne
men, de ziekenfondsen bij hun woord 
nemen, en in een interpellatie aan de 
minister van Soc. Voorzorg vragen 
waarom hij nog steeds geen gespeci
aliseerd onafhankelijk (misschien 
zelfs buitenlands) instituut opdracht 
heeft gegeven voornoemde doorlich
ting uit te voeren. 

Misschien komen er dan wel heel 

relevante verschillen aan het licht 
over het percentage administratie
kosten tussen de Vlaamse en Waalse 
verbonden van ziekenfondsen. 

L.K., Kalmthout 

OPENBARE WERKEN 
Naar aanleiding van het artikel 

,,Auto-strade omwille van estetiek" 
(,,WIJ" van 13 nov. I.l.) had ik er 
graag volgend feit aan toegevoegd. 
Het is zeker geen op zichzelf staand 
feit, reeds meerdere Vlaamse firma's 
werden geweigerd om werken in Wal
lonië of in Brussel uit te voeren. 

Maar wat ik eigenlijk wil aanklagen 
is dat anderzijds Franstalige firma's 
gevraagd worden om werken uit te 
voeren voor het Nederlandstalig 
Schoolfonds in Vlaams-Brabant. En 
dan specifiek een firma die reeds in 
konflikt kwam met de Taaikommissie 
omwille van het taalgebruik, en die 
anno '86 nog steeds het volgende 
durft te sturen aan werknemersafge
vaardigden : 

,,Messieurs, 
Nous accussons bonne reception 

de votre lettre datée du 26/9/86. Nous 
revenos toujours au même probième; 
pour la facilité celle-ci aurait du nous 
être adressée en francais, la Société 
ayant été créer dans cette langue. 

Nous nous voyens done dans l'obli-
gation de la transmettre è notre con-
seil juridique qui nous en donnera la 
traduction, et dont nous vous trans-
mettons les commentaires. 

Veuillez agréer, Messierus, nos sa
lutations les meilleurs. 

Administration délégée." 
En bij dit alles kan men zich dan de 

vraag stellen in welke taal de ambte
naren zich uitdrukken met de direk-
tie, of gebeurt alles via een juridische 
dienst? 

De dienst Personeelszaken is zelfs 
totaal Nederlandsonkundig I 

B.V.V., Iddergem 

SACHERTORTE 
Uw culinaire — kroniek-schrijver 

schijnt van de „Sachertorte" niet veel 
te hebben meegekregen. 

Zo had hij toch moeten vermelden 
(rubriek Proeven ,,WIJ", 6 nov. I.I.), 
dat niet alleen het Huis Sacher deze 
bijzondere taart als haar ,,be
schermde exclusiviteit" mag be
schouwen. De niet minder eerbied
waardige ,,K.u.K. Hof Zuckerbachte-
rei Demel" aan de Kohimarkt in de
zelfde stad mag dat evenzeer! Trou
wens ingevolge een rechtsgeding, 
dat de wel zeer ondankbare ,,Sa
cher" had ingespannen tegen de 
„Demel", nadat de „Kohimarkt" de 
,,Philharmonikerstrape" nochtans 
van een gewis faillissement had ge
red in de krislsperkxle van het inter
bellum. 

Beide „Nobelherbergen" mogen 
voor de vervaardiging van deze moor
zwarte heerlijkheid hetzelfde recept 
aanwenden: dezelfde kruimmassa, 
dezelfde Marillen — ofte abrikozen-
marmelade, dezelfde chokolade-
overtrek. Of er dan echt geen enkel 
verschil is? Toch wel! HtH geoefende 
oog merkt, dat de chokdadezegel 
van het Huis Sacher rond is, en dat 
van het Huis Demel driehoekig. De 
geoefende tong en gehemelte weten, 
dat in de Sachertorte van het Huis 
Demel ook een extralaag Marillen-
Marmelade tussen de boven- en on
derhelft van de kruimmassa is 
gestreken. 

Door dit konkrete voorbeeld heb ik 
slechts willen aanduiden, dat niet al
leen de Fransen eet- en drinkkultuur 
hebben, maar dat o.m. ook over de 
Duitse keuken(s) en begeleidende 
vloeistoffen heel wat meer te berich
ten val dan de gebruikelijke folkloristi
sche gemeenplaatsen. Iets wat uw 
culinaire kroniekschrijver nog niet on
middellijk schijnt te begrijpen. Want 
zijn wekelijkse bijdrage, ongetwijfeld 
met grote deskundigheid geschre
ven, laat zich nagenoeg immer en uit
sluitend (bijna tot vervelens toe) lei
den door het „Diktat" van de Franse 
smaak... 

(Ingekort) 
ir. H. Sermeus, St.-Kat.-Waver 

^ ^ lepel & vork... 
TZestaiuant ,, r^Jtassattbat^ 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-269.70.45 

Kom eens bil ons! 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17-011/43.20.51 
Brussel (uitb. Jaak Vervaet), Nieuwbrugstr. 28 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71.15.36 
Kontich, Kon. Astridlaan 85 - 034/57.30.32 
Leuven, 1. Dortmunder Thier Braü Hof, Tervuursevest 60 - 016/22.86.72 

2, Bierkelder, Oude Markt - 016/22.68.69 
3. Pallieter, Oude Markt 7 

Torhout, Stwg nr. Lichtervelde • 051/72.28.22 
Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor feesten, banketten e.a. Duitse specialiteiten: Dort
munder Thier van 't vat, Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten. 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

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 

Koffiebranderij 
Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734.56.09 - 460,48.87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

tboerenhof 
CAFE-RESnURANrT-FRrrUUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor menu v/è 290 Bfr. 
groepen: koffietafel v/è 180 Bfr 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel. 087-68.67.03 

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER 

LAS AT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Hotel Restaurant 

Hof De Draeck 
Hoofstraat 6 

3793 TEUVEN (Voeren) 
Tel. 087/68.76.17. 

Het adres voor een rustig ver
blijf en betaalbare gastronomie. 

<:AF€ 
ZAAL 

CAMBKiNU^ 
BRCC 
011/47.28.97 

RESTAURANT 

I ^ J c R y 1 Woivengraclit 
en 
Leopoldstraat A V ^ E DEMenTOGH FAu 

Tel 217 91 53 

Waar V lamingen 
thuis zijn... 
in "t hart je van Brusse l 

Banke tbakke r i j 

AIMTWERPIA 
" ^ 3 . JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05-65.89.40 

Groothandel melk — kaas — 
boter — eieren — slagroom 

VANI\/IEULDER 
Callenberg 10 
Sint-Pieters-Leeuw 
Tel. 02/376.96.74 
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Vande 
meule 
broucke 
gispt Geens 

INIEX 

Ingevolge de overeenkomst 
tussen de Belgische regering en 
de Vlaamse, respektievelijk Waal
se Eksekutieven, wordt INIEX te 
Luik overgeheveld en onder 
Waalse bevoegdheid geplaatst. 

INIEX hield zich tot op heden 
bezig met onderzoeksprojekten 
in de steenkoolsektor, meer spe
cifiek In de mijnbouwtechniek. 

Daartoe werden subsidies ver
leend uit de EGKS-middelen. In 
het recente verleden ging het om 
liefst 50 miljoen fr., wat eigenlijk 
gek is vermits de mijneksploitatie 
een uitsluitend Vlaamse aangele
genheid is. 

,,Nu de overheveling van het 
betrokken onderzoeksinstituut 
een feit geworden is, zou het des 
te meer onlogisch zijn dat de 
EGKS-fondsen voor onderzoek 
naar INIEX-Luik blijven uitbe
steed. Dit zou immers betekenen 
dat de Kempische steenkoolmij
nen voortaan betalende klant 
zouden worden van INIEX. Daar
enboven kan Vlaanderen best in 
deze sektor zelf zijn wetenschap
pelijk onderzoek organiseren", 

schrijft VU-Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke in een 
brief aan Gaston Geens. 

De VU-er pleit voor een Vlaam
se cel voor steenkoolonderzoek, 
die een samenwerkingsverband 
zou kunnen vormen van het SCK 
Mol, de Vlaamse universiteiten en 
het al te bescheiden INIEX-filiaal 
van Houthalen. Om te vermijden 
dat ook deze kommunautarize-
ring een ,,dode mus" wordt, moet 
een strategie uitgewerkt. Vande
meulebroucke wijst erop dat de 
kredietaanvragen bij de EGKS 
voor volgend jaar dezelfde zijn en 
hij hoopt dat Geens oog zal heb
ben voor dit aspekt van de kom-
munautarizering met zijn Europe
se subsidiëringsgevolgen. 

m 
TGV 

Drie dagen vóór Kerstmis gaat 
verkeersminister De Croo naar 
Den Haag. Zogezegd omdat er 
een principe-overeenkomst over 
de financiële haalbaarheid van de 
TGV dient te worden genomen. 

Het laat zich raden dat De Croo 
alleen de ,.gunstige" effekten 
van deze sneltrein zal toelichten. 
Net zoals hij deed tijdens de par
lementaire kommissie voor infra-
struktuur, waaruit niemand iets 
wijzer werd. 

De kans is groot dat hij in Den 
Haag toestemt met het vierlan-
den-huwelijk, en dan straks komt 
vertellen dat de ,,band" onver
breekbaar is. Waarbij De Croo het 
Vlaamse protest tegen deze mi-
lieuvernietigende trein kompleet 
negeert. 

De Croo 
naar 
Den Haag 

Het verzet tegen de TGV-plan-
nen duurt inmiddels voort. Wij 
vernemen dat tal van VU-afdelin-
gen rond dit tema aktief werken. 
Pro memorie nog dit: wie meer 
informatie verlangt omtrent het 
hele TGV-dossier, kan steeds te
recht op het Vlaams-Nationaal 
Studiecentrum (tel.: 02/ 
219.49.30). 

NUF MMGEN 
AAN... 

RUG-docent Chris Vandenbroeke, 
partijbestuurslid 

Vorige week schreeuwden 
de Leuvense hoogleraars uit 
dat de Vlaamse uniefs zwaar 
benadeeld worden. Daarmee 
treden ze de VU-kritiel< bij. Is 
het dan echt zo slecht gesteld 
met de financiering van onze 
universiteiten? 

De malaise in de universiteiten 
is inderdaad zeer groot; a fortiori 
is dat het geval voor de Vlaamse 
instellingen. We mogen niet ver
geten dat men nu al TIEN jaar 
met het neerhalen van de kredie
ten bezig is. 

Net op het ogenblik dat Vlaam
se jongeren de weg naar de uni
versiteiten gevonden hebben, 
wordt hen er de kansen op een 
volwaardige vorming ontzegd. 

Het is „krisis voor ieder
een", zeggen sommigen. Ook 
de universiteiten kunnen niet 
ontsnappen aan de nefaste ge
volgen van de krisis. Uw reak-
tie? 

Wie toekomstgericht denkt, 
wenst vooral de investeringen in 
een universitaire vorming op te 

trekken. De doorbraak van een 
tertiaire en vrije-tijds-maatschap-
pij laat gewoon geen andere keu
ze. 

Vandaar dat de Volksunie voor 
een zinvolle aanpak van het uni
versitair onderwijs blijft pleiten, 
waarbij de aandacht evenzeer 
naar de specialisatie als naar de 
algemene vorming uitgaat. 

Het fundamenteel weten
schappelijk onderzoek wordt 
ook steeds drastischer beknot. 
Welke konsekwenties dreigen 
hier? 

Zo'n afbouw is effenaf drama
tisch en gaat tegen alle logika in. 
Het vertegenwoordigt zo'n 0,5 % 
van het BNP. Als men weet dat 
eenzelfde verhouding aan de 
orde is voor ontwikkelingshulp, 
dan weet men meteen hoe zeer 
onze toekomst in vraag wordt ge
steld. 

Blijkbaar wenst men in Vlaan
deren liever met technologie
beurzen uit te pakken dan met 
diepte-onderzoek. 

„Profs moeten meer wer

ken", verklaarde de onderwijs
minister... Is dit zo? 

De idiotie zit in het feit dat 
professoren een veelzijdige op
dracht hebben. Doet men hen 
meer doceren, dan is dit uiteraard 
ten koste van specialisatie of per
soonlijk onderzoek. 

Door de leeropdracht te ver
dubbelen, legt men een zware en 
onverantwoorde hypoteek op de 
kwaliteit van het onderwijs. 

De meeste studenten blijven 
al bij al vrij mak aankijken tegen 
de evolutie in hun ,,sektor". 
Een verklaring? 

Men heeft de mensen dermate 
van een krisissfeer en van sane
ringen overtuigd, dat ze gewoon 
alles over zich heen laten gaan. 
Wanneer men een konservatief 
klimaat in het leven roept, is het 
normaal dat zelfs de meest krea-
tieve groepen aan afhaken toe 
zijn. 

Niet de universiteiten zijn ver
antwoordelijk voor het afschrijven 
van de jeugd, integendeel! 

AlENSENiH 
""NIEUMS 

Onder vrienden 
Tijdens een debat te Leuven 

heeft SP-kamerlid Louis Tobback 
publiekelijk het frakske van zijn 
voorzitter uitgeklopt. Toen BRT-
journalist Daniël Buyie het had 
over de rakettenbocht van Karel 
Van Miert, zei Tobback dat hij het 
niet eens was met Van Miert. 

Dinsdagmiddag stapte een delegatie van Vlaamse burgemeesters, 
onder leiding van VtJ-voorzitter Jaak Gabriels en WM-voorzitter Johan 
Sauwens, resoluut naar de ambtswoning van de eerste minister in de 
Wetstraat 16. Na enig aandringen werden zij ontvangen door de 
kabinetschef van de premier. Zij overhandigden hem een merkwaardi

ge open brief... 
(lees verder onder de foto op biz. 4) 

iillsiif ! | i i i i i ^ 
Tobback 
tegen 
Van Miert 

,,lk heb dat ook nooit ontkend", 
verklaarde Tobback. Waarop 
BuyIe uitriep: „Een primeur!". 
En Tobback: ,,Hoezo? Iedereen 
mag dat weten, alleen is die vraag 
mij door nog niemand gesteld." 

Proper partijtje daar langs de 
Keizerslaan: revolutionairen en 
reformisten, rozige sociaal-demo-
kraten en heirode kommunisten, 
hardnekkige unitaristen en lauwe 
federalisten, NAVO-haters en -
minnaars. De Morgen-verdedi
gers en -verguizers. Onder vrien
den... 

't Zal overal wel iets zijn. 

Kokende ketel 
Vrijdag verscheen in ,,De Stan

daard-Het Nieuwsblad" een 
merkwaardig vraaggesprek met 
de SP-er Willy Claes. Zija uitspra
ken over de Belgische staats-
struktuur verdienen belangstel
ling, omdat Claes met bepaald 
van flamingantisme kan verdacht 

worden, maar integendeel tot de 
unitaristen binnen de SP behoort. 

,,De tekens bedriegen niet. De 
Happart-krisis is niet opgelost. De 
kommunautair geladen dossiers 
stormen op ons af: legerbestellin
gen, Brusselse erfenisrechten, 
Kempense mijnen waar men op
nieuw Cockerill-Sambre zal bij 
betrekken, het RTT-kontrakt, 
noem maar op. Ook kinderachtig-
heden zoals de belachelijke ruzie 
tussen BRT en RTBf over het 
song-festival en de eigenaardige 
motie van het CVP-kongres over 
België als wachtkamer voor een 
Europa der gewesten zijn even
veel aanduidingen van een nade
rend kommunautair konflikt...", 
zegt de ex-minister. 

Claes 
waarschuwt 
Martens 

Claes benadrukt dat de kom-
munautaire dialoog moet slagen, 
omdat er anders geen nationale 
regering meer kan gevormd wor
den. Zonder zich aan een precie
ze voorspelling te wagen, beaamt 
Claes wat wij reeds lange tijd 
beweren, nl. dat Martens niet 
lang meer kan blijven zitten op 
zijn kommunautaire frigo ,,die 
een kokende ketel geworden is". 

Ook de Vlaamse Intergeweste-
lijke van het ABW drong tijdens 
het weekeinde aan op een nieu
we staatsstruktuur, zonder even
wel echt Vlaamsgezinde stand
punten te vertolken. Ook dit wijst 
erop dat zelfs de meest verkno-
che Belgicisten beginnen m te 
zien dat het zo niet langer kan. 

Straks staan Martens en Ver-
hofstadt ook echt helemaal alleen 
met hun staatkundige ijskastpoli-
tiek. Samen met enkele overjaar-
se NSB-ers weliswaar. 

Zaventemse 
post 

Eind augustus schreef VU-se-
nator Oswald Van Ooteghem een 
brief aan PTT-staatssekretaris 
Paula D'Hondt-Vanopdenbosch, 
waarin hij vroeg of het juist is dat 
het telefoon- en telegraafkantoor 
op de luchthaven van Zaventem 
tweetalige stempels en formulie
ren gebruikt, ,,/s dat niet in strijd 
met de taalwet in bestuursza
ken?", vroeg Van Ooteghem. 

Vorige week ontving de Gentse 
senator een antwoord, waarin be
vestigd wordt dat het gebruik van 
tweetalige datumstempels en for
mulieren in strijd IS met de taal
wetten in bestuurszaken. ,,Aan 
de Regie van T. T. werd opdracht 
gegeven ten spoedigste de nodi
ge aanpassingen te doen", ver
zekert de staatssekretarls. 

Attente 
Van 
Ooteghem 
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„Al bij al moet de bewering dat 
op het beginsel van de ristorino's 
niet werd toegegeven dus 
minstens genuanceerd worden. 
Deze nuances maken dat het ak
koord geen verarming Inhoudt voor 
de franstallgen en dit was precies 
hun uitgangspunt. (...) 

Inmiddels wordt door het 
PInksterplan de geldstroom van 
Vlaanderen naar Wallonië nog ver
hoogd. De enige uitzondering op 
deze regel, nl. de onderwljsbespa-
ringen, werden door PSC-voorzltter 
Deprez enige tijd geleden bestem
peld als „te veel en te snel". Het 
akkoord over de verdere financie
ring van de deelgebieden moet be
oordeeld worden als „te weinig en 
te traag". 

(Kommentator S.H. in „De Finan
cieel Ekonomische Tijd" van don
derdag 27 november 1986) 

Iran 
Het VU-partijbestuur, dat tij

dens het voorbije weel<eind in 
vergadering bijeenkwam te As, 
nam ontsteld kennis van het on
verkwikkelijke dossier van de wa-
penleveringen aan Iran. 
„De VU stelt vast dat voor de 

grootmachten alle principes het 
moeten afleggen voor het eigen 
belang. Morele en menselijke be
zwaren tellen voor de USSR en 
VSA enkel mee als het eigen pro
fijt op het spel staat. De VU heeft 
steeds de hoop gekoesterd dat 
Europa een andere weg zou op
gaan. " 

Tijdens de voorbije week kwam 
nog maar eens aan het licht dat 
ook België en de Belgische in
dustrie hun handen bevuilen aan 
de wapenzwendel. De VU wil dat 
alle betrokkenen krachtig veroor
deeld worden en ergert zich aan 
de schijnheiligheid van de Belgi

sche buitenlandse politiek, die te
gen alle beloftes in, wapens le
vert aan oorlogvoerende landen. 
„De VU eist een onmiddellijke en 
degelijke parlementaire kontrole 
op die wapenhandel en -
fabrikatie." 

VU-voorzitter Gabriels zal de 
minister van buitenlandse zaken 
in het parlement voor zijn verant
woordelijkheid plaatsen. 

Onderwijs 
Zou er dan toch iets aan de 

gang zijn in het monoliete ,,kriste-
lijke blok? Wij ontvingen im
mers een knappe mededeling 
van de Christelijke Centrale van 
het Personeel bij het Technisch 
Ondenwijs (CCPTO), dat behoort 
tot het ACV. 

Deze vakorganisatie wenst 
„met nadruk" te stellen dat de 
kommunautarizering van het on
derwijs geen verder uitstel duldt. 
„Een coherent nationaal onder
wijsbeleid is onmogelijk gewor
den. Er zijn niet enkel tegen
gestelde pedagogische visies en 
projekten, maar ook dito struktu-
ren. (...) Het wederzijds wantrou
wen inzake besteding van de be
schikbare geldmiddelen is on
overbrugbaar geworden." 

Het CCPTO wijst er terecht op 
dat kuituur, vorming en onderwijs 
onafscheidelijk aan elkaar ver
bonden zijn en behoren tot de ei
genheid van elke volksgemeen
schap. De overheveling naar de 
Gemeenschappen is dan ook een 
logische evidentie. „Deeloverhe-
velingen" wijst het CCPTO reso
luut van de hand en de kommu
nautarizering moet gebeuren 
door ristorno's en niet door do
taties. 
,CCPTO herinnert de politici van 

de traditionele Vlaamse politieke 
partijen aan de politieke konsen-
sus die, inzake kommunautarize-

Daarin uiten zij hun ongenoegen in verband met de toestand te Voeren. „W, vnden het onduldbaar dat 
de heer José Happart aldaar in totaal onwettelijke toestand het ambt van burgemeester blijft waarnemen." 
Behalve zijn onwil om Nederlands te spreken is daar ook het feit dat deze man zijn funktie misbruikt om 
een beleid te voeren tegen de helft van zijn bevolking, „ledere dag dat Happart langer dienstdoend burge
meester blijft van Voeren, is voor ons een aantasting van de waardigheid van ons ambt. Het betekent een 
permanente vernedering voor de Vlamingen." De burgemeesters eisen zijn onmiddellijke afzetting als 
schepen én als dd. burgemeester, en de aanstelling van een burgemeester die de belangen van de gehele 
bevolking van Voeren kan dienen. Uit protest hingen de burgemeesters Gabriels (Bree), Kerremans 
(Meise), Desseyn (Middelkerke), Debusseré (Ledegem), Thys (Westerio), Draulans (Dessel), Valkeniers 
(Dilbeek), Van Vaerenbergh (Lennik), Sauwens (Bilzen) en Van Weyenbergh (Merchtem) daarop hun sjerp 

aan de deur van Martens' woning. 

ring, in het voorjaar van 1984 be
reikt werd en roept hen op om 
over partijpolitieke en ideologi
sche tegenstellingen heen, er 
een onmiddellijke en reële uitvoe
ring aan te geven." 

Mooi zo. Hopelijk heeft men dit 
ook genoteerd in de Guimard- en 
Tweekerkenstraat. 

NMBS: 6 op 11 
Onlangs werd de nieuwe raad 

van bestuur van de NMBS be-

De ronde van Wathelet 
M ELCHIOR WATHELET 

is niet alleen minister
voorzitter van de 

Waalse executieve, hij Is daar
enboven belast met de Buiten
landse Betrekkingen van zijn 
Gewest. Met zo'n kwallfikatles 
kan je de Internationale toer 
op, naar Quebec of China en 
naar Vlaanderen. Dat Wathelet 
te Gent ontvangen werd met 
alle egards die men een hoge 
buitenlandse gast verplicht Is, 
zegt Iets over de verhouding 
Vlaanderen-Waiionië In dit 
transltalre België. 

Een speling van het toeval 
heeft gewild dat Maystadt en 
Wathelet geboren zijn, met 
nauwelijks een jaar verschil, in 
het kleine dorpje Petit-Rechain 
op de grens tussen het land 
van Herve en het Vervlerse tex
tielgebied. Maystadt maakt car
rière in Charterol, Wathelet 
blijft zijn geboortedorp trouw. 
Ze zijn niet alleen dorps- en 
leeftijdsgenoten, allebei nog 
geen veertig, maar hebben ook 
andere trekken gemeen. Ze 
vormen zowat de boegbeelden 
van een generatie Waalse poli
tici die zeer vlug Is doorgesto
ten naar de top, ook In de PSC. 
Hun pre-polltleke loopbaan ver
toont grote gelijkenissen: stu
dies Rechten en Ekonomische 

Wetenschappen, specialisatie 
aan een Amerikaanse universi
teit, wetenschappelijk onder
zoek. Ze werden allebei volks-
vertegenwooriger in 1977, niet 
eens 30. Beschaafde, intelli
gente politici, meer Angelsak
sisch dan Latijns, wereldver-
trouwd en meertalig met een 
behoorlijke kennis van het Ne
derlands. Vertegenwoordigers 
van een nieuw Wallonië dat al 
enkele jaren waarneembaar Is 
maar In Vlaanderen nauwelijks 
wordt waargenomen. 

Net als Maystadt predikt Wa
thelet het evangelie van de 
technologische vernieuwing. 
Hij predikt niet alleen, hij doét. 
Terwijl Geens zijn eerste 
Technology-triomfen vierde, 
was Wathelet lyescheidener be

zig met de Athena-kampanje in 
Wallonië. Hij vond zich niet te 
beroerd om Technopolis op de 
markt te gooien, een soort Mo
nopoly met als spelinzet het 
verwerven van spitstechnologl-
sche bedrijven. 

Wathelet wil Waillfornië bou
wen, een Waalse regio die aan 
de spits staat. Hij is dat even
tjes komen uitleggen te Gent, 
de burcht van Inlanders Tech
nology. Eerste etappe van wat 
hij een Ronde van Vlaanderen 
noemt. 

Zijn Ronde van Vlaanderen 
gunnen we hem. Als hij er maar 
niet de indruk aan overhoudt 
dat hij te gast Is bij de waterdra
gers, de knechten van zijn 
ploeg. Het technologisch Waill
fornië waarvan Wathelet en 
Maystadt dromen, zal onder 
meer de vrucht zijn van vele 
miljarden die besteed worden 
aan wetenschappelijk onder
zoek. Die miljarden komen van
daag goeddeels uit Vlaanderen 
en dat wetenschappelijk onder
zoek gaat goeddeels aan Vlaan
deren voorbij. 

De Waals Nieuwe Zakelijk
heid zal moeten leren rekenen 
met eigen centen. Hopelijk ont
houdt Wathelet ook dat uit zijn 
Ronde. 

noemd. Het Verbond van het 
Vlaams Overheidspersoneel 
(VVO) betreurt dat daarbij taal
kundig een paritaire verdeling 
werd aangehouden, waardoor de 
samenstelling van het toporgaan 
van de spoonwegen niet beant
woordt aan de demografische 
Belgische realiteit. Bovendien 
gold bij deze benoeming weer bo
venal de politieke en syndikale 
kleur en niet de bekwaamheid. 

Ook werd niet ingegaan op de 
voorstellen om bij de reorganisa
tie over te gaan tot de herstruku-
rering op basis van de reële twee
ledigheid van het rijk. 

Blijft daar voorts het arrest van 
de Raad van State m.b.t. de taal-
kaders bij de NMBS. Juridisch 
vloeit daar uit voort dat er voorlo
pig, tot er nieuwe geldige taalka-
ders zijn, niet kan benoemd wor
den dan in 50% van de betrekkin
gen die minstens aan de Vlamin
gen moeten toekomen. Dit is ook 
van kracht voor de hogere betrek
kingen. 

Het VVO eist dan ook terecht 
dat 6 van de 11 topbetrekkingen 
aan Vlamingen worden toege
wezen. 

SCK-kado... 
In het onzalige akkoord van de 

voorbije week ,,krijgt" Vlaande
ren als ,,kado" het Studiecen
trum voor Kernenergie van Mol. 
Op zijn zachtst uigedrukt is dit 
een vergiftigd geschenk. 

Vlaanderen heeft weinig be
lang bij het verderzetten van de 
nukleaire aktiviteiten op het hui
dige niveau. Vlaanderen is beter 
gediend met de verdere uitbouw 
van het niet-nukleair „toegepast 
wetenschappelijk onderzoek", in 
funktie van de behoeften van de 
industrie in Vlaanderen. Dit is 
trouwens perfekt mogelijk, aan
gezien nu reeds één derde van 
de SCK-aktiviteiten behoren tot 
domeinen buiten de nukleaire 
sektor. 

Anderzijds heeft België op nati
onaal niveau een blijvende be
hoeften aan bepaalde aktiviteiten 
op het nukleair vlak. We leven in 
een land met zeven grote nukle
aire installaties, die in 1986 70% 
van de elektriciteit produceren. 

Dit vraagt bevoegd personeel, 
o.a. voor een onafhankelijke kon
trole, voor stralingsbescherming 
en veiligheid van de nukleaire ak
tiviteiten in eigen land en de ef-
fekten vanuit het buitenland. 

De aktiviteiten van het SCK op 
het nukleaire vlak moeten naar 
de toekomst afgebouwd worden 
tot een niveau dat strikt noodza
kelijk blijft voor België, maar dit 
deel moet dan ook met nationaal 
geld betaald worden. 

...is vergiftigd 
Tenzij de elektriciteitsmaat

schappijen bereid zijn de werke
lijke kostprijs voor deze aktivitei
ten te dragen. De vrijkomende 
budgetten moeten aangewend 
worden voor de uitbouw van het 
gericht toegepast onderzoek in 
Vlaanderen. 

In dit perspektief moeten de 
bestaande verouderde nukleaire 
installaties afgebouwd en/of ge-
konditioneerd worden, samen 
met de reeds bestaande nukle
aire afval. Het SCK moet daarvan 
een kostenberekening maken, 
want het nodige budget zou wel 
eens tot 8 miljard fr. kunnen oplo
pen. De nationale regering moet 
hiervoor een dotatie voorzien. 

VU-voorzitter Gabriels bena
drukt dat, indien de Belgische nu
kleaire industrie en de eleWrici-
teitsproducenten in nukleaire ak
tiviteiten geïnteresseerd blijven, 
ze daarvoor de overeenkomstige 
bedragen moeten inbrengen. En 
niet enkel een aantal mandateg 
in de raad van beheer innehtenl 

Samengevat stelt d^ VU dat 
het duidelijk is dat de nukleaire 
aktiviteit dient afgebouwd en gefi
nancierd door de nationale rege
ring, zolang de nukleaire aktivitei
ten onder de bevoegdheid van de 
nationale regering blijft. Verder is 
er een dotatie van 8 miljard fr. no
dig voor de konditionering van de 
afval en de verouderde installa
ties. En de vrijgekomen budget
ten moeten gebruikt worden voor 
de uitbouw van het toegepast we
tenschappelijk onderzoek ten 
dienste van de Vlaamse in
dustrie. 
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Akkoord Gemeenschappen en Gewesten: 

Vlaanderen betaalt 
steeds meer! 

De voorbije week is er lieel wat inl<t gevloeid over het al<f<oord tussen de 
nationale regering, de Gemeenschappen en de Gewesten. Hoe is men tot het 
gesloten akkoord gekomen ? 

Het begon in september toen de voorzitter van de Vlaamse regering eiste dat 
93 miljard bijkomende middelen aan de Gemeenschappen zouden overgedra
gen worden. Uiteindelijk werd het na wekenlange onderhandelingen 8 miljard. 
Bij de bestudering van de tekst van de overeenkomst komt men echter tot 
vreemde vaststellingen. 

VAN enige overdracht van 
bijkomende bevoegdhe
den is er geen spral<e. De 

instellingen die worden overge
dragen zoals het Nationaal Insti
tuut voor de Huisvesting, de Na
tionale Maatschappij der Water
leidingen, de Nationale Land
maatschappij, het Nationaal werk 
voor Kinderwelzijn, enz. werden 
reeds vastgelegd in een vroeger 
akkoord in 1984, maar tot op 
heden niet uitgevoerd. Als dit nu 
wel wordt gerealiseerd is dat en
kel de uitvoering van een reeds 
bestaand akkoord. 

Bij de middelenoverdracht 
werd geen korrektie aangebracht 
aan de nadelige verdeelsleutels 
voor Vlaandeien; de dotaties blij
ven integraal behouden, de voor 
Vlaanderen nadelige verdeling 
van Provincie- en Gemeente
fonds blijft gehandhaafd. 

Het principe van de ristornering 
wordt gekorrigeerd waar het voor 
Wallonië nadelig uitvalt... 

78/20/2 regeling 
voor Brussel 

De ristornering van het kijl<- en 
luistergeld in Brussel geïnd wordt 
voorzien op basis van 78 % voor 
de Franse Gemeenschap, 20 % 
voor Vlaanderen en 2 % reserve. 
Voordien kreeg de Franse Ge
meenschap selchts 50 % en werd 
30 % gereserveerd. Het aanvaar
den van de nieuwe verdeelsleutel 
voor Brussel lijkt ons een gevaar
lijke precedent en houdt de er
kenning in door de Vlaamse rege
ring dat er te Brussel slechts 20 
% Vlamingen zouden wonen. Wij 
hebben dat cijfer steeds betwist. 

De lasten uit 
het verleden 

Voor de oplossing van de las
ten uit het verleden van de socia
le huisvesting handhaaft men het 
akkoord van 5 maart 1984 waarbij 
de Staat zijn tussenkomst be
perkt tot de verbintenissen van 
voor 1980. Het voordelig voorstel-
Grootjans wordt niet meer weer
houden. De financiële lasten blij
ven op de Gewesten wegen en 
worden zelfs gedurende de jaren 
1987, 88 en 89 met 4 miljard 
verzwaard. 

De Gewesten beschikken niet 
over voldoende middelen om 

deze lasten te dragen en zullen 
dus genoodzaakt zijn te voorzien 
in een herfinanciering zodanig 
dat de lasten niet verlicht worden 
maar uitgespreid tot het jaar 
2019. 

Onopgeloste 
problemen 

De overdracht van het Fonds 
voor Sociale Reklassering voor 
minder-validen wordt vanaf 1 juli 
1987 naar de gemeenschappen 
overgeheveld, tegen die datum 
moet de herstrukturering voltooid 
zijn. Het akkoord bepaalt echter 

niet op welke wijze en hoe de 
overdracht van middelen wordt 
geregeld. Hiertoe zullen dus nieu
we onderhandelingen nodig zijn. 

Verder worden aan de Ge
meenschappen een onbepaalde 
besparing opgelegd van één mil
jard. 

Het akkoord van 25 november 
bevat op geen enkele wijze echte 
bijkomende middelen voor de Ge
meenschappen en Gewesten die 
aanleiding geven tot een grote 
beleidsruimte, eerder integen
deel. 

De overdracht van de verschil
lende instellingen gaat immers 

Het SCK te Mol, op z'n zachtst uitgedrukt: een vergiftigd geschenk 
voor Vlaanderen... 
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gepaard met de overheveling van 
4.300 ambtenaren wat een last 
van 2,1 miljard betekent. Het SCK 
kost 2,35 miljard. Daarnaast moet 
rekening worden gehouden met 
het negatief effekt op de dotaties 
ingevolge de dalende inflatie 
waardoor deze met 900 miljoen 
zullen verminderen. Ook de las
ten voor de sociale huisvesting 
zullen verder stijgen. In het ak
koord is op geen enkele wijze 
tegemoetgekomen aan de eis van 
de voorzitter van de Vlaamse exe
cutieve tot een koppeling van de 
toekenning van de middelen op 
basis van de fiskale ontvangsten 
(bv. via personenbelasting) in de 
Gewesten. 

Geen Vlaamse 
overwinning 

Wanneer men al deze elemen
ten overschouwt kan men zeker 
niet spreken van een Vlaamse 
overwinning. De nationale rege
ring is er in geslaagd de over
dracht van instelling en bijbeho
rende lasten over te hevelen en 
aldus haar uitgaven te verminde
ren, ten/vijl de overheveling van 
middelen beperkt werd en de fi
nanciële mogelijkheden van Ge
meenschappen en Gewesten nog 
verder worden ingekrompen. 

De begrotingen van Gemeen
schappen en Gewesten zullen 
dan ook in de toekomst aanlei
ding geven tot stijgende tekorten, 
tenzij een aantal aktiviteiten en 
personeelsleden worden afgesto
ten. 

Het akkoord heeft eens te meer 
een volledig gebrek aan strate
gisch inzicht aangetoond bij de 
Vlaamse onderhandelaars en legt 
een hypotheek op de noodzakelij
ke toekomstige onderhandelin
gen voor de verdere staatshervor
ming. André Geens 
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Kamerlid Jaak Gabriels: 

„Het beloofde land blijft 
onzichtbaar" 

Is het omdat de begrotingskommissie openbaar was? Is het omdat na de 
regeerverklaring, het volmachtendebat, de voorlopige kredieten en het St.Anna-
besparingsplan zowat alles gezegd is over sparen en saneren ? 

Feit is, dat na de totstandkoming van het akkoord over de financiering van 
gemeenschappen en gewesten het begrotingsdebat alle spankracht verloor. De 
belangstelling ebde weg. 

De regering kan rustig het Belgisch EEG-voorzitterschap voorbereiden, het 
publiek de eindejaarsdagen. En zeggen dat de Senaat gedoemd is de begroting 
nog eens over te doen. 

E regeerverklaring van 
Martens-VI is juist een 
jaar ouder dan de rijksbe

groting 1987. Ondertussen is wel 
een van de mees hallucinante 
periodes van onze politieke ge
schiedenis voorbijgegleden. 

Voorzitter Jaak Gabriels herin
nerde in dit verband aan het Hei-
zeldrama en de beschamende 
politieke nasleep hiervan, aan de 
ontbinding van het parlement en 
het PSC-veto tegen een grond
wetsherziening. Kwam dan de 
barnumkampanje „Geen omme
keer" en een vernieuwde oud
bakken ploeg kon als Martens-VI 
van start. Van konklaaf naar kon-
klaaf, langsheen kloosters en 
kastelen. Een en ander mondde 
uit in volmachten, een spaarplan 
en een financieringsakkoord. 

Snel en koherent 
Deze schets van een jaar,,Bel

gische" politiek zette Gabriels op 
het spoor, de nog jonge regeer
verklaring te toetsen aan de wer
kelijkheid. Zijn fraktiegenoten 
Nelly Maes, Vic Anciaux, Franz 
Van Steenkiste en Willy Desaeye-
re zouden nadien uitgebreider 
een aantal deelaspekten onder 
de loupe nemen: het sociaal be
leid en het ondenA/ijs, Brussel, het 
tewerkstellingsbeleid, de fiskali-
teit. 

Enkele voornemens uit het re
geerakkoord klingen vandaag — 
na amper 12 maanden! — lach
wekkend, soms zelf schokkend! 
Zo de plechtige belofte ,,alles in 
het werk te stellen om het klimaat 
van vertrouwen en hoop te her
stellen, inzonderheid voor de jon
geren". Niets is echter meer zoek 
dan het vertrouwen. Verzwonden 
tijdens de konklaven, waaruit 
slechts geruchten over kibbelpar-
tijen en slaande ruzies naar bui
ten drongen. Verloren bij mensen 
die op het einde van die fameuze 

tunnel hoopten. Verloren bij de 
Vlamingen die beseffen dat zij 
nog eens 150 miljard bovenop 

hun billijk aandeel moeten leggen 
om de begroting gedrukt te krij
gen. 

Een goeie grap is alleszins de 
toezegging „snel en koherent" 
op te treden. Cynisch is dan weer 
dat het herstelbeleid afgestemd 
blijft op de groei van de werkgele
genheid en de indijking van de 
werkloosheid. 

Kommunautaire 
kommune 

Het zou ons te ver leiden, sa
men met Gabriels de ganse re
geerverklaring te overlopen. Be
sluiten we met de verklaring van 
de eerste minister, dat we „na de 
besparingsoperatie zullen ontwa-
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J. Gabriels: „Trouw aan het ge
geven woord komt ook uit de 
begroting het beloofde land van 

Martens niet te voorschijn." 

ken in een nieuw land". De voor
liggende begroting zou dan ook 
de eerste moeten zijn van dit 
beloofde land. „Het is met dit 
beloofde land echter zoals met 
het einde van de tunnel: het blijft 
onzichtbaar. In die zin althans 
blijft de eerste minister trouw aan 
het gegeven woord: evenmin als 
uit de vrijblijvendheid van zijn 
regeringsverklaring de omtrek
ken van een nieuw land te voor
schijn kwamen, evenmin komen 
ze te voorschijn uit de cijfers van 
de begroting." 

Met deze passus belanden we 
automatisch bij de ontleding van 
Hugo Schiltz. Achtereenvolgens 
beoordeelde hij de begroting op 
z'n budgettaire waarde, zijn weer
slag op het ekonomisch beleid en 
inzonderheid de tewerkstelling, 
zijn impakt op het fiskaal stelsel 
en zijn kommunautaire draag
wijdte. 

Schiltz' politiek besluit klonk 
klaar en helder: „er is een sane
ring in de diepte nodig om te 
vermijden dat krimpbegrotingen 
ook krampbegrotingen worden; 
er is een meer geschakeerd be
leid nodig dat, naast besparingen 
en saneringen, ook een indus
trieel beleid, een tewerkstellings
strategie en een fiskale politiek 
veronderstelt." Voor de eerste 
twee ontbreekt echter de noodza
kelijke federale dimensie. Voor 
het laatste is er dringend behoef
te aan een ruim maatschappelijk 
debat. 

Maar voor geen enkele doel
stelling beschikt deze regering 
over een koherente dinamische 
visie. Ze Is slechts een kaleido-
skoop. Een kommunautaire 
kommune. IMet ais gevolg, dat 
de bevolking nu reeds vijf jaar 
gechanteerd wordt met de 
noodtoestand en de demokrati-
sche refleksen totaal afgebot 
zijn. 
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KIMER 
Van krimp- naar 
kramp- begroting? 

Het moet niet al negatief zijn wat over een begro
ting wordt gezegd. Zo kon Hugo Scliiltz gerust 
erkennen dat er begrotingstechnisch iets veranderd 
is. „Er is een andere stijl gekomen, met iets meer 
eerbied voor de budgettaire orthodoksie en de infor
matieplicht ten opzichte van het parlement". 

Misschien komen we ooit nog wel tot een „State of 
the Nation", althans op financieel vlak. 

GEVREESD moet wel vol
gens Schiltz dat we van 
de huidige krimbegroting 

zouden evolueren naar krambe-
grotlngen. „Wanneer een orga
nisme niet voldoende wordt ge
voed, dan treden er l<rampen op. 
Het zou l(unnen dat wij op de duur 
zodanig besparen en inl<rimpen, 
dat l<rampen optreden bij een sa
menleving die niet meer vitaal 
genoeg is om haar taak te vervul
len." 

Vandaar het grote belang dat 
dient gehecht aan het samenlo
pen van de saneringsoperatie 
met een degelijk Industrieel en 
tewerkstellingsbeleid. In de be
groting voor 1987 schuilt evenwel 
geen ekonomische visie. 

Boekhouders
mentaliteit 

De oorzaak hiervan werd dui
delijk omschreven door Franz 
Van Steenkiste: „Deze regering 
heeft zichzelf een boekhouders
mentaliteit opgelegd, waardoor 
de echte maatschappelijke pro
blemen die ingrijpen op het dage
lijkse leven van de bevolking in de 
verdrukking komen". Zelf ging hij 
diepgaand in op een van deze 
problemen: de werkloosheid. 

En welke cijfers men ook han
teert, feit Is dat het reëel aantal 
werkzoekenden permanent blijft 
stijgen. Zelfs de optimistische 
kreet, ,,een daling van het stij
gingsritme", is achterhaald. De 

Willy Desaeyere berekende dat 
het akkoord over de financiering 
van gewesten en gemeenschap
pen de geldstroom van Vlaande
ren naar Wallonië met 1,5 miljard 
fr. zal doen toenemen. 

enige echte prestatie van deze 
regering is de vermindering van 
het aantal werkzoekenden dat 
niet meer in aanmerking komt 
voor een uitkering. 

En maar snoeien... 
Een ander maatschappelijk 

probleem Is zeker het onderwijs. 
Hoe dit laten Inspelen op de zo 
vaak geciteerde kennis- en infor
matiemaatschappij van morgen ? 

• De Heer Schiltz: „...Mijnheer de 
minister van Financiën, als ik de rege
ring zo bekijk, zie ik een echte kalei-
doskoop. Men vindt eralies in: lauxe 
federalisten, provincialisten, agres
sieve unitaristen, zelfs agnostici." 
(gelach) 

„Allen gaan ze ongestoord hun 
gang. Ze mogen naar het Arbitrage
hof en het Hof van Kassatie lopen als 
het hen zint. Daarover moet geen 
overleg meer worden gepleegd in de 

Aardig 
uit de 
hoek... 

regering. Iedereen doet wat hij wil en 
de eerste minister neemt er akte van. 
Dit is een kommunautaire kommu-
nel" (Gelach) 
-k De IHeer Martens, eerste minister 
(in het Frans): „...Als men de dossiers 
bekijkt is de tekst niet ingewikkeld." 

De Heer Schiltz: „Maar geef toe 
dat men u het mes op de keel heeft 
moeten zetten om u dit te doen uitvoe
ren na tien jaar!" 

De Heer Martens, eerste minister 
(in het Frans): „Eerste taak is het 
regeerakkoord en de wetten toepas
sen. " 

Mevrouw Maes (in het Frans): 
„Precies, de wetten toepassen!" 
(Glimlachjes) 

De heer Moureaux (PS) (in het 
Frans): „U bent er zelfs in geslaagd 
mevrouw Maes Frans te doen spre
ken!" 

De Heer Martens, eerste minister 
(in het ¥rans): „Ook dat behoort tot de 
taak van de regering." (Glimlachjes) 

Hoe dit verbeteren om leraars te 
vormen en te motiveren? 

Het antwoord van de regering 
op deze levensbelangrijke vragen 
luidt kort en bondig: we snoeien! 
In haar betoog zette Nelly Maes 
nog maar eens alle ingrepen op 
een rijtje. En in haar besluit dat 
het om zuiver budgettaire over
wegingen gaat, werd ze stomme-
lings gesteund door vice-eerste 
minister Verhofstadt. Voor de nor
men zouden verkeerde cijfers ge
bruikt zijn, gaf hij toe. De evalua
tie zal evenwel op basis van ob-
jektieve cijfers kunnen gebeuren. 
Als het kalf verdronken is? 

Ook de hele groep van gepen
sioneerden, een groeiende 
groep, werd volgens Nelly Maes 
zuiver budgettair benaderd. Het 
probleem ten gronde werd netjes 
ontweken. 

Negatieve balans 
Willy Desaeyere van zijn kant 

ging dieper in op het financie
ringsakkoord van gewesten en 
gemeenschappen. Volgens de re
gering een nuloperatie voor de 
centrale staat en voor de ge
meenschappen. 

Hiermede gaat het Limburgs 
kamerlid evenwel niet akkoord. 
Zijns inziens zal de geldstroom 
van Vlaanderen naar Wallonië 
toenemen met 1,5 miljard fr. De 
dotaties werden immers niet ver
minderd en de ristorno's in feite 
vastgelegd op basis van de Waal
se behoeften! Voor Vlaanderen 
valt de balans totaal negatief uit. 

Maar ook voor Brussel. „ Wat is 
de regering eigenlijk van plan met 
Brussel? vroeg VloAnciauxzich 
af. 

Eigenlijk is het onbegrijpelijk 
dat niet meer aandacht wordt op
gebracht voor de groeiende pro
blemen van onze hoofdstad. Er 
zijn de financiële problemen, de 
problemen op het vlak van de 
urbanisatie, de ekonomische en 
sociale problemen, de kommu
nautaire problemen, het migran
tenprobleem. 

Hallucinant 
Met geld alleen gaat men deze 

hallucinante toestand niet verhel
pen. Brussel heeft ook nood aan 
Vlaams medezeggingschap. Vic 
Anciaux is er van overtuigd dat 
„Brussel er beter zou voorge
staan hebben als de Vlamingen 
hadden kunnen meebeslissen. 
De Vlamingen hebben immers 
vaak een ander inzicht, Brussel is 
van oudsher een Brabantse stad 
met Zuidnederlands karakter en 
de Vlamingen zijn meer bekom
merd om het behoud van het 
Brussels erfgoed". 

De erfenisrechten mogen dan 
ook pas vrijgegeven worden, 
wanneer de Vlamingen tegelijker
tijd daadwerkelijk medebeheer 
verwerven. Maar de gewezen VU-
voorzitter vreest, dat de Vlaamse 
meerderheidspartijen hier weer 
een kans zullen laten liggen. 

VU-fraktie 
superieur 

Je vraagt je af, waar senatoren de energie blijven 
halen om hoogstaand tussen te komen over belang
rijke dossiers... voor lege banken, met alle ogen 
gericht op de Kamer. 

HENRION en Geens over de 
uitvoerende macht, 

Geens over chemische 
rampen, Vandekerckhove over 
wetenschappelijk onderzoek. 
Stuk voor stuk boeiende dossiers, 
stevig aangebracht en beant
woord. Helaas in een ivoren to
ren. 

Meteen kent u haast de agenda 
van de twee zittingen, vorige 
week. Toe te voegen zijn de uitval 
van Joos Bomers tegen praktij
ken in Mechelse scholen, de te
rechtwijzing van Dehousse door 
Guido Van In voor zijn uitlatingen 
over de Raad van State en een 
dozijn vragen waarvan vijf door 
VU-senatoren. 

Meteen hebt u ook een bijko
mende bevestiging van de weten
schap, dat de fraktie van Paul 
Van Grambergen superieur is In 
de Hoge Vergadering. 

Nieuwe 
impuls 

Het samenspel van de liberaal 
Henrion, onze André Geens en 
eerste minister Martens leidde tot 
een hoogstaande gedachtenwis-
seling over de bedenkingen die 
het Rekenhof uitte bij de werking 
van de uitvoerende macht. Vooral 
de zgn. normatieve leemte kwam 
aan bod: vele wetten verdwijnen 
stilletjes in kabinetsleden omdat 
geweigerd wordt ze uit te voeren. 
Andere kwalen die gehekeld wer
den zijn o.m. het misbruik van de 
vzw's en de achterstand inzake 
dossiers van bvb. het gewaar
borgd minimuminkomen. Hope
lijk bracht dit debat een nieuwe 
impuls voor het goed funktione-
ren van het parlementair toezicht 
en de door Martens toegezegde 
maatregelen om het tekortschie
ten van de uitvoerende macht te 
verhelpen. 

Erg aktueel waren de beschou
wingen naar aanleiding van de 
milieuramp te Bazel. Eerste doel 
was volgens André Geens, een 
rustige bezinning uit te lokken 
over het voorkomen en bestrijden 
van dergelijke rampen in ons 
land. Een land waar de koördina-
tle ingeval van een ramp verre 
van operationeel Is, en bovendien 
de bevoegdheden versnipperd 
liggen tussen verschillende de
partementen. 

Slechte 
oneindigheid 

De CVP en het gesubsidieerd 
katoliek onderwijs te Mechelen 
zijn een hoofdstukje apart. Getui

ge de kampanje van Tindemans 
in deze scholen, tijdens de Euro-
kiestijd in 1979. Vandaag doet 
zich weerom iets gelijkaardigs 
voor, maar de CVP leerde bij: de 
meetings vinden niet tijdens de 

Een drietal weken geleden ging 
hij nader in op het universitair 
ondenf/ijs. Vorige week bracht hij 
het wetenschappelijk onderzoek 
aan de orde. AkJus maakte Rik 
Vandekerckhove zijn zeer boei
end tweeluik rond. In het volgen
de „ WIJ"-nummer komen we hier 
uitgebreid op terug. 

lesuren plaats. Het antwoord van 
Coens op de aantijgingen van 
Somers was misschien wel het 
kortste uit de geschiedenis: poli
tieke propaganda in scholen is 
verboden; gebeurt dit toch, dan 
moet er een klacht zijn. 

Tot slot bracht Rik Vandekerk-
chove het tweede deel van zijn 
grootse Interpellatie: na de weer
slag van St.Anna op het universi
tair onderwijs, nu op het weten
schappelijk onderzoek. Opnieuw 
was het een enig staaltje van 
uitmuntende dossierkennis. 

Vandaag ontbreekt de ruimte 
hierop uitgebreid in te gaan. Vol
gende week maken we dit goed. 
Vermelden we slechts de drie 
fundamentele vraagstellingen in 
zijn betoog .„In hoeverre wordt er 
bespaard op wetenschapsbe
leid?", ,,/s het verantwoord om 
op wetenschapskredieten te be
sparen?" en „Wordt de vermin
dering van overheidssteun opge
vangen door privee-financie-
ring?". Als laatste luik ging hij in 
op de Vlaamse achterstand. En 
hiervan geven we nu reeds zijn 
besluit mee: ,,Wetenschappelijk 
onderzoek blijft het voorbeeld van 
de slechte Belgische oneindig
heid". 

SENAAT 
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Zoboorfbd 
Kwalitatief hoogstaande produkten en aktuele 
vormgeving. 
Aan prettige prijzen. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 4.500 m^ toonzalen te Edegenn en te Brussel 
bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn om ons 
te bezoeken, vraag dan schriftelijk onze katalogus 
aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 130 biz. ideeën en 
mogelijkheden en meteen een overzicht van ons 
uitgebreid gamma meubilair in hout en kunsthars. 
Van zitkomfort, scheidingswanden, brandkasten. 
Van klasseermateriaal en bibliotheekinrichtingen. 
Van salons, projekt- en systeemmeubilair. 

Te veel om op te noemen. Zonder de minste 
verplichting. Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor Uw belangstelling. 
P.S. Ons Domino-gamma (zie illustratie) alleen al is 
Uw bezoek overwaard. Tot kijk. 
Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186, B-2520 EDEGEM 
Tel. 03-455.75.51 (20 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, B-1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (5 lijnen) 
Toonzalen open: 
— in Edegem (ma. t/m zat. van 9 tot 18 uur) 
— in Brussel (ma. t/m do. van 8.30 tot 17.30 uur 

vrijdag van 8.30 tot 16.15 uur). 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

UW specialist-
kantoorinrichter 
4.500 m̂  toonzalen 
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Vlaamse landbouwer opnieuw bedreigd 

Familiaal boerenbedrijf 
moet beschermd 
Er heerst onrust in landbouwkringen. De berichten 

en beslissingen die uit het Brusselse Berlaymontge-
bouw doordringen doen inderdaad niet veel goeds 
verhopen voor het kleine gemengde en familiale 
bedrijf. 

Op de drempel van 25 jaar 
landbouwbeleid blijkt dat 
het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (GLB) leidde tot 
massale overschotten die meer 
en meer onbetaalbaar blijken. 

Sleutelen 
Overschotten, niet alleen in de 

zuivelsektor maar ook de graan-
sektor, het rundvlees, de v\/ijn,... 
Zo dreigt de producent — in de 
allereerste plaats de kleine land
bouwer — aangetast te worden in 
zijn inkomen, dat nu al een flink 
stuk ten achter loopt bij de indus
trie. Anderzijds staat tegenover 
de hongersituatie in in de Derde 
Wereldlanden de rijke EG, waar
van de zelfvoorzieningsgraad 
soms tot astronomische cijfers 
oploopt. 

Het is bijgevolg duidelijk dat 
aan het GLB gesleuteld moet 
worden, zonder daarbij het princi
pe van een gemeenschappelijk 

landbouwbeleid op de helling te 
moeten zetten. 

Gedurende de voorbije 25 jaar 
primeerden modernisering en 
grootschaligheid zodat vele klei
ne bedrijven op de fles gingen. 
Op een kwarteeuw verdwenen 17 
miljoen landbouwers, dat is 1 
landbouwer per minuut! De ande
ren werden gevat in de helse 
spiraal van grootschaligheid door 
meerproduktie, verhoogde me
chanisatie, verhoogde leningslast 
en stelselmatig verhoogde pro-
duktie. Zo werden schuldenlast, 
overinvestering en bedrijfsover
name problemen voor het leven 
terwijl de monopolievorming van 
de agro-alimentaire industrie het 
familiebedrijf aantastte en de 
loondienst in de landbouwsektor 
invoerde. 

De recente voorstellen van de 
Europese Kommissie om de zui-
velkwota in het jaar 1987-1988 
nog eens met 6,5 % te verlagen 
bovenop de eerdere beslissingen 

van de Raad zijn in dit opzicht 
voor menig Vlaamse landbouwer 
een ware bedreiging en roepen 
tot weerwerk! 

Een Volksunie-visie 
Bij een hervorming van een 

beleid past een beleidsvisie. De 
Volksunie koppelt de hervorming 
van het GLB aan 5 voorwaarden: 

1. Het gemengd familiaal be
drijf moet geherwaardeerd en 
echte kansen geboden worden. 

2. Overschotten moet wegge
werkt en voorkomen worden. 

3. Zwakkere regio's moeten 
verder meekunnen. 

4. Er moet gestreefd worden 
naar betere kwaliteit en gezonde 
voeding. 

5. Aan het kommunautair land-
bouwluik moet een Vlaams land
bouwbeleid gekoppeld worden. 

Slechts 30 % van de landbou
wuitgaven komt ten goede van de 
landbouwer! 

Het is onaanvaardbaar dat het 
falend EG-beleld en de budgettai
re problemen alleen maar door-

Vandemeulebroucke-Kuijpers: streng toekijken wanneer België het 
EG-voorzitterschap overneemt. 

Aanklacht - Vandemeulebroucke gehoord! 

Vlaamse uniefs eisen 
rechtvaardigheid 

Dat de federalisering van het onderwijs een hoog
dringende bekommernis voor de Vlaamse beweging 
is, werd op 27 november in de Leuvense Aula nog 
maar eens bewezen. 

DE verdeling van de Fond
sen voor Wetenschappe
lijk Onderzoek en het uni

versitair onderwijs in België is 
een bron van ergernis voor ieder 
met enig gevoel voor rechtvaar
digheid. Dat wisten we! 

Een oud verhaal... 
Onze oud-senatoren Maurits 

van Haegendoren en Maurits 
Coppieters hebben daar jaren ge
leden al op gewezen. De Volks
unie heeft het tema sindsdien 
nooit meer laten rusten. Wie zich 
bijzonder verdienstelijk maakte 
was senator Rik Vandekerckho-
ve, die als minister in 1978-79 
voor het eerst de stroom tegen
hield. Vóór enkele weken was het 
de beurt aan Europees Parle
mentslid Jaak Vandemeulebrou
cke. Door zijn speurzin werden de 
Belgische (wan)toestanden geka
derd in een Europees verband. 
Zijn stem vond gehoor bij Lovan, 
de Vlaamse Professorenvereni
ging (VVP), enz... 

Het universitair milieu in Leu
ven kent van oudsher deze 
Vlaamsgezinde verenigingen. Zij 
hebben opnieuw de handen in 
elkaar geslagen om de Vlaamse 
achterstelling aan te klagen. Hun 
aktie vond bereidwillige oren bij 
de universitaire overheden. Voor
al de Antwerpse rektor Adams, 
Voorzitter van de Vlaamse Inter
universitaire Raad en rektor Dille-
mans (KU-Leuven) staken hun 
mening niet onder stoelen of ban
ken: de regering moet haar ver
antwoordelijkheid opnemgn en 
zorgen voor een rechtvaardige 
verdeling! Dat zij hun cijfergege
vens ontleenden bij Jaak Vande
meulebroucke, en dat ook ver
melden, siert hun intellektuele 
eerlijkheid. 

Naast de Vlaamse achterstel
ling sprong een ander feit duide
lijk in het oog. De internationale 
vergelijking leert dat de Belgische 
staat verhoudingsgewijs onge
looflijk weinig investeert in onze 

• enige grondstof: de hersenen. 
Nergens wordt er zo weinig be

lang gehecht aan het weten
schappelijk onderzoek als bij ons. 
Het fundamenteel onderzoek 
komt meer en meer in de kou te 
staan. Op die wijze wordt onze 
toekomst bedreigd. Als het roer 
niet dringend omgegooid wordt 
dreigt een 19e eeuwse ,,Arm-
Vlaanderen' '-toekomst. 

Men vergete het niet: de Bel
gische Staat besteedt slechts 
45 % van het EG-gemiddelde 
aan wetenschappelijk onder
zoek en van de Europese fond
sen gaat slechts 27 % naar 
Vlaanderen I... 

En nu vooruit! 
De voorlichtingsvergadering in 

de Leuvense Grote Aula en het 
talrijk opgekomen publiek, stak 
ons een hart onder de riem. De 
talrijke tussenkomsten van aan
wezige professoren en studenten 
bewezen dat wetenschappelijke 
kringen het beu worden om 19e 
eeuws behandeld te worden. Een 
stevige VU-afvaardiging gaf dui
delijk aan hoezeer de Vlaams
nationalisten het probleem ern
stig nemen. Voorzitter Jaak Ga
briels, oud-minister van Weten
schapsbeleid Rik Vandekerckho-
ve, kamerlid Luk Vanhorenbeek 
en vele militanten uit de Leuven
se afdelingen waren aanwezig. 

Even opvallend was het dat geen 
enkele van de vele CVP-excellen-
ties, die de Leuvens KU — in 
kumulfunktie — herbergt, aanwe
zig was. Eigenaardig als men 
weet dat voor elke openende Leu
vense winkel, tentoonstelling of 
wat ook... deze heren onder me
kaar de elektorale eer en het 
woord betwisten! 

Met deze korte beschouwing 
willen we de inrichters: de Vereni
ging van Vlaamse Professoren — 
Leuven, de Leuvense Organisatie 
van Vlaamse Assistenten en Na
vorsers en de Vlaamse Leergan
gen feliciteren met de voorlich
tingsvergadering. Zij hebben an
dermaal de Vlaamse beweging 
aan sociale en wetenschappelijke 
vooruitgang gekoppeld. Zal dit de 
start zijn van een volgehouden 
aktie? Werk is er voor hen ge
noeg op de plank! Naast de we
tenschappelijke achteruitstelling 
worden ook de studenten ernstig 
bedreigd door regeringsplannen 
die vooral de beknotting van de 
sociale omkadering inhouden en 
de vrije studiekeuze bedreigen. 

En... verhult het ongewoon-har-
de rijkswachtoptreden te Leuven 
de angst van de regering? 

Wllly Kuijpers, 
lid van het 

Europees Parlement 

geschoven worden op de rug van 
de boer. 

Van alle gelden die de Europe
se Gemeenschap aan landbouw 
besteedt, komt slechts één derde 
bij de landbouwer terecht. De 
overige 70 % komt ten goede aan 
de agro-alimentaire tussenscha
kels. Het lijkt ons dan ook niet 
meer als normaal dat deze tus
senschakels mee verantwoorde
lijkheid dragen voor het saneren 
van het landbouwbeleid. Ook hier 
geldt de regel dat de sterkste 
schouders de zwaarste lasten 
dienen te dragen. 

Het opleggen van produktiebe-
perktende maatregelen moet te
gelijkertijd gepaard gaan met po-
sitief-diskriminerende bedrijf. 
Daarom moet bij het vastleggen 
van produktiekwota per bedrijf 
uitgegaan worden. 

De overschotten 
Het beheer van de bestaande 

voorraden laat veel te wensen 
over. De Volksunie eist dat het 
thans geldende vergoedingssys
teem aan een streng onderzoek 
ondenworpen wordt. Meer en 
meer blijkt immers dat de opslag 
van interventievoorraden ertoe 
leidt dat de Lidstaten en de eige
naars van koelhuizen fors verdie
nen aan die opslag. Zelf onder
vonden wij dat toen we in op
dracht van een Turkse handelaar 
op zoek gingen naar boter voor 
uitvoer naar het Midden-Oosten. 
In de gehele Europese Gemeen
schap met een boterberg van 
honderdduizenden tonnen, bleek 
echter niemand bereid boter te
gen een redelijke prijs te leveren. 
Begrijpe wie begrijpe kan. 

Bestaande voorraden moeten 
maksimaal weggewerkt worden 
door een aanhoudend en agres
siever exportbeleid en een een
malige financiële operatie ter 
wegwerking van de bestaande 
voorraden. In die zin steunt de VU 
het EP-plan om éénmalig 2,5 mil
jard Ecu vrij te maken voor de 
instelling van een apart fonds om 
de voorraden op te ruimen. 

Daarenboven kan het land
bouwinkomen niet langer aange
tast worden zolang graanvervan-
gers heffingvrij de EG binnenko
men. In dit kader dient ook de 
interduitse handel strenger gere
glementeerd. Fraude dient inten
ser gekontroleerd te worden en 
over de invoer van boter uit 
Nieuw-Zeeland moet heronder
handeld vjorder^. De Rekenkamer 
cijferde uit dat een beperkt aantal 
maatregelen in deze zin op korte 
termijn 200 miljard kunnen be
sparen. Daar dient prioritair werk 
van gemaakt! 

Alleen een beleid dat rekening 
houdt met deze krachtlijnen voor
komt de teloorgang van het ge
mengd familiaal bedrijf. Wij zullen 
dan ook de voorbereidende on
derhandelingen voor de prijsvoor
stellen 1987-1988 én het Belgi
sche voorzitterschap aangrijpen 
om de belangen van de Vlaamse 
landbouwer tenvolle te verdedi
gen. 

Jaak Vandemeulebroucke, 
lid van het 

Europees Parlement 

Wie uitgebreider kennis 
wil maken met de Volksunie-
visie inzake landbouw kan 
gratis de VU-landbouwnota 
„Het landbouwbeleid socia
le en regionale vleugels ge
ven" aanvragen. VU-sekre-
tariaat, Barrikadenplein 12 
te 1000 Brussel (02/ 
219.49.30) 
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„Leopold III. Een beproefde koning" 

Vernietigende Icritielc 
op regering-Pieriot 

Dit belangrijk boek over Leopold III is het werk van Roger Keyes, de zoon van 
admiraal lord Keyes. Deze laatste leerde reeds tijdens de eerste wereldoorlog 
koning Albert en koningin Elisabeth kennen en er ontstond tussen beide families 
een goede relatie. Koning Leopold bleef ook na zijn troonsbestijging, bevriend 
met lord Keyes. Lord Keyes was een vriend van Winston Churchill en lid van het 
lager huis. Ook als admiraal van de vloot was hij een belangrijk personage, goed 
ingelicht en goed op de hoogte over alles wat zich in Engeland aan de top 
afspeelde. 

IN mei 1940, na de Duitse in
val, werd lord Keyes naar 
België gezonden als verte

genwoordiger van de Britse rege
ring, bij de Belgische koning. Ge
durende de 18-daagse veldtocht 
verbleef lord Keyes onafgebroken 
In de onmiddellijke omgeving van 
de koning, zodat hij een belangrij
ke getuige geweest is voor deze 
periode. Lord Keyes heeft koning 
Leopold steeds verdedigd, vanaf 
het ogenblik toen deze na de 
kapitulatie van het Belgisch leger 
aangevallen en beschuldigd 
werd. 

Belangrijke bronnen 
Het is zijn zoon die deze taak 

als het ware geërfd en voortgezet 
heeft, door het schrijven van een 
lijvige biografie van koning Leo
pold, waarvan het eerste deel 
(1901-1940) nu in Nederlandse 
vertaling verschenen is. 

Uit wat voorafgaat kan men 
afleiden dat de auteur over be
langrijke bronnen beschikte (het 
archief van zijn vader) en uit het 
boek blijkt dat hij geen moeite 
gespaard heeft om, vooral dan in 
Engeland, alle mogelijke bronnen 
op te sporen. De auteur is dan 
ook buitengewoon goed ingelicht 
over de militaire gebeurtenissen 
van 1940. 

Toch zal men er rekening moe
ten mee houden dat Roger Keyes 
zich tot doel gesteld heeft de 
verdediging en de verheerlijking 
van koning Leopoldop zich te ne
men, wat kan leiden tot een zeke
re eenzijdigheid en een gemis 
aan objektiviteit. 

Dit eerste deel (430 biz.) be
handelt dus de periode van de 
geboorte van koning Leopold tot 
de kapitulatie van het Belgisch 
leger in mei 1940. In feite wordt 
het echt interessant vanaf de 
troonsbestijging van koning Leo
pold. De vertaling laat hier en 
daar te wensen over, misschien 
door een te letterlijke vertaling. 
Zo lezen we op bIz. 30 vor de 
eedaflegging van Leopold als ko
ning dat: ,,De leden van de rege
ring en belde parlementen...". Er 
Is natuurtijk maar één partement 
in België, en bedoeld wordt: Ka
mer en Senaat. 

Het is duidelijk dat de auteur 
veel minder vertrouwd Is met de 
Belgische binnenlandse en bui
tenlandse politiek dan met de En
gelse. Het Is bv. opvallen hoe hij 
het belang van het geheim Frans-
Belgisch militair akkoord onder
schat en de rol die het gespeeld 
heeft, nl. het Vlaams verzet tegen 
dit akkoord. Het ontgaat hem dat 

ilCHTERUIT 

SPIEGEL U V A 
de neutraliteitspolitiek vooral ge
steund werd door de Vlaamse 
openbare mening, in mindere 

mate door de Waalse. Waar hij op 
bIz. 75 schrijft dat koning Leopold 
de rexisten openlijk veroordeeld 
had is dit een bewering zonder 
enig bewijs. De koning, boven de 
partijen staande, kon zich niet 
veroorloven een bepaalde politie
ke partij openlijk te veroordelen 
en heeft dit ook niet gedaan. Het 
is een voorbeeld van beweringen 
door de auteur neergeschreven in 
zijn ijver om koning Leopold te 
verdedigen, zonder dat hij enig 
bewijs aanvoert. 

Vriendschap tussen Leopold lil en Roger Keyes rezulteerde in een 
merkwaardig boek. 

Hitler ter wille? 
Belangrijk is dat Keyes schrijft 

dat de Engesie regering er aan 
dacht in de jaren dertig Hitler te 

DE WAARHEID OVER EEN 
ONBEGREPEN KONING 

I oen het Belgische leger tijdens de laatste mei
dagen van 1940 overmeesterd werden door de 
Blitzkrieg, en Leopold III tenslotte gedwongen 
werd te capituleren, brak bi] de geallieerden 
een storm van laster boven zijn hoofd los 
In deze biografie legt Roger Keyes de zo dikwijls 
verzwegen waarheid bloot De auteur heeft met 
alleen gebruik gemaakt van de rapporten en 
dagboeken van zijn vader, maar heeft eveneens 
een massa ander historisch materiaal onder
zocht Veel van deze documenten waren geheim 
en tot nu toe onbekend Het resultaat is'verbijs-
terend Hij werpt een nieuw licht op de militaire 
campagne van 1940 

Roger Keyes (Dover, 1919) is de tweede zoon van Admiraal 
Lord Keyes Hij studeerde aan het Royal Naval College van 
Darthmouth en bracht de oorlog als officier op zee door Na 
de oorlog had hij administtatieve functes m diverse onder
nemingen en besteedde hij al zijn vrije tijd aan het opzoe-
kmgswerk voor deze biografie 
In dit eerste deel behandelt Roger Keyes de kinderjaren en 
de opvoeding van Leopold III, de aanloop naar de oorlog, 
de Bhtzkneg, de overgave 
Het tweede deel verschijnt m de lente 1987 

Roger Keyes 
Leopold in 
Een onbegrepen koning /19011940 
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verdedigen door hem Belgisch 
Kongo (of een deel ervan) toe te 
zeggen. Hij neemt geen blad voor 
de mond om de fouten en tekort
komingen van de Engelse en de 
Franse regering aan de kaak te 
stellen. Tegenover de tekortko
mingen van beide landen op het 
stuk van militaire voorbereidin
gen stelt hij de grote inspanning 
die België onder leiding van ko
ning Leopold gedaan hteft om zijn 
leger te versterken. 

Wat de neutraliteitspolitiek van 
België betreft beweert de auteur 
dat deze door koning Leopold 
persoonlijk niet strikt nageleefd 
werd, dat hij militaire inlichtingen 
van groot belang zou doorgege
ven hebben aan de Engelse rege
ring en zelfs Engelse officieren 
zou toegestaan hebben om in 
België het terrein te verkennen. 

Over Hendrik de Man schrijft 
hij: ,,Het autoritaire ideeëngoed 
dat de Man had ontwikkeld, en in 
samenwerking met Spaak had 
verwoord, maakte het hem moge
lijk om na de bezetting van 1940, 
moeiteloos naar het nationaal-so-
ciaiisme van de nazi's over te 
stappen". Het is dan ook niet te 
verwonderen dat hij haast stilzwij
gend heenglijdt over de rol die de 
Man in mei 1940 regelmatig ont
moet hebben in de onmiddellijk 
omgeving van de koning. 

Wat Duitsland betreft stelt hij 
het voor alsof vrijwel alle gene
raals en officieren tegen Hitler 
waren en beweert hij dat koning 
Leopold relaties onderhield met 
het Verzet in Duitsland. Het Is de 
eerste maal dat ik zoiets lees. 

Wat dan weer de relatie van ko
ning Leopold met de berucht Dr. 
Gebhardt betreft, poogt hij deze 
te minimaliseren en beweert hij 
dat de koning niet wist dat Dr. 
Gebhardt een vriend van Himm-
ler was. 

Bewijsmateriaal 
Keyes veroordeelt scherp het 

beleid dat in Engeland en Frank
rijk gevoerd werd, en laat zich 
daarentegen zeer lovend uit over 
België en het beleid van koning 
Leopold. Hij verdedigt dan ook de 
Belgische neutraliteitspolitiek. 
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Het belangrijkste en het beste 
deel van dit boek in ongetwijfeld 
datgene dat gewijd is aan de 
oorlog in het Westen. Hierover is 
hij het best geïnformeerd. 

Hij beschrijft de wanorde en de 
onbekwaamheid die heerste in 
het Franse leger en in het geal
lieerd hoofdkwartier; het egoïsme 
van de Engelsen en van hun ex
peditiekorps; daartegenover de 
inzet en de offers gebracht door 
het Belgisch leger. Hij is vol lof 
voor koning Leopold als opperbe
velhebber. De schuld voor de ne
derlaag lag uitsluitend bij de 
Fransen en de Engelsen. Gans 
dit verhaal komt overtuigend over 
en is ditmaal gestaafd door be
wijsmateriaal in overvloed. Alleen 
reeds omwille van dit deel is dit 
boek zeer waardevol. 

Voor de Belgische regering en 
de eerste-minister Pierlot in het 
bizonder is het oordeel van de 
auteur vernietigend. 

Zondebok 
De auteur zit wel enigszins ver

veeld met de poging ondernomen 
door koning Leopold om de blan-
co-handtekening van een minis
ter te bekomen. Waarom? Met 
welke bedoeling? Hij had deze 
handtekening nigt nodig om de 
wapens neer te leggen, want dit 
was een beslissing die hij kon 
nemen in zijn hoedanigheid van 
opperbevelhebber van het leger. 
Algemeen werd tot nu toe aan
vaard dat de koning dacht aan het 
benoemen van een nieuwe rege
ring. Dit probleem werd onder 
ogen genomen en de koning 
sprak er niet alleen over met Hen
drik de Man, maar vroeg ook het 
advies van enkele juristen. Keyes 
wijst deze hypothese af, maar 
blijft in gebreke een overtuigende 
uitleg te geven. Men ontkomt niet 
aan de vaststelling dat de auteur 
in zijn ijver om koning Leopoold te 
verdedigen en zelfs te verheerlij
ken af en toe overdreven heeft en 
beweringen naar voren schijft of 
interpretaties geeft die onbewe
zen blijven en niet objektief zijn. 

Hoofdzaak is dat de verwijten 
die de Koning na de kapitulatie 
naar het hoofd geslingerd werden 
laster waren en dat men in zijn 
persoon een zondebol< gezocht 
heeft om de aandacht af te leiden 
van de eigen fouten en tekortko
mingen. Voor de verpletterende 
nederlaag, geleden door de geal
lieerden in 1940 was koning Leo
pold zeker niet verantwoordelijk. 

Dit heeft Keyes, voor zover het 
nog nodig was, onweerlegbaar 
bewezen. De beschuldigingen 
aan het adres van de koning wa
ren ongegrond. 

Het is een boeiend en belang
rijk boek, dat een schril licht werpt 
op de wijze waarop de oorlog in 
1940 door de geallieerden ge
voerd en verloren werd. De kritiek 
van de auteur op Gamelin en 
Weygand (de twee opperbevel
hebbers) en ook op Gort (bevel
hebber van het Engelse expedi
tiekorps) is verpletterend. Er zijn 
bladzijden die werkelijk haluci-
nant zijn, zoals bv. het relaas van 
de reis van de nieuwe opperbe
velhebber Weygand naar leper. 

F.v.d.Elst 

— Leopold III. Een beproefde ko
ning. Deel 1,1901-1940. Roger Key
es. Uitg. Lannoo, 985 fr. 
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25 jaar aktief 

De week van 
Amnesty International 

Uit de ,,geschokte gewetens" der leidinggeven
den groeide na de tweede wereldoorlog de ,,Univer
sele Verklaring van de Rechten van de Mens". Deze 
30-artikelen tellende tekst werd op 10 december 
1948 door de Algemene Vergadering van de Ver
enigde Naties aangenomen. De tekst is zowat een 
,, Grond wet" met betrekking tot de menselijke basis
rechten inzake leven, onderwijs, voeding, arbeid, 
gezondheid enz... In het naoorlogse Europa-zélf 
werd hij — net als vóór zijn bestaan! — met de 
voeten getreden. 

ET de voeten getreden en 
niet een klein beetje! 
Denken we maar even 

aan de miljoenen naar het Wes
ten verdrevenen In Midden-Euro
pa: Silezië (4 miljoen), Sudeten-
land (3 miljoen), Pruisen (3 mil
joen), Pommeren (1 miljoen), 
waarbij honderdduizenden het le
ven lieten. De repressie in België, 
Frankrijk en andere Westeurope-
se Staten vormt een ander lugu
ber voorbeeld. 

Op 28 mei 1961 wijdde ,,The 
Observer" een weekeindbijdrage 
aan The forgotten Prisoners. De 
krant toonde aan hoe duizenden 
vergeten gevangenen aan weers
zijden van het IJzeren Gordijn 
vastgehouden werden omwille 
van hun politieke of godsdiensti
ge overtuiging. Het startbegin 
van Amnesty International (Al) lag 
bij de Britse jurist Peter Benen-
son die hoorde hoe in het toenma
lige Portugal twee studenten aan
gehouden werden en tot zeven 
jaar gevangenisstraf werden ver
oordeeld omwille van het feit dat 
ze in een spijshuis het glas gehe
ven hadden op de vrijheid... 

Nobelprijs voor de 
vrede 

Reeds na 15 jaar bestaan ont
ving Al deze prijs voor zijn vredes
werk. Deze inzet is gebaseerd op 
drie doelstellingen: 

1. Werken voor de vrijlating van 
mannen en vrouwen die vastge
houden worden, waar ook ter we
reld, wegens hun overtuiging, 
huidskleur, sexe, etnische af
komst, taal of geloof, mits zij geen 
geweld gebruikt of gepropageerd 
hebben. Deze mensen worden 
gewetensgevangenen genoemd. 

2. Eerlijke processen bepleiten 
binnen een redelijke termijn voor 
alle politieke gevangenen die 
zonder aanklacht of proces ge
vangen zitten. 

3. Zich verzetten tegen de 
doodstraf en marteling en andere 
wrede, onmenselijke of vernede
rende behandeling of straf voor 
alle gevangenen zonder uitzon
dering. Het werkterrein van Al is 
beperkt, omdat het alleen bepaal
de schendingen van de rechten 
van de mens omvat. Amnesty 
International neemt niet alle we
reldproblemen op haar schou
ders. Maar de schendingen van 
de rechten van de mens waarmee 
de organisatie zich bezighoudt, 
komen in vele landen voor en zijn 
moeilijk te bekampen. 

Aanvaard... 
Amnesty International wordt na 

een kwarteeuw werking als objek
tief aanvaard en daarom ge
schuwd door elk autoritair regi
me! 

Al steunt op 3 princiepen: 
Onpartijdigheid 
De mensenrechten waarvoor 

Al werkt, worden door regimes 
van de meest uiteenlopende poli
tieke ideologieën geschonden. Al 

klaagt al deze regeringen aan, 
maar propageert geen enkel 
maatschappijmodel. Al gaat er 
van uit dat ieder Volk het recht 
heeft in vrijheid zijn maatschap
pelijke strukturen te kiezen en op 
te bouwen. Doch daarvoor moe
ten essentiële basisprinciepen 
gerespekteerd worden: eerbiedi
ging van de menselijke persoon 
en vrijheid van meningsuiting. En 
dat respekt wil Al verkrijgen. 

Onafhanicelijkheid 
Teneinde onpartijdig te kunnen 

blijven, moet Al zich onafhanke
lijk opstellen ten opzichte van 
machtsblokken, regeringen en le
vensbeschouwingen. Onafhanke
lijk, ook en vooral financieel: haar 
zwijgen kan niet gekocht worden. 
Dit betekent dat de bestaansmid
delen van de organisatie vooral 
uit de bijdragen van leden en 
sympatisanten voortkomen. 

Betrouwbaarheid 
Aanklachten worden pas ern

stig genomen indien zij gegrond 
zijn. Daarom besteedt Al zeer 
veel aandacht aan een nauwkeu
rige berichtgeving: alle informatie 

wordt grondig en kritisch onder
zocht, eer ze verspreid wordt. 

Vlaanderen 
In Vlaanderen groeide Al van 

250 leden en 6 afdelingen in 1975 
naar 6450 leden, 52 afdelingen 
en 65 briefschrijfgroepen. 

In 1985 namen de lokale groe
pen 37 nieuwe adoptie- of onder
zoeksdossiers in behandeling; 30 
dossiers werden afgesloten, 
waarvan 29 vrijlatingen. 

De schrijfkernen versturen 
maandelijks honderden brieven 
om de vrijlating van gewetensge
vangenen te bekomen. 

Een duizendtal leden en niet-
leden schrijven jaarlijks duizen
den brieven in het spoedaktienet-
werk. Er worden ook telegram
men verstuurd voor mensen die 
zonder vorm van proces of in 
slechte gezondheidstoestand ge
vangen zitten, gemarteld worden, 
verdwenen zijn of dreigen geëxe
cuteerd te worden. 

Ook voor Al-Vlaanderen be
staan de inkomsten uit giften van 
leden en sympatisanten. De be
groting 1986 bedraag 15,488 mil
joen frank. 

Door 800 fr. (350 fr. voor -23 jr., 
gepensioneerden, werklozen, 
dienstplichtigen enz.) te storten 
op rekening 068-0684871-78 van 
Al-Vlaanderen ben je lid en kan je 
wat doen om zovelen-niet-te-ver-
geten. 

Willy Kuijpers, lid van het Europees 
Parlement 

123 LANDEN KENNEN GEWETENSGEVANGENEN, 
MARTELING OF DOODSTRAF 
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[VERDitI NEN 
In 123 landen worden mensen louter om hun 

mening, ras, taal of godsdienst opgesloten, gemarteld of 
geëxekuteerd 

Alleen daarom 
Niet omdat ze geweld gebruikten of fiet propageer 

den Niet omdat ze die eigenheid aan anderen opdrongen 
Voor hen voor die mensen die echt onrecht wordt 

aangedaan bestaat Amnesty International 
Amnesty International is een internationale organi

satie die aktief werkt voor de bescherming van de 
rechten van de mens 

Die Ijvert voor de vrijlating van gewetensgevange
nen waar ook ter wereld en ageert tegen marteling en Kerkstraat 156,2008 Antwerpen 03/2711616 

DEZE ADVERTENT IE KWAM GRATIS TOT STAND M M V J WALTER THOMRSON EN DIT BLAD 

doodstraf Die volstrekt onpartijdig en geheel van uw 
financiële steun afhankelijk is 

Daarom is uw bijdrage op PRK 00&0000082-82 
zo belangrijk 

Hoe Amnesty International uw geld zal gebruiken 
voor de vrijlating van een Russische gewetensgevangene 
of om te protesteren tegen de verdwijning van een 
Peruaan kunt u vragen bij 

Amnesty International 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 6 dec. 
D BRT 1 - 16.00 
Wat een butler lijden kan, film 
D BRT 1 - 18.10 
Merlina, serie 
D BRT 1 - 18.35 
De kleinste zwerver, serie 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT 1 - 20.20 
NIemands kind, film 
D BRT1 - 22.00 
RIgoletto, om te lachen 
D BRT 1 - 22.30 
Sport op zaterdag 
D Ned. 1 - 17.41 
Abbott en Costello, film 
D Ned. 1 - 20.28 
Mountbatten, serie 
D Ned. 1 - 21.20 
In 't holst van de nacht, serie 
D Ned. 1 - 22.10 
Brandpunt In de markt 
D Ned. 1 - 23.20 
Affaire met een geest, triller 
D Ned. 2 - 19.12 
Prijs je rijk, kwis 
D Ned. 2 - 20.10 
Tussen kunst en kitsch, info 
D Ned. 2 - 20.45 
Superstars 1986, show 
D Ned. 2 - 23.15 
Sphinx, triller 

Zondag 7 dec. 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT 1 - 14.15 
Luister met je ogen, info 
D BRT 1 - 14.30 
Voor boer en tuinder 
• BRT 1 - 15.00 
Kwizlen, kooktip 
D BRT 1 - 15.20 
De nood van Sinterklaas, TV-spel 
• BRT 1 - 16.05 
New York, beste stad voor blinden, 
dok. 
D BRT 1 - 16.55 
De paradijsvogels, serie 
D BRT 1 - 18.20 
Leven... en laten leven, natuurkwis 
D BRT 1 - 20.40 
Adriaen Brouwer 
D BRT1 - 21.35 
Premiere-magazine, info 
D BRT 1 - 22.15 
De steek-er-wat-van-op-show 
D Ned. 1 • 15.25 
NCRV-jeugd-TV 
D Ned. 1 - 19.05 
Het geheim van de poppenspeler, 
D Ned. 1 - 20.00 
The Cosby show, serie 
D Ned. 1 - 20.25 
Quo Vadis, serie 
D Ned. 1 - 21.20 
Rondom tien, dok. 
D Ned. 1 - 22.05 
St. Elsewhere, serie 
D Ned. 1 - 23.00 
Edison Gala, koncert 
D Ned. 2 - 12.45 
Balletgala uit het Bolsjoi 
D Ned. 2 - 14.00 
Un ballo in Maschera, opera Verdi 

Top-stuntman Burt Reynolds in Hooper zou graag een rustiger leven 
leiden, maar de omstandigheden beslissen er anders over 

Dinsdag 9 dec. op Ned. 1, om 20u.28. 

D Ned. 2 - 20.10 
Gouden bergen, over geld 
D Ned. 2 - 20.57 
Hollands signaal, praatshow 
D Ned. 2 - 21.27 
Grown ups, TV-spel 
D Ned. 2 - 23.18 
Tom Waits, poëzie 
D RTB 1 - 12.00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 8 dec. 
D BRT 1 - 18.10 
Kameleon 
D BRT 1 - 18.30 
Loon naar werken?, dok. 
D BRT 1 - 19.00 
Comedy Capers, om te lachen 
D BRT 1 - 19.15 
De aarde beeft, dok. 
D BRT 1 - 20.10 
Drie goudstukken voor Sarah, serie 
D BRT1 - 21.05 
Zjef Vanuytsel, show 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Extra time 
D BRT2 - 21.40 
Made in Belgium, over mode 
D BRT2 - 22.10 
Nederlandse literatuur na 1830, 
D Ned. 1 - 14.30 
Howard's way, nieuwe serie 
D Ned. 1 • 15.19 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 - 16.39 
Charlotte Aardbei, sprookjes 
D Ned. 1 - 19.25 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Zeg 't maarl, serie 
D Ned. 1 - 21.15 
Sonja op maandag, praatshow 
D Ned. 1 - 22.35 
Teder is de nacht, serie 
D Ned. 2 - 20.00 
Vinger aan de pols, medische info 
O Ned. 2 - 20.30 
Reis om de wereld in 80 vragen, 
kwis 
D Ned. 2 - 21.35 
Opsporing verzocht 

Dinsdag 9 dec. 
D BRT 1 - 18.10 
Dagboek van een klown, serie 
D BRT 1 - 18.25 
Mik Mak Mon, serie 

D BRT 1 - 18.35 
De Edison tweeling, serie 
D BRT 1 - 20.25 
I.Q., kwis 
D BRT1 - 21.00 
Labyrint, over de auto 
D BRT 1 - 22.30 
Luister met je ogen, dok. 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
The Muppet show 
D BRT2 - 20.55 
Argus, praatshow 
D BRT2 - 22.05 
Racing Mechelen-Cibona Zagreb, 
basket 
D Ned. 1 - 14.30 
Roman scandals, film 
D Ned. 1 - 20.28 
Hooper, film 
D Ned. 1 - 22.50 
Het raadsel van de wadden, serie 
D Ned. 1 - 23.40 
Ontdek je plekje, dok. 
D Ned. 2 - 19.12 
Familie Wijntak, serie 
D Ned. 2 - 20.00 
Televisie ter diskussie, debat 
D Ned. 2 - 21.00 
Panoramiek 
D Ned. 2 - 21.30 
In de ban van de revolutie. 

Woens. 10 dec. 
D BRT 1 - 18.10 
Zeppelin, kinderinfo 
D BRT 1 - 18.35 
Dirk van Haveskerke, serie 
D BRT 1 - 20.10 
Carte Blanche, show 
D BRT 1 - 20.45 
World Safari, dok. serie 
D BRT 1 - 21.55 
Het gerucht, kunstinfo 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, info 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Dossier Wilson 704, film 
D BRT2 - 22.05 
100 jaar aluminium, dok. 
D Ned. 1 - 14.55 
De grot̂  meneer Kaktus show 
D Ned. 1 - 15.50 
New Wilderness, serie 
D Ned. 1 - 16.15 
Dynasty, serie 

D Ned. 1 - 20.33 
Tineke, praatshow 
D Ned. 1 - 21.25 
Newhart, serie 
D Ned. 1 - 21.50 
Nieuwslijn, info 
n Ned. 1 - 22.25 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 • 23.10 
Rur, praatshow 
D Ned. 2 - 20.20 
Warenar, teater 
D Ned. 2 - 21.30 
Johann Gabriel Meder, klassiek 

Donderd. 11 dec. 
D BRT 1 - 18.05 
De zeven van Blake, serie 
D BRT 1 - 18.55 
Kwizlen, kooktip 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger lager, kaartspel 
D BRT1 - 21.05 
Panorama, info 
D BRT1 - 21.55 
Hotel, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Luister met je ogen. Info 
D BRT2 - 20.20 
De Balkan spion, film 
D Ned. 1 - 19.24 
Jong geleerd, muziek 
D Ned. 1 - 20.28 
Vermist: Adam Walsh, film 
D Ned. 1 - 22.40 • 
Ars Musica, klassiek 
D Ned. 2 - 19.12 
Los-vast TV, show 
D Ned. 2 - 20.00 
De Frank en vrij show 
D Ned. 2 - 21.05 
Murder she wrote, serie 
D Ned. 2 - 21.50 
Profiel, Jean-Pierre Goetghebuer 

Vrijdag 12 dec. 
D BRT 1 - 18.05 
Dagboek van een klown 
D BRT 1 - 18.20 
De Snorkels, strip 
D BRT 1 - 18.45 
Bingo!, hitparade 
D BRT 1 - 20.15 
Wedloop met de dood, film 
D BRT1 - 22.20 
Premiere, info 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
De koele krijger, serie 
D BRT2 - 20.55 
Europese kuituren, Byzanthum 
D BRT2 - 21.55 
So what?, jazz 
a Ned. 1 - 19.05 
Knight Rider, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Dossier Verhuist, serie 
D Ned. 1 - 21.25 
De Tros TV-show 
D Ned. 1 - 22.20 
Tros aktua special, dok. 
D Ned. 1 - 22.50 
Onze ouwe, serie 
D Ned. 2 - 19.12 
De nationale ideeënbus, dok. 
D Ned. 2 - 20.00 
Tineke in Ecuador, dok. 
D Ned. 2 - 20.30 
De heilige koe, over auto's 
D Ned. 2 - 21.00 
Harem, film 
D Ned. 2 - 22.45 
Elle Wiesel, een filmportret 

Zaterdag 6 dec. 
Sphinx 

Amerik. avonturenfilm uit 1981. Er
ica Baron, een Amerikaanse egypto-
loge, is in Kaïro op zoek naar de le
gendarische schat van Ramses II. 
(Ned. 2, om 23u.15) 

Zondag 7 dec. 
North by Northwest 

In deze levendige thriller van Alfred 
Hitchcock uit 1959 wordt Gary Grant 
verkeerdelijk voor een spion gehou
den. Aanvankelijk speelt hij het spel
letje mee maar dat komt hem duur te 
staan. Bovendien schakelt de vijand 
een zeer aantrekkelijke spionne in... 
(TF1,om20u.30) 

l\/laandag 8 dec. 
Rue Cases Nègres 

Franse film uit 1982. 1930 op het 
eiland Martinique. Terwijl de volwas
senen suikerriet gaan plukken op de 
plantages van de blanken, zijn de kin
deren op zichzelf aangewezen in de 
,,Rue Cases Nègres", een straatje 
dat gevormd wordt door twee rijen 
houten kisten... (RTBF 1, om 20u.) 

Dinsdag 9 dec. 
Hooper 

Sonny Hooper is 40 jaar oud en 
mag wel de bekendste stuntman van 
Hollywood worden genoemd. Hij 
raakte reeds vaak gekwetst en kijkt 
stilaan uit naar een andere baan. 
Maar wanneer hij oog in oog komt te 
staan met zijn mogelijke opvolger 
besluit hij de grootste stunt van zijn 
leven uit te halen... Amerik. film uit 
1978 met o.a. Burt Reynolds, Sally 
Field en Jean-Michel Vincent. (Ned. 
1, om 20U.28) 

Woensd. 10 dec. 
Seconds 

Amerik. film uit 1966 met o.a. Rock 
Hudson en John Randolph. Arthur 
Hamilton, een Amerikaans bankier is 
het routineus leventje beu. Op een 
dag krijgt hij een telefoontje... (TV 2, 
om 20U.2D) 

Donderd. 11 dec. 
De Balkanspion 

Joegoeslavische film uit 1984. Uija 
wordt bij de politie ontboden om een 
aantal vragen te beantwoorden i.v.m. 
zijn huurder. Llija's verbeelding slaat 
op hol en hij laat niets onverlet om de 
,,gevaarlijke spion" in de gaten te 
houden... (TV 2, om 20u.20) 

Vrijdag 12 dec. 
The Getaway 

Amerik. avonturenfilm uit 1972 met 
o.a. Steve McQueen en Ben John
son. Doe McCoy heeft 4 jaar in de ge
vangenis doorgebracht. Onmiddellijk 
na zijn vrijlating maakt hij plannen 
voor een hold-up op een bank in een 
klein Texaans stadje. (BRT 1, om 
20U.15) 

4 DECEMBER 1986 



Maandagavond 
zie ik Zief Vanuyt-
sel weer, niet er
gens in een bruine 
kroeg maar op de 
buis. In een lieuse 
TV-show. 

Zjef ieeft dus 
nog en hij ziet er 
bovendien straiend 
uit. En hij is nog 
wijs geworden 
ook, want in een 
vraaggesprek ver-
teit hij zonder blo
zen dat blijven 
plal(ken maar zel
den meer voor
komt ik denk 

dat ik daar te oud en te rijp voor ge
worden ben." Zjef jongen waar is de 
tijd? 

Eigenlijk ben ik hem nooit uit het 
oor verloren sinds onze nachten uit 
mekaar gingen. Was het 1966? Of 
1967? Of vroeger? 

De wereld draaide een beetje raar 
toen. De versleten kleren van de na-
oorlog waren vervangen door naald-
nieuwe om aan de hand van vader 
naar de Expo te sporen. De wereld, 
die op de hoogte van de Heizel uit
gestald stond, ontwikkelde zich in
dustrieel en wetenschappelijk aan 
zo'n kruissnelheid dat de volwasse
nen — zij stamden nog uit de voor
oorlog, de ouwe tijd dus — geen blijf 
wisten met zichzelf. Zo dachten wij 
toch. De volwassenen — dat waren 
de leraren, het gezag, de bisschop
pen, de hovaardigheldsbekleders — 
waren zo in de weer geweest met de 
heropbouw van zichzelf, hun kleine 
wereld en hun macht dat ze er het 
leven bij vergaten. Onze ouders, 
moe van wroeten, slaven en sparen 
bekloegen (soms) zichzelf. En wij, 
hun ondankbare kinderen, keken toe 
en oordeelden wreed. Hoe langer en 
wilder onze haren groeiden hoe bit-
siger het generatiekonflikt bloeide. 
Stapte daar plots uit de achtergrond 
een jongen, de gitaar onder de arm 
in een pak van bleke /ute. Hij zong 
met een veloeren stem, lachte 
graag, dronk een stevige pint en 
hield van een joke. Een beetje de ho
mo ludens zoals de provo's hem in 
een van hun vele witte plannen had
den bedacht. 

Waar is de 
zotte morgen? 
Zjef sprong van de trein en samen 

stapten wij het onwetende dorp in. 
Maar eerst, aan de overzijde van het 
plein, een pak friet met majonaise: 
het honorarium voor de artiest. Zjef 
trad op, wellicht voor de eerste keer 
officieel en In een echte zaal met 
volk in. Zjef had een eigen reperto
rium opgebouwd, wat verre echo 
van koR Van de Goten maar In de 
taal en de klank van die jaren. Niet 
zo zoet gevooisd, rauwer en echter. 
De oorlog woedde In Vietnam, Bla-
fra hongerde, de dodelijke salvo's 
van Zwartberg klonken nog na en In 
de straten van Leuven joelde de re
volutie. Bob Dylan was in de buurt. 

Toen de lichten gedoofd waren, 
de wereld verbeterd en het laatste 
glas gedronken en wellicht niet be
taald, keerden wij huiswaarts. Diep 
in een parka van weemoed. 

Wij slopen het ouderlijk huis bin
nen, bakten uitgebreide ommeletten 
met spek en vertelden over onze lief
des en verlangens. Zjef kwam nog 
vaak met de trein en weer aten we 
het honorarium. Enkele keren 
smaakten wij het ritme van de zotte 
morgen. 

Zingend wat velen dachten werd 
Zjef een naam, soms te jongensach
tig en niet helemaal de volle artiest, 
bleef te veel de tedere anarchist. 

Toen Hepen onze nachten uit me
kaar. „Niemand is van iemand en 
niemand weet wat liefde is." Soms 
hoor ik het hem nog zingen en vraag 
Ik mij af: „Hoe zullen onze kinderen 
over hem en mij oordelen?" ^ 

m 13 

dooi-ck-week. 
je vn/i^er je Ar HOE wu 
'T KumSN Ot/£/?l£Y£// . 

Geef toe, het was een relatief zachte herfst, maar 
de eerste uitgestelde voetbalwedstrijden kenden we 
dit weekeinde, dus de winter zit in de lucht. Ons voe
dingspatroon moeten we dus enigszins aan de 
nieuwe situatie aanpassen. Misschien hebt u het zelf 
al gemerkt, de ,,goesting" is weer flink toegenomen. 
Logisch, de lichaamstemperatuur moet op peil ge
houden worden. 

E noodzakelijke koolhy
draten en vetten vinden 
we vooral in brood, aard

appelen, granen, boter, plantaar
dige margarine en oliën, noten en 
suiker, ook in peulvruchten waar
van het aanbod doorgaans groot 
en prijsredelijk is. Wat ook aan te 
bevelen valt is het nuttigen van 
koolraap, de stronken van sa-
vooi, rode kool en bloemkool... 
een goede en goedkope oefening 
voor het gebit en een bron van 
sommige mineralen en vitami
nen. Natuurlijk kunnen vitamine-
kompleksen van bij de apoteker 
voor meer weerstand tegen win
terkwaaltjes zorgen, maar 
minstens even goed en lekkerder 
zijn de natuurlijke vitaminen in 
groenten en vruchten, vooral in 
citrusvruchten. Ook aan te beve
len zijn de B-vitaminen van bier-
gist (vloeibaar of in pastilles). 

De vertrouwde winterkost 
wordt nogal eens als eentonig be
schouwd. Dit hoeft niet persé zo 
te zijn. In rijke stoof- en stamppot-
jes kan men vergaand variëren 

met relatief voordelige en toch 
nuttige produkten. 

Sluiten we dit rubriekje met en
kele voor de komende maanden 
altijd geldende suggesties: en«-
tenhachee met witte kool, schor
seneren met tomatensaus, stoof-
pot van linzen met ui en biet, 
bloemkoolsoep, stamppot met 
savooiekool witte boontjes en to
matensaus, Elzasser zuurkool 
met rookworst en gezoden worst, 
stoofpot van aardappelen en ca-
pucijners, gortgries met rietsui
ker, bakharing met uiensaus en 
aardappelpuree, groentenpanne-
koeken, enz. En natuurlijk zijn er 
de vele soepen, waaronder snert 
met soldaatjes (geroosterde 
broodreepjes of -blokjes) de ab
solute winterkoningin is, en ver
sterkende bouillons van groenten 
en kruiden. Soep is kwasi altijd 
een aanvulling van andere ge
rechten. Maar een zwaar gebon
den versie met b.v. bonen, stuk
jes vlees en rijst of aardappelen 
kan best als winterse maaltijd
soep een klassiek maal ver
vangen. 

Dertien lezers stuurden ons het juiste antwoord op 
onze 152ste puzzel. We zochten het gedicht ,,De 
Aarde" van Jan Veulemans. 

Mevrouw Martha Vlaemynck-Pauleyn uit de 
Groenstraat 57 te 8992 Izenberge-Alveringem wint 
deze week het boekenpakket. 

W E doken even terug in 
de literatuur-geschie
denis en vonden een 

prachtig fragment terug. Aan U 
om uit te pluizen wie dit schreef. 

Wildt nu uutgaen metter minnen-
der bruydt, 
Daer bloemkens staen en wel rie
kende cruydt; 
Doedt vespereye, 
En wildt gade slaen eickx sonder-
ling virtuyt. 
Biet coren en graen, en loeft 
overluyt 
Desen soete Meye 
Hem, die de beesten verleendt 
volle weye, 
Door sdaus bespraeyen 
Met dorre heye de schaepkens 
can versaeyen, 

De bloemkens doet groyen in 
eick contreye 
En cleetse met coluer soo menig-
herleye 
Door der sonne raeyen, 
Hoe wel zijn en spinnen oft en 
nayen. 
Dat Coninck Salomon, al was hij 
machtich. 
Met soo schoonen coluer oft met 
soo frayen 
Noyt en was becleedt; dit is wa-
rachtich. 

U hebt tijd tot maandag 15 de
cember om uw antwoord op de 
bus te doen. Naar het bekende 
adres: WIJ, „Meespelen (154)", 
Barrikadenplein 12, 1.000 
Brussel. 

Speel mee en misschien wint U 
wel enkele prachtige boeken. 

oePoLueeRce LucHr , vu/ie 
ZEE£Ii , 2UJ?£ M£&eN, ... 

MDiOficTii/ireir, aietiisate 
Hwieun, popeiUK v£/i<t£/i. . 
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^nfhoudan 
In Vlaanderen werken thans een 50-tal erkende 

kulturele centa. Een zowel naar omvang als naar 
programmatie belangrijkste daarvan is het Ant
werpse deSingel. Daar werd zopas de nieuwe Alge
mene Vergadering beïnstalleerd door gemeen
schapsminister Dewael. Naar aanleiding daarvan 
werden een aantal beleidsopties geformuleerd die 
alleszins interessant en verreikend genoeg zijn om 
er hier even beknopt op in te gaan. 

D E kulturele centra hebben 
tot taak, naast het vor
mingswerk, een zo ruim 

mogelijk aanbod aan een zo 
breed mogelijk publiek te presen
teren. In de kontekst van een al
gemeen kuituur- en kunstenbe
leid zouden er naast het netwerk 
van kulturele centra ook enkele 
,,kunstencentra" moeten komen. 
Deze centra zouden een dubbele 
taak moeten vervullen. Enerzijds 
een zeer selektief programma 
bieden met nationale en internati
onale kunstenaars van artistieke 
topkwaliteit en toonaangevende 
vernieuwing (met mogelijkheden 
tot konfronterende internationale 
uitwisseling). Anderzijds het sti
muleren van een artistieke pro-
duktie door het geven van pro-
duktiefaciliteiten en kreatieve op
drachten. 

Als beleidsobjektief heeft de-
Singel de ambitieuse taak op zich 
genomen zich in de 3 komende 
jaren tot een volwaardig Internati
onaal Kunstcentrum uit te bou
wen. De doelstelling daarbij is 
één van de motoren te worden 
van de permanente evolutie van 
de artistieke kuituur. Daarom wil 
deSingel een huis zijn waar het 
goed is voor de kunst, de kunste
naars en het publiek. 

De scherp geprofileerde ar
tistieke opties en de aanzienlijke 
uitstraling, gekoppeld aan een 
soepele beleidsvorm, een ge
schikte infrastruktuur en een cen
trale ligging houden die mogelijk
heden in voor de nabije toe
komst. Een toekomst waarin de-
Singel model wil staan voor het 
nieuwe type Kunstcentrum dat 
het gezicht van de Vlaamse en 
Europese kuituur van het jaar 
2000 mee zal bepalen: een multi
disciplinair centrum dat een 
schakel vormt van een internatio
nale draaischijf waarop de aktu-
ele kunst niet enkel aangeboden 
maar ook gekreëerd wordt. 

Zelf situeert deSingel zich in 
het Vlaamse kultuurlandschap op 
een vrij eksklusieve plaats t.o.z. 
van de andere kulturele centra 
door: een zuiver artistieke wer
king, een publiekbereik dat de lo
kale sfeer ver overschrijdt, een 
ruime infrastruktuur (een grote 
koncertzaal, een goed uitgerust 
teater, een kleine polyvalente 
zaal en een tentoonstellings-
ruimte).Waar de traditionele kul
turele centra trendvolgers zijn, 
wil deSingel in de eerste plaats 
een trendsetter zijn. 
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Ook krisis in het jeugdvoetbal 

Het is inderdaad lioog tijd 
In de voorbije weken en maanden werden er 

boeken vol geschreven over de noodsituatie waarin 
de voetbalsport zich zou bevinden. 

Eén zaak is ons daarbij opgevallen: steeds bekom
merde men zich om de bovenlaag, om de top van de 
zogezegde piramide. Voetbal dat was (of is) de 
eerste klasse en meer bepaald nog de drie, of 
misschien vier, topklubs. Voetbal dat waren (of zijn) 
de seniores, of in volkse taal: de eerste ploeg. 

AAR voetbal, en dat 
schijnt men te vergeten, 
is veel meer. Voetbal is 

de jeugd, voetbal is de (liefst zo 
breed mogelijke) basis van de 
piramide. En daar loopt het goed 
mis. We gaven er ons rekenschap 
van toen we toevallig een rapport 
van een Nederlands andragoog 
— een wetenschapper die de 
menselijke gedragingen bestu
deert — over het jeugdvoetbal in 
handen kregen. De man slaakt 
noodkreten en wij kunnen, ons 
baserend op eigen ervaringen, 
hem gemakkelijk bijtreden. 

Onthutsend 
Voor een goed begrip: zelf 

schuren we al jaren op zondag
ochtend de voetbalvelden af. We 
waren altijd al gepassioneerd 
door jongerenvoetbal en ondanks 
de zichtbare (kwalitatieve en 
kwantitatieve) achteruitgang zal 
daar niet vlug verandering in ko
men. Herman van der Meer, de 
betrokken andragoog stelt zonder 
meer dat, indien de trend niet 
snel wordt omgebogen, het voet
bal in 1994 in Nederland niet 
langer sport nummer één zal zijn. 
Zeker niet wat de oefening be
treft. En dat is gewoonweg ont
hutsend. Zijn vaststellingen zijn 
grotendeels, alhoewel niet alle
maal, toepasselijk op ons voetbal. 
Diezelfde, gevreesde neerwaart
se, trend is ook bij ons duidelijk 
herkenbaar. Al is men zich daar
van niet bewust. Tenzij de bonds
verantwoordelijken er liever over 
zwijgen. Wat het zaakje nog kwa
lijker zou maken. 

Maar van der Meer heeft gelijk 
wanneer hij voorhoudt dat het 
jeugdvoetbal alsmaar minder 
mensen (jongeren en volwasse
nen) aanspreekt. Eerstgenoem-
den voelen zich minder tot de 
aktieve beoefening van de voet
balsport aangetrokken en ,,de 
groten" zien geen brood (of eer) 
meer in de jeugdopleiding. 

Welke zijn de oorzaken van of 
aanleidingen tot dit verschijnsel? 

Mist en modder 
Natuurlijk is er de konkurrentie 

van andere sporttakken. Belang
rijk daarbij is dat deze meestal, 
om niet te zeggen altijd, in gunsti
ger omstandigheden kunnen wor
den beoefend. Ze zijn zeker niet 
minder kostelijk maar... men weet 
ten minste met zekerheid vooraf 
of men ze al dan niet zal kunnen 
beoefenen. Waarmee we zinspe
len op de erbarmelijke staat waar
in veel voetbalvelden zich bevin
den. Om maar te zwijgen over de 
soms nog archaïsche bijhorende 
akkomodaties. Wij hebben ooit 
met een provinciale jeugdploeg in 
een kleedkamer gestaan zonder 
warm water bij vriesweer en één

maal zelfs helemaal zonder wa
ter. Dit zijn uitzonderingen, zal 
men aanvoeren. Mogelijk. Maar 
ze bevestigen dan wel de regel 
die wil dat de voorzieningen in 
hoge mate ontoereikend zijn. Wat 
voor gevolg heeft dat de jeugd 
niet langer staat te springen om 
op een koude zondagochtend re
gen, wind, mist en modder te 
trotseren. Op een koude zondag
ochtend: ook daar wringt het 
voetbalschoentje. De jongeren 
gaan alsmaar yonger en langer (of 
vroeger, 't is een manier van 
uitdrukken...) stappen. Toen onze 
oudste van achttien onlangs om 
middernacht de balzaal verliet 
omdat hij op zondagochtend om 
acht uur aan het lokaal moest zijn 
om met de juniores op verplaat
sing te vertrekken, werd hij door 
zijn vrienden-ploegmaats uitgela
chen. Maar die zondagochtend 
werd er door de vermoeide heren 
erg aggressief gevoetbald. Een 
logisch gevolg van tekorte nacht
rust. Er vielen gekleurde kaarten 
en de arme scheidsrechter, 
meestal mannen die geen promo
tie meer voor zich hebben en nog 
enkel fluitend wat afstand komen 
lopen, ging bijna mee ten onder in 
het strijdgewoel. Gevechtsvoet
bal is een ander negatief kenmerk 
van het jongerenbedrijf aan het 
worden. Gebrek aan talent, en 
meer nog aan deskundige oplei
ding, wordt gekamoufleerd met 
fysieke krachtpatserijen die met 
voetbal in wezen niets van doen 
hebben. Ook op de jeugdvelden 
valln er veel te veel gekwetsten, 
worden de meerbegaafden onvol
doende beschermd. 

Een en ander houdt ook weer 
verband met de gebrekkige bege
leiding. De meeste kleine klubs 
verkeren in geld- én mensen-
nood. De afgevaardigden zijn 
vaak ouders wiens interesse voor 
de klub recht evenredig is met de 
prestaties van zoonlief. Het sa
menwerkingsverband (?) is op 
persoonlijk interesses gestoeld 
en dus zelden duurzaam. Het 
betreft hier natuurlijk ook een 
tijdsverschijnsel. Alsmaar minder 
mensen zijn bereid belangloos 
inspanningen te leveren voor... 
derden! 

Krisistermen 
De cirkel is bijgevolg (groten

deels) gesloten. De voetbaltop 
geeft nog amper om de basis. Het 
jonge talent wordt door beproefde 
scoutingssystemen vroegtijdig 
opgespoord. Daartoe beperkt 
zich de oprechte interesse. De 
overheden hebben het voetbal m 
de zeventiger jaren laten vallen. 
Ze hebben toen sporthallen, 
zwembaden, tennisterreinen en 
manéges gebouwd. De volks
sport werd aan haar lot overgela-

op een koude zondagochtend in mist en modder... 

ten, de akkomodaties — die al 
niet op peil stonden — verkom
merden en in de huidige sane-
ringsomstandigheden kan daar
aan weinig worden gedaan. De 
klubs zelf vonden weinig of geen 
nieuwe stimulansen. De betrok
ken klubleiders werden alsmaar 
zeldzamer. De voetbalverenigin
gen leden en lijden aan inwendi
ge bloedarmoede. De jeugd op 
haar beurt keert zich geleidelijk af 
en zoekt nieuwe ontspannings
mogelijkheden. In de voorbije ja
ren werd er over voetbal inder
daad alleen maar In krisistermen 
gepraat en dit werkt natuurlijk 
weinig aanmoedigend. 

Het is onmogelijk dat de Voet
balbond geen weet heeft van 
deze problematiek. Voorlopig 
durft, kan of wil ze niet ingrijpen. 
Maar het wordt wel hoog tijd om 
propagandacampagnes te voe
ren en het jeugdvoetbal op een 
andere en betere leest (laat de 
scholieren en juniores op zater
dag en de kadetten en miniemen 
op zondag voetballen, zorg voor 
betere scheidsrechters, school 
klubleiders en jeugdbegeleiders, 
voer sensibilizeringscampagnes 
bij de overheden en propageer de 
voetbalsport bij het brede pu
bliek) te schoeien. Het is twaalf 
uur. Men geve er zich rekenschap 
van en men stare zich beter niet 
blind op de problemen van de te 
smal wordende top. 

Flandrien 

Ook Bevaren plooit voor het geld maar... 

Er is niets aan de liand 
Op geregelde tijdstippen wordt men in de sportwe

reld met harde waarheden gekonfronteerd. Wie met 
zijn kop in de wolken leeft, wordt dan opgeschrikt. 
Wie de realiteit systematisch probeert te verbloe
men, reageert dan verbijsterd. 

W IJ hebben het op deze 
bladzijde al vaker ge
steld : in de topsport van 

vandaag is de toeschouwer bij
komstig geworden. Hij wordt in 
het beste geval nog gedoogd. Als 
onderdeel van het decorum. Om 
de kijkers achter het glas, of ze nu 
thuis in de televisiekamer of in het 
stadion in de loge zitten, welge
vallig te zijn. 

Om de poen... 
Om de eerstenoemden sfeer 

en de anderen een lekker supe
rioriteitsgevoel te waarborgen. 
Grote voetbalklubs vinden mor
gen méér dan de helft van hun 
inkomsten in extra-sportieve 
bronnen. En er bestaan geen uit
zonderingen die de regel bevesti
gen. Dat heeft SK Beveren nu wel 
erg duidelijk bewezen. 

De Waaslandse klub geniet 
een stijle reputatie. De (h)echt-
heid en volksverbondenheid van 
de vereniging staat (of stond...) 
buiten twijfel. Maar de aankomen
de thuismatch tegen het Italiaan
se Torino dreigt er teveel aan te 
worden. Want Beveren wil het 
aanvangsuur van de match hon

derdvijftig minuten vervroegen 
om de Italiaanse televisie ter wille 
te zijn. De RAI, in scherpe konkur-
rentiestrijd met een kommerciële 
zender gewikkeld, zal daar graag 
erg veel geld voor betalen. En om 
geld is het in de sport te doen. Om 
niets anders. In Anderlecht niet, 
in Beveren niet en in Brugge niet. 
In voetbal niet, in wielrennen niet, 
in basket- en volleybal niet, in 
atletiek niet. Het is zinloos daar 
noe langer omheen te draaien... 

Beveren hoopt een (financiële) 
slag te kunnen slaan — het weze 
haar gegund — en rekent op 
begrip van zijn supporters. Van 
wie verwacht wordt dat ze ook nu 
nog in redelijk getale opkomen. 
Van wie verondersteld wordt dat 
ze geen negatieve konklusies uit 
het éénmalige (!!!) gebeuren (of 
ongerief) zullen trekken. 

Eigenlijk is het tragi-komisch. 
De voetbalklubs stellen de televi
sie waar en wanneer mogelijk 
verantwoordelijk voor de onge
makken waarmee ze geplaagd 
worden. Maar bij elke gelegen
heid vrijen ze de kamera's op. 
Dan mag plots alles. Rechtstreek
se uitzendingen kunnen dan nie
mand kwaas berokkenen. Maar 

eerst moesten de potentiële beta
lende toeschouwers (de eigen 
supporters dus...) nog wel even 
misleid worden. Van een voor
spelbare rechtstreekse uitzen
ding mag vooraf zogezegd nooit 
wat uitlekken... Een pijnlijke ko
medie. Vorige week was AA Gent-
Goteborg daar de zoveelste illus
tratie van. 

Hoe gaat Beveren zijn ,,win
kel" volgende woensdag probe
ren verkopen? 

Madame Tussaud 
En gaat de BRT — want nor

maal moet die de match toch naar 
Italië doorsturen — het spelletje 
uit welbegrepen (?) eigenbelang 
meespelen ? Het is in de gegeven 
omstandigheden toch ondenk
baar dat de wedstrijd niet recht
streeks in onze huiskamers 
komt? We zijn benieuwd hoe het 
afloopt. Al zijn de feiten op zich
zelf niet nieuw. Enkel het kader 
waarbinnen ze zich afspelen. In 
wezen is er immers niet aan de 
hand. Het geld regeert en maakt 
recht wat krom is. Ook de brave 
supporters van Beveren, meestal 
gewone mensen die al jarenlang 
in bewonderenswaardige trouw 
hun centje afdekken aan de klub 
waarin ze zichzelf konden terug
vinden, moeten dit nu aap den 
lijve ondervinden. Van hen wordt 
verwacht dat ze een halve of een 
hele dag vrijaf nemen en een 
ticket kopen. Daarvoor zijn ze er. 
Voorlopig toch nog ten minste. 
Want hun soort wordt eerlang 
bijgezet in het wassen beelden
museum van Madame Tussaud? 
Als bezienswaardigheid uit een 
afgelopen tijdperk. Maar vallen 
we SK Beveren maar niet te 
zwaar. Zij hebben de huidige 
zwendel niet uitgevonden. Laten 
de daarvan tenminste doordron
gen blijven. 
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Met wereldfaam eindelijk naar buiten! 

Antwerps Museum toont 
zijn beeldenkollektie 
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Het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten ge
niet wereldfaam voor zijn inderdaad indruf<wel<kende 
scliilderijenverzameling, waaronder tal van absolute 
meesterwerken uit de kunstgeschiedenis. Veel min
der bekend is het museumbezit aan belangrijke beel-
houwwerken. Misschien omdat die kollektie tot dus
ver wat stiefmoederlijk behandeld werd, misschien 
ook omdat de museumruimte (het museum werd in 
1890 gebouwd) niet toereikend genoeg is. 

AAN het euvel van deze rela
tieve onbekendheid wil de 
museumdirektle, In sa

menwerking met het ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap 
nu wat verhelpen. Dit gebeurt op 
een dubbele manier: de publlka-
tle van een katalogus, gepaard 
met een tentoonstelling waarbij 
ook publieke rondleidingen op 
het programma staan. 

Belangwekkende 
katalogus 

De titel van de nieuw gepubli
ceerde katalogus luidt „Beeld
houwwerken en assemblages 
19de en 20ste eeuw" en Is de 
laatste van de rie delen van de 
museumkatalogus van moderne 
kunst. Eerder verschenen reeds 
katalogi gewijd aan respektleve-
lijk de schilderijen en de tekenin
gen, akwarellen en prenten uit 
dezelfde periode die eigendom 
van het museum zijn. 

De nieuwe publlkatle is alles
zins een belangwekkend doku-

ment met het allure van een heus 
kunstboek. Zij belicht de volle
dige verzameling beelden en as
semblages, die stuk voor stuk af
gebeeld worden, met daarbij een 
duidelijke materiële omschrij
ving, In het geheel 321 nummers 
van 169 kunstenaars. Van deze 
laatsten wordt een biografische 
nota gegeven, gevolgd door een 
karakterisering van het oeuvre en 
een selektleve bibliografie. 

Het mooi verzorgde boek telt 
213 bladzijden met zwart-wit Il
lustraties, die wel nogal klein uit
vallen, maar druktechnisch be
hoorlijk goed overkomen. De ka
talogus kost 300 frank, wat ge
zien zijn kwaliteit en kunsthisto
rische waarde geenszins over
dreven Is. 

Selektleve 
tentoonstelling 

De expositie wil het publiek 
een keuze tonen uit de vrij onbe
kende maar waardevolle verza
meling, waarbij het grootste ge
deelte van de getoonde werken Oscar Jespers, De Kaïjmainci (i nnie Steen, 89x31x22cm. 

Schitterende vertolking van 

Agnes en God 
,,lk behoor niet tot de Inquisitie", slingert de psy

chiater in het gezicht van moeder overste. ,,En ik 
kom niet uit de Middeleeuwen", is het gevatte ant
woord. 

Daartussen hangt, staat en valt Agnes, de maag
delijke moeder van een kind. Dat meteen na de ge
boorte vermoord werd. 

VERDOMD jammer dat wij 
niet eerder In de mogelijk
heid waren om deze jong

ste KVS-produktle te gaan bekij
ken. Met des te meer aanbevelin
gen vindt U onderaan de data en 
de plaatsen waar „Agnes en 
God" de komende weken toch 
nog te bewonderen is. Zonder 
enige terughoudenheld durven wij 
hier stellen dat Iedereen die van 
toneel houdt, dit stuk moet gaan 
zien. 

Een glansprestatle van de Ko
ninklijke Vlaamse Schouwburg, 
waarvoor regisseur René Verhee-

zen, de drie aktrices en de mede
werkers achter de scène niets dan 
lof verdienen. 

Geloof versus 
wetenschap 

Het meeslepende verhaal (ge
schreven door de Amerikaanse 
John Pielmeier) Is, zeker na de 
gelijknamige suksesfllm met Jane 
Fonda, vermoedelijk erg bekend. 
Een jonge novice dient door een 
psychiater onderzocht te worden, 
alvorens de rechtbank over haar 
uitspraak kan vellen Inzake de 

moord op het uit haar geboren 
kind. Bij dit onderzoek speelt 
moeder overste een kruciale rol. 

Het wordt een gevecht tussen 
geloof en wetenschap. Of de 
mens die vragen stelt, maar niet 
steeds een antwoord vindt. Ver
mits elk antwoord onvermijdelijk 
een nieuwe vraag oproept en het 
ultieme antwoord altijd een myste
rie blijft. De psychiater weigert 
daarin te berusten en probeert 
met haar menselijke middelen 
achter de waarheid te komen. 
Haar ingrijpen heeft echter niet 
het beoogde resultaat, wel Inte
gendeel. 

Chris Lomme vertolkt de rol 
van dr. Livingstone. Ze doet dit 
overtuigend, met het flair dat haar 
eigen is en beantwoordend aan 
het beeld dat men van een psychi
ater heeft. Nu en dan roept zij het 
beeld op van Jane Fonda, alhoe
wel ze zelf nooit de film zag. Eén 
keertje teveel neemt zij de vraag-
houding aan: haar vuist onder de 
kin en geleund op de knie. En wie 
van de KVS-groep kon beter moe
der overste spelen dan Ann Pe
tersen? Begeesterend en mee
slepend in het begin, maar Iets 
zwakker naar het einde toe. 
Mieke Bouve van haar kant schit
tert als zuster Agnes, veruit de 
moeilijkst te vertolken rol in dit 

stuk. Haar hystensche buien afge
wisseld met haar naïeve vragen 
en gregoriaanse gezangen geven 
echtheid aan het geheel. De truuk 
met de stigmata is geslaagd. 

Ook het sobere dekor (een trap, 
een loopbrug, een doorschijnend 
doek en een met enkele niveau
verschillen gebouwde vloer) geeft 
rust en biedt voldoende speelmo-
gelijkheid. Het lichtspel is fascine
rend : zelfs de illusie van een zon
nig glasraam ontbreekt niet. 

Ontroering 
Eén van de maatstaven bij de 

beoordeling van teater heet ont
roering. Deze verwachting wordt 
met „Agnes en God" volkomen 
ingelost. Het Vlaamse teater is 
een knappe prestatie rijker. 

(pvdd) 

„Agnes en God" kan men nog 
zien op 6 dec. in Zolder, op 9 dec. in 
Leuven, op 10 dec. in Oostende, op 
11 dec. in Sint-Niklaas, op 16 dec. in 
Brugge en op 20 jan. in Kortrijk. 

Beelden 19de en 20ste eeuw. 
Museum voor Schone Kunsten Ant
werpen, tot 25 januari 1987, 
elke dag van 10 tot 17 uur, behalve 
op maandag, gratis toegang. 

uit de museumreserve komt. Zij 
staat opgesteld in een 10-tal za
len, maar ook in de traphallen, de 
cafetaria en de tuin rondom het 
gebouw. 

Enigszins naast de eigenlijke 
tentoonstelling staat een interes
sant dokumentair gedeelte waa
rin getoond wordt hoe een beeld 
tot stand komt een waarin een 
aantal toegepaste technieken 
worden uitgelegd aan de hand 
van konkrete werken. Opvallend 
is ook de zaal met verkleinde gip
sen modellen ter versiering van 
de bijna een eeuw geleden geo
pende kunsttempel (dit laatste 
woord is gezien zijn architektuur 
én inhoud beslist niet overdre
ven). In de daaropvolgende zalen 
wordt de beeldhouwkunst van de 
19de en de 20ste eeuw kronolo-
gisch ontleed zonder de bezoe-
kere evenwel het gevoel te geven 
in een doolhof te zijn terechtge
komen. Toch dient opgemerkt 
dat de plaatsing van de werken 
niet altijd even geslaagd is en 
sommige beelden elkaar nogal 
eens storen. De vaak te beperkte 
ruimten (zaal is ons een te 
,,groot" woord) zullen daar wel 
meer schuld aan hebben dan de 
,,ruimtelijke typografen" van het 
museum. 

Italië 
Bekende, al bijna klassieke, 

namen in de selektie zijn o.a. Au
gust Kiss, Josuë Dupon, Con-
stantin Meunier, Jef Lambeaux, 
Auguste Rodin, George Minne, 
Rik Wouters, Oscar Jespers, Jo
ris Minne, Ossip Zadkine. Tot re
centere namen uit onze Vlaamse 
beeldhouwkunst behoren Vic 
Gentils, Paul Van Hoeydonck, 
Kamiel Van Breedam, Jan Dries, 
e.a. Van Magritte, als surrea
listisch schilder internationaal be
faamd, bezit het museum een 
uniek ensemble dat nu voor het 
eerst getoond wordt. 

In Antwerpen heeft er sinds 
lang een grote interesse bestaan 
voor de Italiaanse beeldhouw
kunst. Niet alleen in het Middel-
heim-park vindt men daar de 
weerslag van, maar ook in het 
museum is er werk te vinden van 
Marino Morini, Marcelle Masche-
rini, Giacomo Manzu, Gio Pomo-
dore. Daarom is het des te opval
lender dat er geen werk getoond 
wordt van de geniale dieren
beeldhouwer Rembrandt Bugatti 
(1885-1916), die nochtans het 
grootste deel van zijn oeuvre in 
Antwerpen maakte en waarvan 
twee mooie werken tot het mu
seumbezit behoren. Maar ja, 2 
jaar geleden vond de ontdank-
bare Scheldestad het niet eens 
nodig ook maar 'n Ietsje te onder
nemen ter herdenking van diens 
geboortejaar 100 jaar geleden. 

Interessant om te weten is dat 
de Edukatieve Dienst van het mu
seum elke zaterdag om 11 en 15 
uur een deskundig geleid bezoek 
aan de tentoonstelling organi
seert. Wie daaraan wil deelne
men meldt zich gewoon in de hal 
van het museum. De deelname 
bedraagt 50 frank (onder de 18 
jaar gratis). Aanbevolen, ook voor 
groepen die 'ns van het betere 
willen. 

Nic van Bruggen 

4 DECEMBER 1986 



16 m 
Wind, storm en poëzie 

Bretoense zeeliederen 
en klassiek 

Een der blijvers in de Bretoense volksmuziel< is de 
groep Djiboudjep, die ondanl<s tiet uitblijven van een 
recente plaatopname zelfs in ons land niet van de 
podia is weg te branden. Met hun ,,Chants de Ma-
rins" ofte zeeliederen is een stap verder gezet door 
ook in het Amerikaans repertoire te puren, zo zit er 
op hun jongste plaats een nieuwe versie van het 
overbekende ,,Santiana". 

V RAAG is natuurlijk of het 
echt nodig was deze 
oude kraker nog meer 

eens te brengen. Maar verder 
spuien we niks dan lof voor de 
originele kreaties van de oude 
zeeman Michel Tonnerre. 

Storm 
Spilfiguur Mikael Yaouank 

sleurt de luisteraar met zijn rots
achtige stem mee, terwijl een ak-
kordeon diep in de ziel snijdt. Er 
ontbreken slechts de mist en het 
huilen van de wind in de zeilen. 
Maar deze omlijsting wordt vak
kundig ondervangen door Patrick 
Le Garrec, die naast zang en gi
taar ook de bodhran voor zijn re
kening neemt, bassist Serge Da-
net, en Joel Bouquet, die voor de 
klavieren en synthesiser ook voor 
de bewerkingen tekent. Een plaat 
om deze winter bij een stevig glas 
va nacht en ontij te dromen zon
der erin verzeild te geraken I (uit 
bij Escalibur nr. BUR-816, ver
deeld door Breizh). 

In de plaats van verre horizon

ten op te zoeken bekijken de 
twee Bretoenen ,,Vent d'Ouest" 
het eerder introvert. Komponist 
Jean-Yves Bosseur heeft de niet 
te onderschatten bedoeling de 
traditionele instrumenten en mu
ziekvormen een nieuwe dimensie 
te geven, en uit het ghetto te ha
len waar spijtig genoeg velen ze 
willen binnenhouden. Op aan
vraag van het Kulturele Aktiecen-
trum van Saint-Brieuc konfron-
teerde hij muzikale ensembles en 
vormen, de vokale koor- en sa
menzang met aftel- en kinder
rijmpjes van Bretoense oor
sprong, met klassiek en jazz in 
haar meest verscheidene uitin
gen. Voor de teksten deed hij te
recht beroep op Kenneth White, 
een Schots dichter die zich al ja
ren in Bretagne vestigde en er 
naam maakte als zoon van Rim
baud en Kerouac, en voor de 
plaat diep in de Bretoense poëzie 
putte van La Villemarqué over 
Loeiz ar Floc'h tot Luzel. Met 
bombardon, orgel en zang, de Bi-
gand Briochin, het koor Pro Mu-

O.-L.-VROUW van VLAANDEREN 

Een originele lithografle naar de begaafde kunstenaar 
„GARD", uitgevoerd op steen door de graficus M. POOLE, gedrukt 
op waardevol papier in een ambachtelijke werkplaats, (met merk) 

Afmetingen: ware grootte litho 32 x 43 
grootte blad 50 x 65 

U hebt de keuze de inlijsting zelf te laten uitvoeren naar uw 
eigen smaak. 

Na ontvangst vAn uw storting op Bankrek. 408-8043401-32 wordt 
het kunstwerk u binnen de 8 dagen toegezonden. 

De prijs is: Bfrs. 695, verzendingskosten inbegrepen. 
Een uitzonderlijk geschenk voor u zelf en voor uw brede 

vriendenkring, een rechtgeaard Vlaming waardig. 
Beheer: E. Blereau, Generaal Drubbelstraat 108, 

2600 BERCHEM 
ADVERTENTIE 

sica, het Instrumentaal Ensemble 
Monteverdi en ondermeer ook 
het Fourmeau Quatuor wist hij 
een vlekkeloze plaatopname te 
maken, die je niet als moder
nisme kan afdoen omdat ze een 
mijlpaal wil zijn in de zoektocht 
naar wat nog óf voor sommigen 
niet meer kan! (op Arion, nr. ARN 
34776) 

Klassiek 
En tenslotte kan je als einde-

jaarscadeau je keuze maken uit 
twee platen die opgedragen zijn 
aan twee grote Bretoense kom-
pohisten, die howel overleden de 

D E Franse titel voor de film 
Ruthless People van Jim 
Abrahams, David en Jerry 

Zucker is Ya-t-il quelqu'un pour tuer 
ma femme? en die brengt heel wat 
meer duidelijkheid. Of niet? Want we 
hebben hier met een klucht te maken, 
een sekskomedie van het zuiverste 
water. Bette IVlidler speelt er naast 
Danny Devito de hoofdrol in, dat 
tweetal is namelijk man en vrouw. De
vito wil Bette vermoorden, maar net 
als hij zo ver is en al de moed heeft 
bijeen geraapt, wordt Bette ontvoerd 
door een jong stel, dat ooit door De-
vite bestolen werd. Dan is er ook nog 
Anita Morris, de minnares van Devito, 
die op haar beurt de springveren van 
haar matras uitprobeert met de half-
debiele gigoio Bill Pullman. Als de 
ontvoerders dreigen met Bette te ver
moorden, zal Devito uiteraard alles in 
het werk stellen om dat ook te laten 
gebeuren. Wanneer de ontvoerders 
hem zeggen er geen politie bij te ha
len en er geen ruchtbaarheid aan te 
geven, wemelt het enkele minuten la-

NIEUW 
IN DE BIOS 

ter reeds van benden politiemannen 
om zijn huis en zijn alle televisiesta
tions bezig deze ontvoeringskluif af te 
knabbelen. 

Als men houdt van de Franse bou-
levardstukken, of zich een kriek lacht 
met het teater van de lach, dan is 
men met deze film aan het juiste 
adres. En als men iets over film weet 
heeft men er nog meer aan, want 
overal hebben de makers van The 
Kentucky Fried Movie (1977) Air
plane (Flying High) (1980) en Top Se
cret (1984) evenzovele grapjes ver
borgen. Een film die men op verschil
lende niveau's kan bekijken, om er 
steeds evenveel plezier aan te be
leven. 

Walt Disney's Basil, the great 
mouse detective (De speurneuzen) 
heb ik gelukkig in oorspronkelijke ver
sie gezien. Er valt natuurlijk alles te 
zeggen voor een Nederlandse versie 
als je met de kinderen gaat, maar vol
wassenen — die ook gek zijn op te
kenfilms — zullen meer genieten van 

hedendaagse Bretoense muziek 
nog steeds behuizen, zij het in 
een meer klassiek genre. Bij EMI 
hoor je een album opgedragen 
aan de vierde simfonie van Guy 
Ropartz, terwijl het merk Cybelia 
(op CD) vier pianostukken ten 
beste geeft. Titels als ,,Par Lan-
des" en ,,Vieux Calvaires" spre
ken voor zichzelf, en zijn 
meesterwerkjes van Paul Le 
Flem. 

Enkele nuttige tips: liefhebbers 
van folk en volksmuziek vinden 
een uitgebreide katalogus bij de 
vzw. Folkcorner ,,Den Appel", 
gevestigd aan de Termolenhof-

laan 62 te 1730 Zellik-Asse, vlak
bij de Brusselse ring. Voor infor
matie en bestellingen kan men er 
terecht, woensdag van 13 tot 
19u. en zaterdag van 9 tot 19u.; 
of telefonisch 02/466.38.76. Haar 
mail-order dienst heeft een vlek
keloze reputatie! Voor typische 
Bretoense produkties schrijf je 
best naar Keltia-music, 1 Place 
du Beurre, te 29000 Quimper, 
Bretagne-France. bij bestelling 
betaal je goedkoopst langs een 
postrekening, want de banken 
doen er bij afrekening een se-
rieuse schep bovenop I 

Sergius 0. 

Olivia Flaverham: Help, help mij, uit de nood! 

de slechte professor Ratigan, als ze 
weten dat de ,,slechte" Vincent Price 
er zijn stem voor leent. 

Het verhaal is dat van even zovele 
Sherlock Holmes stories. Dr. Dawson 
keert terug uit Afghanistan. In Lon
den ontmoet hij Olivia Flaversham in 
tranen, ze is op zoek naar Basil, de 
grote detective die aan Baker Street 
woont, omdat Fidget — de vleermuis 
— haar vader heeft ontvoerd. Fidget 
is het werktuig van de duivelse en de
monische professor Ratigan. Ratigan 
is bezig een plan te smeden om de 
koningin van haar troon in Bucking
ham Palace te stoten en wil daarna 
de hele wereld aan zich onderwer
pen. De ontvoerde Flaversham moet 
hem hierbij helpen door het ontwer
pen van een robot. Wanneer deze 

I weigert, krijgt Fidget opdracht ook 

• • • • 

Olivia te ontvoeren. Voor de ogen van 
Basil en Daswon gebeurt dit ook en 
dat is de druppel die de maat doet 
overlopen voor Basil. Verwoed wijt hij 
nu al zijn aandacht aan het geval Ra
tigan en zal hem het voor aan de 
schenen leggen. 

Alle elementen dus voor een goed 
Holmesverhaal, met af ten toe een 
sausje Edgar Allan Poe. Bij Disney 
hebben ze blijkbaar ook veel naar de 
horrorfilmen van de Hammerstudio 
gekeken zodat deze Disney maar lek
ker om eten is vanaf acht jaar voor 
kinderen die niet zo vlug bang te 

krijgen zijn. Voor de ouderen een 
must. De muziek is gewoonweg schit
terend, maar wat wil je als de grote 
Henry Mancini zelf, daar voor tekent. 

Willem Sneer 
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Het partübestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 1 
december heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende 
mededelingen verspreid ten behoeve van de pers. 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
heeft een bespreking gewijd aan de 
kwestie van de overdracht der erfenis-
rechten aan Brussel. 

I-let Partijbestuur stelt vast dat deze 
kwestie niet behandeld werd in het 
akkoord van vorige week, aan de 
vooravond van het debat over de 
Rijksmiddelenbegroting, gesloten 
werd tussen de centrale regering en 
de Executieven. 

De Volksunie klaagt aan dat van 
deze besprekingsronde geen gebruik 
werd gemaakt om een billijke Vlaam
se eis door te drukken. 

Unieke gelegenheid 

Inmiddels zijn deze 2,2 miljard fr. 
erfenisrechten voor Brussel reeds 
voorzien in de nationale begroting en 
expliciet ingeschreven in de begroting 
van het Brussels Gewest 

Alhoewel dus een eerste gelegen
heid werd verzuimd om aan de over
dracht der erfenisrechten een Vlaams 
eisenpakket te koppelen, is er thans 
nog gelegenheid en ruimte om dit te 
doen Het Partijbestuur van de Volks
unie doet dan ook een dnngend be
roep op de Vlaamse partijen om terza
ke het been stijf te houden. Het Partij
bestuur richt zich meer specifiek tot 
de Vlaamse regeringspartijen, de 
CVP en de PVV, die de billijkheid van 
de Vlaamse eisen inzake Brussel her
haaldelijk hebben erkend, maar wier 
leiding zichtbaar aarzelt om gebruik 
te maken van de unieke gelegenheid 

die nu geboden wordt door de over
dracht der erfenisrechten. 

Dat het verlenen van machtspariteit 
aan de Brusselse Vlamingen met in 
de huidige regeringsverklaring zou 
zijn voorzien, kan onmogelijk als ar
gument aanvaard worden. Deze 
machtspariteit is een belofte die reeds 
dateert van 1971. 

78 % F - 20 % N 

Inmiddels dreigen de 2,2 miljard fr. 
overgedragen te worden aan Brussel 
zonder een grondig herstrukture-
ringsplan voor de agglomeratie en 
zonder rechtsverlening aan de Vlaam
se gemeenschap in de hoofdstad 

Dit zou een fatale ontwikkeling zijn, 
die mede moet gezien worden in het 
licht van het feit dat de regering zopas 
de Brusselse kijk- en luistergelden 
verdeeld heeft volgens de voor de 
Vlamingen onaanvaardbare sleutel 
78 % F — 20 % N. 

Indien de Vlaamse regenngspartij-
en (CVP en PVV) met rechtuit-recht-
aan de kans aangrijpen om de Vlaam
se rechtsverschaffing m de hoofdstad 
resoluut te koppelen aan de over
dracht der erfenisrechten, dreigen de 
Vlamingen inzake Brussel voor lange 
tijd in het defensief gedrongen te 
worden 

Gemeentefonds 

Inzake de overheveling van het ge
meentefonds heeft minister Eyskens 

Zaterdag, 13 december 1986 
Kongressenpaleis — Brussel 

werk aan de 
gemeentewinkel 

Een info-dag voor VU-mandatarlssen 
De Vereniging van Vlaamse 

Mandatarissen en het Vlaams-
Nationaal Studiecentrum nodigen 
uit op de info-dag ,,Werk aan de 
gemeentewinkel". 

Deze studiedag gaat door op 
zaterdag, 13 december a.s., in 
zaal Dynasty A van liet Kongres
senpaleis te Brussel (nabij het 
centraal station). 

Programma 

10 u.: opening en verwelko
ming door kamerlid Johan Sau-
wens, VVIVI-voorzitter. 

10 u. 15: de regeringsmaatre-
gelen over de gesubsidieerde 
kontraktuelen. 

10 u. 45: bespreking 
11 u. 15: de regeringsinzichten 

over de gemeentelijke v.z.w.'s 
voor werkgelegenheid. 

11 u. 45: bespreking 
12 u. 15: ,,Zorgt Martens-VI 

voor meer werkgelegenheid?". 
Slotwoord door kamerlid Jaak 
Gabriels, algemeen voorzitter van 
de Volksunie. 

wr 17 

gezegd dat er binnen de meerderheid 
geen eenzgezindheid kon worden be
reikt 

Dit verbaast ons, vermits uitgere
kend de CVP-er Cardoen als voorzit
ter van de Vlaamse afdeling van de 
Vereniging van Belgische Steden en 
Gemeenten een voorstel tot splitsing 
van het Gemeentefonds heeft inge
diend. Het kwam ons ter ore dat 
precies twee CVP-ers deze overheve
ling naar de gemeenschappen met 
langer bepleiten (Ansoms en Van 
Keirsbiick). 

Zoiets IS niet ernstig. Naar buiten 
uit verklaren dat men gewonnen is 
voor de splitsing van het Gemeente
fonds, maar binnenskamers de moge
lijkheden daartoe boykotten. 

VVPL 
De Volksunie juicht het Initiatief van 

de Vereniginy van Vlaamse Profes
soren van Leuven (VVPL) toe, waar
bij de achteruitstelling van het Vlaams 
universitair onderwijs als een met lan
ger te aanvaarden toestand wordt 
bestempeld. De Volksunie was trou
wens aanwezig op deze vergadenng 

Het gaat hem met om een kruide-
niersmentaliteit, maar wel degelijk om 
het lichten van een hypoteek die nu 
op Vlaanderen rust en blijft rusten 
Bovendien heeft deze benadeling 
maatschappelijke konsekwenties, 
aangezien het bewezen is dat de 
graad van scholing evenredig is met 
de graad van tewerkstelling De dis-
knmmatie uit zich zowel in de kredie
ten voor het universitair onderwijs, het 
wetenschappelijk onderzoek en de 
Europese gelden 

In Vlaanderen en in Wallonië wordt 
m vergelijking met de andere EG-
landen overigens veel te weinig geld 
besteed aan wetenschappelijk onder
zoek, wat zeer bedenkelijk is voor de 
toekomst 

De VU feliciteert de VVPL voor het 
opzetten van een petionnement en 
hoopt dat ook de andere universiteits
professoren zich achter deze eis zul
len scharen Het gaat hem tenslotte 
om de toekomst van ons volk 

Samen met rektor Dlllemans be
sluit ik •,,Er zijn voor Vlaanderen zelfs 
grenzen aan de naïviteit'" 

TAK naar 
Voeren 

Het Taalaktiekomitee organiseert 
op zondag 7 december een manifes
tatie te Voeren. 

Er wordt verzameld op de Grote 
Markt van Bilzen om 11 u 

Wie meer wil weten over uren en 
plaatsen van de bussen die uit zowal 
alle Vlaamse steden vertrekken 
neemt kontakt op met Ene Cromme-
lynck. De Leiekaai 87 te 9000 Gent 
(091/26 87.59) 

— Bruno Huygebaert, Jozef Pose-
naerstraat 80 te 2200 Borgerhout (03-
236.23.70) 

— Guido Moons, Kasselstraat 22 te 
9078 Zaffelare (091-55.86.42) 

— Dries Muyiaert, Eikenlaan 24 te 
9390 Moorsel (053-78.36.82) 

VNOS 
op de buis 

Het VNOS-programma van vrijdag 
5 december '86 om 19u15 op BRT 1 
bevat volgende onden/verpen: 

— „Help, wij gaan verdrinken", een 
reportage over het rampenplan van 
de gemeente Kruibeke, pi.m.v. VU-
burgemeester Antoine Denert ; 

— de Vlaams-Waalse geldstroom: 
een onthullend gesprek met VU-
volksvertegenwoordiger Willy De-
saeyere ; 

— nieuws 
— in „Mensen van bij ons" het Sint-

Maartensfeest te Kester in het Pajot-
tenland. 

Samen aan het werk! 
Deze week rolde op 1 miljoen eksemplaren een biezondere VU-gids 

van de persen. De arrondissementele besturen werden reeds in het 
bezit gesteld van deze prachtige vierkleuren uitgave. Het is nu aan de 
afdelingen om in afspraak met de arrondissementen voor een degelij
ke verspreiding te zorgen. Samen aan het werk dus! 

Top 20 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

7. 
8. 
9. 

11. 
12. 

15. 
16. 
17. 

(...)• 

1)* Jan Caudron, Aalst 344 
2) Anny Lenaerts, Wilrijk 132 

—) Roos Lernout, Geluwe 102 
—) Filip Simoens, Wervik 90 
10) Ward Herbosch, Wommelgem 84 
3) Johan Vancoppenolle, St.-Truiden 84 
4) Frans Lachie, Lier 75 
5) Georges Raes, Ledegem 72 
6) Hugo Coveliers, Aartselaar 60 
7) Paul Van Grembergen, Ertvelde 60 

—) Georgette De Kegel, Ninove 57 
—) Guido Dossogne, Brussel 45 
7) Hugo Roggeman, Gentbrugge 45 
7) Hilde Van den Buicke, Maldegem 45 

10) Erik Vandewalle, Izegem 42 
12) Albrecht De Schrijver, Dilbeek 36 
—) Vic Anciaux, Brussel 30 
13) Jaak De Groeve, Ertvelde 30 
13) Jaak Dornez, Marke 30 
—) Walter Peeters, Hamme 30 
13) Maria Van Caenegem, Hillegem 30 
—) Annemie Van de Casteele, Hekelgem 30 
—) Bert Van Hove, Lede 30 
13) Luk Vanhorenbeeck, Korbeek-Lo 30 
13) Geert Vermeulen, Tielt 30 
—•) Jos Volders, Lummen 30 
plaats vorige week. 
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18 Wï\ 
Metropool verdient beter 

Gebundelde Antwerpse 
oppositie pakt 
stadsbestuur aan 

Verleden week woensdag beleefde het stadhuls een unieke 
perskonferentle. De vier fraktlelelders stonden kolleglaal de pers 
te woord om hen duidelijk te maken dat het zo niet langer gaat. De 
gemeenteraad wordt regelmatig voorbijgegaan, de kommissiezit
tingen worden ofwel afgehaspeld In enkele minuten of ontberen 
de nodige Informatie, noem maar op. Kortom, de meerderheid én 
de minderheid worden door het kollege als pottenkijkers behan
deld die best niet teveel en zeker niet het fijne moeten weten. 

ledereen voelt zich gedevalueerd 
tot een knikmachien, ook de meerder
heid maar die durft het niet publiek 
zeggen. De oppositie daarentegen 
bevraagt het kollege in kommissie, 
krijgt geen antwoord, herhaalt die vra
gen in het publiek... en wordt dan 
muggezifterij en zelfs obstruktle ver
weten gaande tot financiële verdacht
makingen als de agenda door haar 
schuld niet in één maratonzltting af
gewerkt geraakt. 

Demokratie? 
En als het publiek te flagrant blijkt, 

wordt er beloofd het gezamenlijk te 
onderzoeken in een kommissie die 
steevast ofwel te laat (na de beslis
sing door het kollege), ofwel nog met 
doorgaat. Dat Is de toestand gescha
pen door een autokratisch kollege dat 
in tegenstelling tot een volmachtenre
gering geen volmachten gevraagd 
noch gekregen heeft. Maar wel ver
ontwaardigd reageert met de gewild 
naiève opmerking dat een grootstad 
zulk bestuur noodzakelijk maakt en 
dat zulk een normaal demokratisch 
spel is... Waarbij demokratie staat 
voor de macht van het getal en zeker 
niet voor verantwoordelijkheid voor 
gans het Antwerps volk. 

Antwerpen verdient beter 
is deze gebalde oppositievuist nu 

voorspel van een harde en afbreken
de obstruktie? Neen, zegt de opposi
tie, integendeel ze doen voorstellen 
om het ganse stadsbestuur demokra-
tischer te laten verlopen. 

Veertiendaagse raadszittingen 
maar ook depolitisering van het per
soneelsbeleid door afstappen van het 
keuzesisteem bij benoemingen (in 

plaats van de partijkaart-keuze), en 
noem maar op. Maar vooral het daad
werkelijk naar de geest toepassen 
van de gemeentewet die een echte 
kontrole voorziet van de raad op kolle
ge en waar behoudens enkele (kleine) 
uitzonderingen alle bevoegdheden bij 
dezelfde raad liggen. VU-fraktlelei-
der, Gerard Bergers, beklemtoonde 
met frappante voorbeelden hoe slecht 
ingelicht en slecht voorbereid beslis
singen van het kollege gewoon for
meel bekrachtigd worden door een 
makgemaakte meerderheid. En hoe 
dan zelfs beroep bij goeverneur en 
Raad van State geen soelaas kunnen 
brengen omdat dit respektievelijk 
maandenlang of jarenlang aansleept. 
Ter illustratie de laatste agenda's be
vatten telkens ,,ter kennismaking" 
administratieve verbrekingen van al 
te flagrante machtsoverschrijdingen. 
Maar schrijnender is vast te stellen 
dat inzake de grote opties evenzeer 
de meerderheid en de oppositie in de 
raad gewoon met over alle elementen 
beschikken om gewoon met kennis 
van zaken te beslissen. Dan refereren 
naar de macht van 't getal is geen 
cynisme maar negeren van demokra
tie. 

Antwerpen verdient beter dan dit 
machtsspel! Er is geen dialoog. En de 
oppositie biedt deze aan. Zoals ze 
altijd gedaan heeft. Neem nu eens het 
havendossier waar het vaste traditie 
is dat over alle enge partijgrenzen 
heen sereen standpunten besproken 
en ingenomen werden. Deze over-
jaarse koalitie permitteert het zich 
iedereen, herhaal iedereen van pers 
tot minister, het witboek over de ha
ven te bezorgen. Jawel, iedereen be
halve de gemeenteraad I En dan maar 

Deze week 
in Knack Magazine 

Het Iran-debacle 
Ronald Reagan is voor het eerst sinds zijn aantreden echt 
in moeilijkheden: wist hij dat het geld van de wapenleve-

ringen aan Iran aan de contra's aan Nicaragua werd 
doorgestort? Als dat zo is, stevenen de VS af op nog 

maar een gebroken presidentsschap. Een analyse. 

De dode Schelde 
Uit een recente studie blijkt dat 
de Schelde tot de meest vervuil
de waterlopen van Europa be
hoort. De schuldigen zijn ook be
kend : zoals dat met de Rijn het 
geval is, wordt ook hier de che
mische industrie met de vinger 
gewezen. Na de ramp bij Sandoz, 
een blik in onze eigen vuile 
Schelde. 

De winst van Geens 
De gemeenschappen krijgen de 
beschikking over meer financië
le middelen. Betekent dit dat 
voorzitter Gaston Geens van de 
Vlaamse Executieve zijn slag 
heeft thuisgehaald? Knack legt 
het begrotingsakkoord van vori
ge week uit. 

Gilbert & George 

Gilbert & George, te gast in het 
Paleis voor Schone Kunsten, voe
ren zichzelf en Het Leven op in 
monumentale fotomontages. Zij 
spreken een heilboodschap voor 
de wereld uit en maken kunst die 
bestaat bij gratie van de vriend
schap met de kijker. Het grote 
GG-interview. 

Albert Roosens 

Voetbalbaas Albert Roosens gaat 
volgend jaar met pensioen, en er 
is de voorbije weken veel te doen 
geweest over zijn opvolging. 
Knack sprak met Roosens over 
de turbelente jaren die voorbij 
zijn. Van Bellemans tot de Mun-
dial, deze week in Knack. 

klagen dat deuren in Brussel gesloten 
blijven en Antwerpse belangen niet 
genoegzaam verdedigd worden. 

Antwerpen slecht bestuurd! 
Zijn dit alles nu enkel sjagrijnige 

oprispingen van een buitenspel ge
zette oppositie? Neen, het is duidelijk 
dat dit fundamenteel negeren van de 
gehele raad een symptoom is van het 
slecht besturen van deze stad. In sé is 
het een onmacht die reden is tot 
verbergen van informatie, kommissie
zittingen devalueren tot testvergade-
ringen over eigenmachtig door kolle
ge genomen beslissingen en openba
re raadszittingen omvormen tot mak
ke meerderheidsstemmingen. Tegen
wind moet dan steevast of 
weggelachen als minderheidsnijd, of 
afgesnauwd worden vanuit meerder-
heidshooghartigheid. Altijd omdat het 
kollege zich onmachtig gedribbeld 
voelt tegenover stadspersoneel, vak
bond, drukkingsgroep, hogere over
heid, en noem maar op. Dossiers van 
sleepdiensten, stadreiniging, onder
wijs, zijn enkele voorbeelden. Onder
tussen liggen de belastingen te hoog 
voor de burger die steevast te weinig 
dienstverlening terugkrijgt en dus de 
uiteindelijke dupe is van dit hautain 
autokratisch en onmachtig kollegebe-
heer. 

VU: motor van oppositie 
Deze gezamenlijke aktie van de 

Antwerpse oppositie is enkel mogelijk 
gemaakt doordat bestendig de VU-
fraktie op deze nagels geklopt heeft. 
Het is geen voorloper van de „grote 
oppositie-koalitie" maar een eerste 
erkennen van het VU-gelijk. Het is het 
samen vertolken door de vertegen
woordigers van 36 % van de kiezers 
(notabene de meerderheid staat voor 
49 %) van een eensgezind standpunt. 
Iedereen behoudt zijn eigenheid, ver
tolkt zijn standpunten maar dit is te 
belangrijk om niet gemeenschappelijk 
op te treden. En dat onze VU in de 
raad hiervan de motor blijkt, is niet 
meer dan normaal. 

Ons profiel van voiksnationalist 
dwingt ons hiertoe. En door en voor 
ons volk moeten alle middelen ge
bruikt worden om op alle niveaus het 
beste bestuur waar te maken: het 
zelfbestuur. Ook op het Antwerps ni
veau I Dat alle partijen dat aanvoelen 
van het Vlaams Blok tot Agaiev, over 
de PVV, is het bewijs voor de ge
grondheid. Zelfs in privégesprekken 
komen individuele leden van de vast
geroeste CVP-SP-koalitie, gebonden 
nochtans door hun belangenkontrakt, 
tot die vaststelling. Onze fraktie 
bracht hen allen tot dit bewustzijn. Dat 
is haar verdienste, maar ook zware 
opdracht voor de toekomst. Een op
dracht die erin bestaat met eigen 
profiel duidelijk het algemeen volks
belang te verdedigen boven het be
perkt groepsbelang. 

(Hugo Hermans) 

Op de roltrappen van het metrostation „Groenplaats" werd ons 
geblinddoekte Europarlementslid Willy Kuijpers op het nippertje 
overeind gehouden door Fons Van Grieken, zijn blinde begeleider 

(foto Peter' 

,,De dag van de trottoir" 

Gebandikapt 
In de stad... 

,,Olympia-Komltee" o.l.v. van de dynamische Jef Foubert zette 
op 25 november 1986 te Antwerpen, plastisch genoemd, ,,de dag 
van het trottoir" In. 

Een ietwat dubbelzinnige betltteling voor een spottende buiten
staander. .. Maar als ge die dag meegemaakt hebt, spreek Je anders 
én voorgoed. 

Waarover ging het? 
Bij een vluchtige berekening kan 

men stellen dat zowat 1/4e van onze 
medemensen ,,minder-beschermd" 
zijn, eens zij „hun thuis" moeten 
verlaten. 

Voor; kinderen, bejaarden, fietsers, 
blinden, kindenvagengebrulkers, do
ven, rolstoelpatiënten, herstellenden 
enz... worden de ,,openbare weg" en 
„gebouwen" een eerste „vijand". 

Het eindigt straks, de ronkende ver
klaringen zijn reeds neergeschreven. 
De verkeerswerkelijkheld is echter 
taaier en wreder dan elk van die 
woorden zou laten vermoeden. Hier
op speelde Jef Foubert met ,,zijn 
mensen van de Markgravelei" goed 
in. Hij nodigde enkele Europese Par
lementsleden uit om gedurende een 
aantal uen „als blind" en... geleid 
door een échte blinde doorheen Ant
werpen te stappen en er „normale 
feitjes te beleven": metrogebruik, 
winkelen, kantoorbezoek enz... 

Hulpeloos! 
Tot nu toe vormde Antwerpen — 

met zijn snel verkeer, met de door 
mekaar lopende mensen, obstakels 
—- voor mij een aantrekkelijke stad. 
Onder leiding van de heer Van Grie
ken — van bij zijn geboorte blind — 

mocht Ik, voor de gelegenheid, zélf 
,,zonder zicht"", Antwerpen ónders 
beleven. Nog nooit in mijn half-eeuw-
se leven meen ik mij zo hulpeloos te 
hebben gevoeld. Motorgeluiden, 
stoepranden, palen allerhande groei
den driegend-groot in mijl De straat 
oversteken leek mij levensgevaarlijk. 
En dan... met de roltrap de metro-buik 
in... de heer Van Grieken hield zijn én 
mijn evenwicht. Gelukkig voor mij! 

Terug bij mekaar op het Groenplein 
bekeken we elkander, wat schuldig en 
toch entoesiast. De parlementsleden 
die de rol- of kinderwagen voortge
duwd hadden bespraken de hinder 
van verkeerd geparkeerde brommers, 
fietsen, van afvalbakken en de te 
smalle stoepen. Bij de ,,blinden" was 
de ervaring nog groter. De hele stad
somgeving kwam voor hen gewoon
weg onoverkomelijk over. 

Toen destijds — als een der eersten 
— VU-senator Eugeen Defacq een 
wetsvoorstel indiende over de toegan
kelijkheid van openbare gebouwen, 
vonden velen dit ver gezocht. Ik raad 
hen aan mijn ervaring over ,,te doen". 
Elkeen die bestuursverantwoordelijk-
heid draagt In de VU, moge de beslui
ten van het Europees Jaar van de 
Verkeersveiligheid ten volle beharti
gen... in de eerste plaats voor de 
,,minder-beschermden". 

Wllly Kuijpers 

ANTWERPEN 
DECEIMBER 
6 EKEREN: Sociaal dienstbetoon 
door VU-Ekeren in zaal ,,De Boter
ham", Veltwycklaan 23. Van 13u.30 
tot 14U.30. 
6 KONINGSHOOIKT: Jaarlijks VU-
bal in de Parochiezaal, Mechelbaan. 
Orkest: The Sphinx. Deuren om 20u. 
Inkom 80 fr. Tombola op inkomkaar-
ten. Org.: VU-Koningshooikt. 
7 NIJLEN: Joelfeest in zalen Niiania 
om 15u. Geen inschrijving. Men be
taalt aan de kassa 250 fr. voor toe
gang en rijke koffietafel. Org.: Sint-

Maartensfonds Antwerpen-Mechelen-
Limburg-Kempen. 
7 HULSHOUT: Sinterklaasfeest om 
14u in de parochiezaal Hulshout. Kin
deren leden 150 fr., niet-leden 175 fr. 
Org.: VU-Hulshout. 
13 NIJLEN: Ontmoetingsavond in 
lokaal Kempenland. Aanvang: I9u. 
Org.: Vlaamse Kring Kempenland. 
13 BERCHEM: Jaarlijks Volksunie 
arrondissementsbal in zaal Alpheus-
dal te Berchem. Kaarten 130 fr. te 
bekomen bij VU-bestuursleden. 
19 TONGERLO-WESTERLO: Toon 
Van Overstraefen — Oostfronter — 
Senator — zal ons vergasten met het 
thema: Van Nijvel naar Namen. In 

Kapellekeshoef om 20u.30. Org.: Sint 
Martensfonds Kempen. 
20 WILLEBROEK: Een „H"-aparte 
muziekavond met,,evergreens" door 
het Van Gestel-kwartet, in de Rubens
zaal te Blaasveld. Org. VUJO-VU-
Willebroék. Kaarten te bekomen bij 

'Martine Colans (03/886.58.70) of bij 
Peter Heremans, Schoorheidelaan 
35, Tisselt. 
26 HERENTALS: Kerstviering om 
15u. in de boskantien-Wijngaard. 
Org.: VU-Herentals. 
31 MERKSEM: Oudejaarsfeest in 
„Vlanac". Aperitief, eten, gourmet 
voor 400 fr. Inschrijven vóór 21/12 bij 
Fred Van Dyck (646.16.06). Org.: VU-
Merksem. 
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„Zuivere Laak 
en Nete" 
bli staatssekretarls 

Een delegatie van de leefmilieu-
groep „Zuivere Laak en Nete" bracht 
verleden week een blezoek aan de 
staatssekretarls van Leefmilieu Miet 
Smet. De minister kreeg een fles 
radioaktief Laakw^ater kado en een 
bus met al even besmet slib. 

Daarmee v*ril de groep protesteren 
tegen de lozing van radioaktief mate
riaal in de Laak, een zijrivier van de 
Nete. 

Boosdoener is volgens de aktie-
voerders Tessenderio Chemie (TC) 
dat kunstmeststoffen produceert. 
Daarbij komt radium vrij — een radio-
aktieve stof die botkanker kan veroor
zaken — opgelost in zeer zout v̂ rater. 

De staatssekretarls zegde toe een 
rapport op te maken, de nodijge me-

Kwissen bli 
FVV-Berchem 

RAZ-Berchem nodigt uit op woens
dag 10 december 1986 in het Kultu-
reel Centrum Berchem om 20 u. voor 
een spannende kwisavond onder lei
ding van mevr. Duuring-Verelst. 
Schrijfgerief meebrengen aub. 

Leden: gratis — niet-leden: 50 fr. 
Voor deze kwisavond hadden wij 

graag op voorhand uwe inschrijving 
zodat wij voor iedere deelnemer een 
kleine attentie kunnen voorzien, en 
voor de winnaar? 

Woensdag 14 januari 1987 om 20 u. 
in het Kultureel Centrum Berchem 
onze jaarlijkse Nieuwjaarsbijeen
komst bij een droogje en een natje. Zij 
die FVV van naderbij willen leren 
kennen zijn op die avond speciaal 
zeer hartelijk uitgenodigd. U krijgt 
daar ook ons jaarprogramma 1987 
aangeboden. 

iilüflSC' 

tingen te laten verrichten en de wet
geving ter zake na te trekken. 

Verder werd de toepassing van de 
wet gevraagd, die bepaalt dat be
smetting van lozingswater met een 
radioaktief element met meer dan 1/ 
10 mag bedragen van de normen voor 
drinkwater. Om dat te verwezenlijken, 
zou TC een radiumarmer basiserts 
moeten gebruiken of op een ander 
procédé overstappen. Als het lozings
water dan niet langer radioaktief is, 
zou de koliektor (een vergaarbekken 
voor afvalwater) in gebruik kunnen 
worden genomen. Mevrouw Smet 
zegde toe het nodige te doen om de 
zaak te onderzoeken. 

Proficiat voor de leefmilieugroep 
dat aldus de nationale VU-aktie voor 
Zuiver Water een steuntje in de rug 
geeft! 

Zandhoven: géén Lekkerkerk! 

Sluiting lllegaai stort 
te Massenhoven: nu! 

Het gemeentebestuur van Zandho
ven baat momenteel — zonder ver
gunning — een stort uit te Massenho
ven. 

Erger nog: verleden zaterdag raak
te bekend dat proces-verbaal werd 
opgesteld tegen het storten aldaar 
van industrieel afval ( -K - 30 vrachtwa
gens op slechts 2 maanden tijd). 

Dat kan niet langer geduld worden: 

• ons milieu is m gevaar 
• de wettelijkheid wordt met geres-
pekteerd. 

Daarom een betoging nu zaterdag 
6 december a.s. te Zandhoven 

Uur van bijeenkomst: 13u.45, aan-
vangsuur om 14u. stipt. 

Plaats: Zandhoven, Liersebaan, op 
pleintje vóór politiebureel (in het cen

trum van het dorp Zandhoven), plaat
selijk bekend onder de naam ,,Statie-
plemtje". 

Einde van de kalme en ,,waardige" 
manifestatie voorzien rond 15u.30. 

Rouw te Koningshoolkt 
Maandag 1 december werd te Ko-

ningshooikt dhr. Emiel Andries ten 
grave gedragen. 

De overledene werd er op 10 april 
1903 geboren en overleed te Tremelo 
op 26 november l.l. Hij was een trouw 

VU-lid en lezer van ons weekblad. 
Dhr. Andries was medestichter van de 
pvba Bouwwerken Gebr. Andries. 

Aan de familie Andries bieden wij 
ons diep medeleven in de rouw die 
haar treft. 

LIMBURG 
DECEMBER 
3 TESSENDERLO: Willy Godelaine 
leert luisteren naar Klassieke muziek 
in het Muzaaike om 20u. Org.: FW-
Tessenderlo 
6 HASSELT: Vlaams mosselfeest 
in feestzaal ,,Malpertuus", Vossen-
bergstraat 56, Godsheide-Hasselt. 
Vanaf 18u30. Keuze tussen mosselen 
of 1/2 haan. 280 fr. Org.: Vlaamse 
Kring Hasselt. 
12 BILZEN: Jaarlijks ledenfeest in 
zaal ,,Edelweiss", St Lambertuslaan 
om 20u. Mosselen of konijn aan 300 
fr. Inschrijven bij de bestuursleden. 
Org.: VU-Bilzen. 
20 MAASEIK: 9de Uilenspiegela-
vond te Opoeteren in zaal ,,De Oeter" 
tegenover de kerk. Jef Olaerts houdt 
de tafelrede. Voor 200 fr. kan je deze 
gezellige avond meemaken. Org. 
IJzerbedevaartkomitee gewest Maas
eik. 

Val niet langer uit de lucht 
als er over sport gesproken wordt 

.v-'*'i':..-'^;:,o.>>""" 

Op de jongste Sport- & Gezinsdag van de Volksunie 
vielen bij wijze van geslaagde stunt valschermspringers 
uit de lucht, onder het windvrije vest een nieuwe 
brochure getiteld ,,Sport in beweging". 

Maar zelfs zonder deze stunt zou de pers aandacht 
besteed hebben aan de inhoud van de brochure Tal 
van kranten hebben zich dan ook lovend over deze 
uitgave van de Vlaams-nationale Studiedienst en de 
VU-Sportkommissic uitgelaten. 

Zo lazen wij in Gazet van Antwerpen: ,,Een degelijk 
werkstuk waarin naast de Olympische problematiek 
ook vele andere belangrijke facetten aangeraakt wor
den B. V Niet de rekords, wel de sport voor allen is 
belangrijk." 

En de krant besluit: ,,Het is goed dat een politieke 
partij oog beeft voor de sport Alleen is de weg tussen 
wens en werkelijkheid via de nodige luchtkastelen 
soms lang. 

En dat heeft de krant juist gezien, maar misschien is 
die weg niet zo oneindig lang als iedereen weet 
waarover het precies gaat 

Om daar wat aan te verhelpen is het lezen van 
,,Sport in beweging" een eerste noodzakelijke stap 

Wie de inhoud van de brochure in zijn/haar afde
ling, Vlaamse Kring of sportklub wil bespreken kan dat 

best in aanwezigheid van iemand van de VU-sport-
kommissie zelf. 

,,Sport in beweging" verhaalt de lange weg van de 
vervlaamsing en demokratizering van de sport in 
Vlaanderen (deel 1) Verder duidelijke Vlaams-natio
nale standpunten over sport als prestatie en als 
volkssport (deel 2) 

,,Sport in beweging" wordt verkregen door bijgaan
de bon en een bankje van 50 fr. te sturen aan de 
Vlaams-nationale Studiedienst, Ban-ikadenplein 12 te 
1000 Brussel 

Sport in Beweging 

Naam: 

Adres: 

Handtekening 
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20 m 
CVP-PVV-meerderheld maakt er een potje van 

Vriendje en kindiespolitiek 
In Aalsterse raad 

Aalst - Wie over twee Jaar met de Volksunie een nieuwe 
bestuurskoalitle wil vormen zal terdege rekening moeten houden 
met het depolitizeren van de politieke benoemingen. Voor de VU 
wordt dit een breekpunt. 

„IMet de moed der wanhoop zal ik blijven vechten om dit 
kwaadaardig gezwel uit onze maatschappij weg te snijden en op 
die manier het politiek fatsoen in eer te herstellen." 

IVIet deze woorden besloot VU-fraktieleider Jan Caudron in de 
raadszitting van 25 november l.l. zijn interpellatie over de vriend
jes- en kindjespolitiek van de huidige CVP-PVV-meerderheld in het 
OCIMW. 

Aanleiding tot deze interpellatie wa
ren de voorstellen van verschillende 
topambtenaren van het OCMW om 
het personeelsbestand drastisch in te 
krimpen teneinde het sanenngsplan 
te kunnen realizeren 
Een stokje... 

„Niettegenstaande de dwingende 
noodzaak de uitgaven in bedwang te 
houden, wil men tegen eind volgend 
jaar met een sluitende begroting voor 
de dag komen, richt de raad van het 
OCMW nieuwe examens in met het 
oog op de aanwerving en de politieke 
benoeming van twee dochters van 
onze dierbare schepenen i" 

En Caudron vervolgde ,,Tijdens 
het examen slooft een uiterst bezorg
de f raktieleidster van de Raad van het 
OCMW zich uit om de vragenstellers 
en de juryleden ertoe te overhalen om 
toch geen te moeilijke vragen te stel
len Het zou inderdaad een ramp zijn 
indien van de 260 deelnemers uitge
rekend de voorbestemde kindjes van 
onze twee schepenen zouden zak
ken i Er wordt zelfs geprobeerd de 
éne helft van de examens te laten 
verbeteren door de éne helft van de 
jury en de andere helft van de exa
mens door de andere helft van de 
jury Gelukkig heeft wakker VU-raads-
lid Danny Denayer daar een stokje 
kunnen voorsteken " 

Men jaagt dus doelbewust en cy
nisch 260 kandidaten op kosten, al
dus Caudron Men laat 260 kandida
ten studeren, formulieren invullen, 
verplaatsingen doen, men betaalt zit-
penningen aan examinatoren en jury
leden Gans deze kostelijke komedie 
wordt opgevoerd in een enscenering 
waarbij sommige examinandi zich 
nog illusies maken om nadien de 
bittere realiteit te ervaren dat zij in een 
dure cirk hebben meegespeeld om 
uiteindelijk twee dochters van twee 
schepenen voor het leven te caseren 

Nadat de kindjes veilig en wel be
noemd zijn, moeten er wel nog 10 
verpleegkundigen afgedankt worden 
teneinde het sanenngsplan te halen 
Tenminste als de direkteur van het 
ziekenhuis zijn zin krijgt 

Over het tijdelijk personeel dat door 
deze meerderheid ingrote getalle 
werd aangeworven, vindt men geen 
woord in het sanenngsplan Caudron 
besloot liever vaste personeelsleden 
afdanken, tijdelijk personeel in dienst 
houden en nieuwe examens innchten 
om weer vast te kunnen aanwerven 
Ziedaar het sanenngsbeleid van de 
CVP-PVV-meerderheid! 

In zijn antwoord zei burgemeester 
Uyttersprot dat de voorstellen van de 
topambtenaren voorzien waren inge
val het nieuwe ziekenhuis in 1987 zou 
openen en aangezien dit met zal 
gebeuren komt ook de nota te verval
len 

Met uitzondering van de VU-raads-
leden werd de aankoop van een mini-
huisvuilwagen goedgekeurd 

Raadslid Denayer keerde zich reso
luut tegen de aankoop van een soort
gelijke vuilniswagen ,.Aalst heeft 
geen nood aan zo'n gadget Nu wordt 
hetzelfde werk gedaan met kleine 
vrachtwagens die het voordeel heb
ben polyvalent te zijn De schepen 
zegt dat de wagen zal ingezet worden 
voor het ledigen van de papier- en 
afvalbakjes Wil mevrouw de schepen 
dan met deze noteren dat deze pa
pierbakjes sinds geruime tijd enkel 
nog in haar verbeelding bestaan'' 
Beter ware het een nieuwe grote vuil
niswagen aan te schaffen " ,,Het is 
een goede investenng", luidde het 
antwoord van schepen De Maght 

„Is dat al wat ik als antwoord krijg, 
het IS pover Ge kunt achter uw mini-
vuilniswagen lopen om in de kijker te 
lopen, u deed dat nog eens Deze 
miniwagen zal al na twee jaar opge-
roest zijn, repliceerde Denayer 

De invulbouw die er met komt en de 
schaalbreuk aan de Hopmarkt noem
de Denayer ,,een toonbeeld hoe men 
ongestraft wetten en reglementen kan 
negeren" Schepen De Maght gaf 
uiteindelijk toe te goedgelovig te zijn 
geweest inzake de schaalbreuk van 
dancing The Fix (vroeger Hopsael) 

Aan schepen Dooms vroeg Denay
er of het CBS zinnens is iets te 
ondernemen om de voetwegen voor 
het normale gebruik open te houden ' 

Peutertuin in kasteel 
,,Alle buurtwegen die op de kaart 

staan, moeten worden opengesteld 
Ik ontzeg het recht aan aangelanden 
om te oordelen over het al of met 
verder bestaan van voetwegen Met 
zo'n scenario gaan we naar het af
schaffen van tachtig procent van onze 
voetwegen In het jaar vóór de ge
meenteraadsverkiezingen wordt het 
de tijd om geschenken uit de delen 
Het IS verdacht " Volgens de schepen 
zijn de buurtbewoners de beste infor
manten over het gebruik van de voet
wegen De finale beslissing dient 
steeds in de gemeenteraad te worden 
genomen 

De toekomst van het kasteel Terlin-
den kwam dikwijls m de belangstel-

De VU en het groen 
van St.-Denl|s Westrem 

In een open bnef aan de inwoners 
van Sint-Demjs Westrem heeft de 
Volksunie de schijnheilige houding 
aangeklaagd van de PVV i v m de 
expohallen De PVV-vriendenkring 
van St -Denijs Westrem had immers 
de bevolking meegedeeld dat deze 
expohallen een aantasting beteken
den van het groenbestand en de leef
baarheid van de deelgemeente De
zelfde PVV — via haar vertegenwoor
diging in de Gentse gemeenteraad en 
het kollege — heeft op geen enkele 
wijze iets ondernomen voor het be
houd van de leefbaarheid in St -De
nijs Westrem 

De Volksunie heeft jaren lang ge
ijverd om het voormalig vliegveld om 

te vormen tot een groene long voor de 
stad Gent 

In de gemeenteraad heeft VU-
raadslid Van Hoorebeke bij herhaalde 
gelegenheden de Volksunievoorstel-
len tot behoud van bestaande groen
stroken, tegen inbreuken van de voor
ziene bufferzone vertolkt De PVV 
werkte hieraan op geen enkel ogen
blik mee 

Ook inspraak van de bevolking is 
en was steeds voor de Volksunie een 
essentieel element voor het nemen 
van een beslissing De PVV werkte 
ook hieraan met mee 

De hypoknsie en dubbelzinnigheid 
van de PVV zal de burger van Sint-
Denijs Westrem zeker met ontgaan 
zijn C. Brion 

ling Op dit ogenblik zijn de Peutertuin 
en de school van de Oude Gentbaan 
er ondergebracht 

Volgens raadslid Van Mossevelde 
doen geruchten de ronde dat de ge
bouwen aan de Oude Gentbaan zijn 
afgekeurd Indien dit juist is zei Van 
Mossevelde, waarom worden er dan 
isolatie- en andere werken aan deze 
gebouwen uitgevoerd' 

Het tijdelijk onderbrengen in het 
kasteel Terlinden noemde het raads
lid maar een noodoplossing De ge
brekkige akkomodatie, venwarming 
en met zo gezellige hoge plaatsen van 
het kasteel kan men moeilijk ideaal 
noemen voor de degelijke opvang van 
kinderen 

Met zijn interpellatie over de wer
king van de gemeenteraadscommis
sies vestigde raadslid Van Mossevel
de de aandacht op de lakune's wat 
betreft informatie en inspraakrecht 
van de gemeenteraadsleden Door 
geen of door te weinig kommissiever
gaderingen voor hun departement te 
beleggen krijgt men met alle inlichtin
gen of zelfs geen inlichtingen over 
bepaalde dossiers 

In verband met de slechte toestand 
van de karnavalwerkhal aan de Weg
gevoerdenstraat gaf raadslid Van 
Mossevelde de schepen van Openba
re Werken de raad ,,geen zondebok
ken te zoeken, wel ,,iets" te doen" 

Op het einde van de openbare zit
ting vernam men het ontslag van 
raadslid Jean Van Laethem (PVV) Hij 
wordt opgevolgd door Lucien Van den 
Nest, oud-schepen van Hofstede 

De VU-fraktieleider noemde de 72-
jarige ontslagnemende Van Laethem 
,,een minzaam man" 

Tombola 
te Oudenaarde 

Hier de uitslag van de tombola 
gehouden ter gelegenheid van de 
Kaas- en Wijnavond op zaterdag 15 
november in ,,Dorpshuis De Linde" 

Ie prijs nr 1657 reservenr 1155 
2e prijs nr 1365 
3e prijs nr 1330 
4e prijs nr 1529 
5e prijs nr 1328 
6e prijs nr 1281 
7e prijs nr 1452 
8e prijs nr 1598 
9e prijs nr 1595 

10e prijs nr 1032 
11e prijs nr 1599 
12e prijs nr 1563 

Prijzen kunnen afgehaald worden 
op het VU-sekrelanaat Afdeling Ou
denaarde, Doorn 63 te 9700 Ouden
aarde 

Politiek Kaffee 
te Slnt-
Amandsberg 

VUJO van Sint-Amandsberg 
organiseert een gesprek met Paul 
Van Grembergen, nationaal 
partijsekretans van de Volksunie 
Het gesprek van de avond loopt 
onder het motto ,.Jongeren en 
Politiek Volksunie, een 
toekomstgencht alternatief" Alle 
geïnteresseerde jongeren worden 
verwacht op vrijdag 5 december 
1986 om 20 uur in zaal ..Groot 
Begijnhof", Jan Roomsstraat 11 te 
Sint-Amandsberg 

Gentse VU besprak 
aanwezigheid 
vreemdelingen 

Gent is sedert vele jaren gekonfronteerd met een vreemdelin
genprobleem. Op 233.987 mwoners telt Gent bijna veertiendui
zend vreemdetmgen, zowat de helft is van Turkse afkomst. Dat dit 
probleem ook de Volksunie aanlielangt spreekt voor zichzelf. 

Volksunie-Gent organiseerde voor haar kader een studiedag, 
waar informatie kon aangevuld worden met eigen ervaringen en 
diskussie. 

Het was wel voor iedereen duidelijk 
dat het probleem van de gastarbeider 
totaal verschillend is van het pro
bleem van de kandidaat politieke 
vluchtelingen waarvan Gent er ook 
moet opvangen 

Informatie 
De informatie over de gastarbei

ders kwam van verschillende deelne
mers Herman Verheirstraeten 
schetste de toestand in Vlaanderen 
en Brussel De situatie in Gent werd 
weergegeven door de heren Beckers 
en De Vreese De heer Beckers si
tueerde vooral de toestand in het 
Gentse ondenwijs, dat hij als stads
ambtenaar grondig kent Johan De 
Vreese, die werkzaam is in een inte
gratiecentrum voor gastarbeiders 
schetste de kulturele en sociale ver
schillen die voor de nodige integratie
problemen zorgen 

Dr Jef Van den Broecke, OCMW-
raadslid voor de VU kwam de verga
dering inlichten over de problemen 
met en rond de kandidaat politieke 
vluchtelingen Opvallend is wel dat 
zeer veel kandidaten zich aanmelden 
maar zeer weinigen het statuut van 
politiek vluchteling verwerven Onder
tussen dienen de OCMW's voor hun 
onderhoud in te staan wat de nodige 
financiële problemen met zich mee
brengt Mede dank zij de Volksunie 
werden in Gent reeds maatregelen 
getroffen om misbruiken te voorko

men zonder daarom de menselijkheid 
uit het oog te verliezen 

Beleidsopties 
De aanwezigen kregen ruim

schoots de kans hun bijdrage te leve
ren en maakten hiervan dankbaar 
gebruik Vooral daar waar grote kon-
centraties vreemdelingen in verou
derde en vervallen stadswijken ver
blijven heeft de bevolking te kampen 
met heel wat problemen Over een 
aantal beleidsopties was men het 
eens 

In de eerste plaats is integratie een 
noodzaak, met eerbied voor de eigen 
kuituur Immegratiestop, kontrole op 
wantoestanden, maatregelen ten aan
zien van het onderwijs zijn enkele 
punten die aandacht genoten Stem
recht voor de vreemdeling werd afge
wezen 

In een meer beperkte werkgroep 
zullen de konklusies verder uitge
werkt en gekonkretiseerd worden 

C. Brion 

Z 0 ^ : K € B C 3 € 

Te Huur 
• Antwerpen. Draakstraat 38, stu
dentekamers met fietsstalling bij 
T I B Borgerhout -i- S P M Nervier-
straat vanaf 2500 fr Tel na 19u 03/ 
322 86 13 + 03/484 46 65 

OOST-VL. 
DECEMBER 
4 AALST: 2e informatieavond ,,Pro-
pagandatechmeken" in lokaal Gul
den Vlies, Esplanade 13 Spreker is 
Toon Van Overstraeten Alle VU-be-
stuursleden zijn welkom en de inkom 
IS gratis Org VU-arr Aalst 
5 NEVELE: Mosselsouper in zaal 
Novi Gastspreker is Karel Van Hore-
beke Aanvang 20 u 
5 SINT-AIMANDSBERG: Politiek 
kaffee met Paul Van Grembergen, in 
zaal ,.Groot Begijnhof". Jan Rooms
straat 11 om 20 uur Org VUJO-Sint-
Amandsberg 
6 WONDELGEM: Sinterklaasbal 
t V V sociale werken van VU-Wondel-
gem In zaal ,,De Nachtegaal", Wes-
tergemstraat 96 Disco-bar ,.The Ex
plosion" Deuren 20u 30, aanvang 
21 u Inkom 80 fr, met recht op gratis 
tombola 
6 GENT-BRUGSEPOORT: Sinter
klaasfeest voor alle VU-leden en fami
lie Met play-back, zangwedstrijd en 
koffietafel Om 14u30 in het „Cen
trum Reinaert", Reinaertstraat 26 te 
Gent Toegang gratis 
7 OUDENAARDE: Sinterklaasfeest 
in ..Salons Montovam" om 14u30 
Org FVV-Oudenaarde 
12 AALST: 3e informatieavond 
..Propagandatechnieken" in lokaal 
Gulden Vlies, Esplanade 13 Spreker 
IS Toon Van Overstraeten Alle VU-
bestuursleden zijn welkom en de in
kom IS gratis Org VU-arr Aalst 
12 WETTTEREN: Ie Vlaamse hut-
sepotavond, in café-restaurant ,,De 
Warande" (Zwemkom Wetteren) Van 
18 t/m 21 uur Volwassenen 250 fr, -
12j 100 fr Plaatsbespreking 091/ 
69 67 88, elke dag tussen 11 en 13 
uur 
13 HERZELE-HILLEGEIVI: Jaarlijks 
Lekkerfestijn in zaal ,,Oud Gemeente
huis", bijWalter De Rouck Volwasse
nen 280 fr, kinderen -12j 150 fr 
Vanaf 19 uur Ook op zondag 14/12 
vanaf 12 uur Org VU-Hillegem 
19 AALST: Uitgebreide arr raad in 
de zaal ,.Café De Korenbloem". Gro
te Markt Om 20u15 Gastsprekers 
Algemeen sekretaris senator Paul 
Van Grembergen. senator André 
Geens en kamerlid Jan Caudron Al
len op posfi 
20 KRUIBEKE: ..Zeilers ver van 
huis" met Johan Verminnen en Tars 
Lootens in de polyvalente zaal van de 
gemeenteschool. Edmond Gorre-
beeckstraat Kaarten in voorverkoop 
aan 250 fr (03/774 12 85. 03/ 
774 46 03 of 03 774 43 54) Aanvang 
21 uur Deuren 20u30 Org Wase 
Jonge Leeuwen 

Kruibeke: 
angst 

Kruibeke heeft het eerste 
springtij overleefd Dankzij de re
latief gunstige weersomstandig
heden en de meer dan voortreffe
lijke preventieve ingrepen, waar
voor Volksunie-burgemeester An-
tome Denert alle lof verdient. 

Reeds wekenlang is hij druk 
bezig met voorbereidingen te tref
fen teneinde een katastrofe te 
vermijden, wanneer de Schelde 
buiten haar oevers zou treden 
Deze week werd zelfs een rampe
noefening gehouden, waarbij de 
koördinatie tussen politie, brand
weer, Rode Kruis, rijkswacht en 
Civiele Bescherming werd uitge
test. 

De bewindslieden in Brussel 
blijven doof voor de waarschuwin
gen en bedes Beslissingen en 
kredieten om de dijken te herbou
wen en Kruibeke aldus te behoe
den voor overstromingen, blijven 
uit. Het heeft er inderdaad alle 
schijn van dat in dit land eerst iets 
dramatisch moet gebeuren, alvo
rens men ovenweegt in te grijpen. 

Ondertussen wacht Kruibeke 
angstig af Er wordt immers op
nieuw springtij voorspeld. 
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In memoriam 
professor 
Emile Lousse 

Het november-nummer van ,,Aka-
demische Tijdingen", het veertien
daags blad van de KUL, had slechts 
één kolom over om de gedachtenis 
van deze toch wel magistrale profes
sor te herdenken. 

Met geen enkel w/oord werd er ver
wezen naar de andere naam, die op 
Lousse's leven zwaar zou blijven we
gen: Hendrik Elias. 

Beiden Brabanders 
Hendrik Elias werd geboren te Ma-

chelen in 1902, Emile Lousse — met 
zoveel verder — te Anderlecht in 
1905. Samen zouden zij te Leuven 
Geschiedenis studeren. Zij zouden er 
beiden doctoreren en later ook Rech
ten studeren. Maar Hendrik Elias 
deed dèt te Gent. De Akademische 
Overheid van de Leuvense universi
teit droeg Hendrik Elias voor om de 
leerstoel Moderne Geschiedenis en 
Rechtsgeschiedenis aan de KU te 
bekleden. Om zijn Vlaams-nationalis
tische overtuiging werd hij afgewezen 
door de inrichtende macht, de bis
schoppen. Zo kreeg Emile Lousse zijn 
kans en werd benoemd. 

Lousse kende weinig of geen Ne
derlands. Het zou een eer voor hem 
worden om zo vlug mogelijk Neder
lands te leren. Dat was een beetje zijn 
antwoord op de vele weken rumoerige 
betogingen van de Vlaams-nationalis
tische studenten te Leuven tégen 
hem. Hij zou zelfs een gevierd profes
sor worden te Leuven. En ook een 
goed spreker. Vanuit verschillende 
fakulteiten kwam men naar zijn les 
luisteren. Zijn handboeken bleven be
waard. Hij schuwde zich niet om ook 
voor Vlaams-nationale kringen te 
spreken. Zo hebben wij hem destijds 
in de Leuvense Rodenbachkring mee
gemaakt. En het was geen vrijblijven
de avond, op zijn beurt nodigde hij 
ons bij hem aan huis uit. Dat werden 
onvergetelijke avonden. 

Over Hendrik Elias — vrijgelaten in 
december 1959 — had hij heel wat 
waarderende woorden. Lousse heeft 
de te vroeg gestorven Elias, met zijn 
81 jaar — lang overleefd. Toen hij op 
21 oktober 1986 te Herent overleed, 
was hij voor de huidige studentenge-
neratie een onbekende geworden. 
Het incident Elias/Lousse, opgefokt 
door de beslissing van de Belgische 
Bisschoppen, lijkt ons nu onbegrijpe
lijk... 

(W. KuIJpers) 

Brussel-Halle-
Vilvoorde 

Arr. Bal 
te Itterbeek 

De arrondissementen 
Brussel en Halle-Vilvoorden 
nodigen vriendelijlc uit op 
het arrondissementeel 
Volksuniebal, dat doorgaat 
Op zaterdag 13 december 
pm 20U.30 in het Recreatie
centrum te Itterbeek. 
:̂- De inkom bedraagt 100 fr. 
Orkest „Waltra" speelt ten 
dan». 
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En Diegenant, hij beloofde... 
De wijk Loveld te Schepdaal telt 

zo'n 220 sociale woningen. In 1983 
vroeg het plaatselijk wijkkomitee een 
openbare telefooncel. Deze werd 
haar toegezegd door staatssekreta-
reis P.D'Hondt, alleen moesten ze 
enig geduld opbrengen. 

Eindelijk! September 1986 de tele
fooncel wordt in dank aanvaard, ware 
het met dat de plaatselijke CVP-man-
datarissen zichzelf hulde brachten in 

Amnestieavond 
te Overijse 

Te veel onschuldige mensen wer
den tijdens de repressiejaren door de 
,,uitzonderingsrechtbanken" veroor
deeld. Vandaag zijn het hun kinderen 
die hiervan het slachtoffer zijn. 

Het IS ook daarom dat de VU-
Overijse voor de vijfde maal, op twee
de Kerstdag, de aandacht van de 
publieke opinie wil vestigen op het 
nog steeds niet opgelost amnestie
vraagstuk in Vlaanderen. 

Werken met 
het blhlloteek-
dekreet 
te Lennik 

Voor velen is het biblioteekdekreet 
nog een grote onbekende. Zelfs tal 
van POB-raadsleden hebben moeite 
om het dekreet in de praktijk te bren
gen. De plaatselijke Openbare Biblio-
teek (P.O.B.) opent nochtans nieuwe 
perspektieven. Voor alle betrokkenen 
en alle geïnteresseerden organiseert 
het Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel, met medewerking van Bibem (Bi
bliotheek en Maatschappij), een twee
delige vormingskursus ,,werken met 
het bibliotheekdekreet" te Lennik. 
Het eerste deel, op donderdag 18 
december, maakt U wegwijs in het 
dekreet zelf. In het tweede deel op 
maandag 22 december, gaat men op 
zoek naar de toepassingsmogelijkhe
den in elke gemeente. De kursus 
vindt plaats in het Trefcentrum, 
Kroonstraat 1 te Lennik. 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk 
en dit kan bij het Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel, Bennesteeg 4 te 
9000 Gent, of in het Trefcentrum Len
nik zelf: 02/523.53.14. Op beide 
plaatsen kan je tevens terecht voor 
meer inlichtingen. 

M E U B E L E N » D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeuhelen - Lusters - Geschenkart ikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Openingsuren: 

hun krantje van november l.l. ,,voor 
hun efficiënte tussenkomst". Daarom 
nam onze ,,Leeuw" het initiatief om 
A. Diegenant en J. De Craene terecht 
te wijzen bij middel van een open 
brief. J. De Craene beloofde rechtzet
ting in het blad en A. Diegenant gaf 
weer blijk van dossierkennis. Hij be
loofde nog een (tweede) telefooncel. 

(foto Jean Vanhaute, promotielelder ,,De 
Leeuw") 

BRABANT 
DECEMBER 

4 RUISBROEK: Voordrachtavond 
,,De koopkracht van het gezin- bron 
van welvaart" in café ,,De La Gare", 
Stationsstraat 67. Aanvang: 20u Toe
gang gratis. Iedereen welkom. Org 
Vlaamse Vrienden. 
6 BUIZINGEN: Jaarlijkse pensen-
kermis in de ,,Don Bosco-kelder", 
Alsembergsesteenweg. Vanaf 17 uur 
Ook op zondag 7/12 vanaf 11u30 
Sinterklaas komt op bezoek Ook 
voorzitter Gabriels zal aanwezig zijn. 
Org.: VU-Buizingen. 
11 RUISBROEK: Voordrachtavond 
,,Koopkracht: welvaart/welzijn/beste-
dingspatroon" in café ,,De La Gare", 
Stationsstraat 67 Aanvang. 20u. Toe
gang gratis Iedereen welkom. Org.: 
Vlaamse Vrienden. 
12 KAMPENHOUT: Kaartavond in 
de Vredezaal te Berg centrum. Aan
vang rond 20u. Talrijke mooie prijzen 
zijn voorzien. Org.: VU-Groot-Kam-
penhout. 
13 ITTERBEEK: Volksumebal van 
de arr, Brussel en Halle-Vilvoorde in 
Recreatiecentrum Itterbeek. Orkest: 
Waltra. Aanvang: 20u30. Inkom 100 
fr. 
14 LIEDEKERKE: Eetfestijn in het 
Ontmoetingscentrum Ter Muilem, 
Muilemstraat 33. Van 11u.30 tot 15u. 

en van 17 tot 20u Org . VU-Liedeker-
ke. 
18 RUISBROEK: Voordrachtavond 
,,Het Vlaamse Gezin: zoeken naar 
een antwoord", in café,,De La Gare", 
Stationsstraat 67. Aanvang • 20u Toe
gang gratis. Iedereen welkom Org.: 
Vlaamse Vnenden. 
20 WOLVERTEM: Achtiende afde-
lingsbal in feestzaal ,,Cecilia", Op-
pemstraat. Orkest: The Hitcrackers. 
Aanvang 21 uur Org.- VU-Meise-
Wolvertem-Oppem. Inkom: 120 fr. 
wk. 100 fr. 

Jaak Gabriels 
te Dilbeek 

Wat betekent het Vlaams-nationa-
lisme voor de jongeren en voor de 
ouderen van nu? Wordt Vlaanderen 
morgen zelfstandig? 

Deze — en nog vele andere — 
vragen beantwoordt de nieuwe VU-
voorzitter Jaak Gabnèls, in een ,,open 
gesprek" met de toehoorders, op 
donderdag 18 december om 20u. in 
de feestzaal van de Westrand te Dil
beek. 

Do.. zAt. van 10 tot lOu. 30 
Zondanc v«n 14 tot 18 u. 

Zaakvoerder KEIZEHSTRAAT 2 - 1740 TERNAT 02-582.22.22 
Staf Kiesekoms (op sicchi 
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Lieven Demedts sprak te Meulebeke: 

„Hoe Vlaams is onze pers?" 
Op vrijdagavond, 28 november 

kwamen een vijftigtal Vlaamse vrien
den samen te Meulebeke. 

Onder de aanwezigen herkenden 
we Firmin Debusseré, Herman Verslij
pe en Luc De Rammelaere met enke
le Tieltse vrienden. Kamelid J.P. Pil-
laaert was er ook zo graag bijgeweest 
maar de begroting 1987 hield hem 
vast in het parlement. 

Na een korte verwelkoming van 
onze voorzitter Guido Nollet, was het 
de beurt aan Firmin. Hij kwam de eer 
toe om een drietal van de oude garde 
in de bloemetjes te zetten. Milo, Ju-
lien en André, nogmaals bedankt voor 
jullie jarenlange Vlaams-nationale in
zet. Als eresaluut zong een vijftigkop-
pig koor de Vlaamse leeuw. 

Het kippetje met roomsaus, groen
tjes en frietjes vielen best in de 
smaak. 

Gastspreker, Lieven Demedts, be
lichtten toen systematisch onze pers 
van vroeger en nu. Een boeiende 
beschrijving wat af en toe meestal 
positieve reaktie uitlokte bij de toe
hoorders. Allen vonden het spijtig dat 
we sedert het verdwijnen van ,,Volk 
en Staat" niet meer beschikken over 
een Vlaams-nationaal dagblad. Het 
belang van het weekblad ,,WIJ" werd 
hierbij onderstreept. Lieven eindigde 
zijn wat sombere vaststelling met de 
hoop dat Vlaanderen ooit een dag
blad rijker zou worden waar het 
,,Vlaanderen eerst", vooraan staat. 

Na een blitztombola werd er bij de 
koffie nog uitgebreid van gedachten 
gewisseld. 

Onze eerste algemene ledenbijeen
komst is geslaagd. We wensen dit 
ieder jaar te hernieuwen.,, ., ,, . ' Hans Nollet 

Notariële aankondiging • 
Kantoren van Notarissen Paul GERIN en Yvan WILLEMOT 
te Brugge, Gheerwijnstraat, 13, tel.: 050/33.37.42 en 33.15.75 

Vrijwillige openbare verkoping van: 
GEMEENTE OUDENBURG (voorheen Oudenburg) 

Zeer goed gelegen BOUWGROND 
Zandvoordestraat - 5.047 m2 

te Oudenburg aan de Zandvoordestraat tussen de huisen nrs 211 
en 213 In een agrarisch landschappelijk waardevol gebied. Bouw
grond wegens opvullingszone (stedebouwkundig attest dd 
30/12/1985) 

Kadastraal gekend onder sectie C nr 414/D; 
Als landbouwgrond verpacht aan de heer Breemersch Marcel te 

Oudenburg sedert 1/10/1966. 
Recht van voorkoop. 
Jachtrecht verhuurd tot 30/6/1990. 
Nadere inlichtingen ten kantoor. 
ENIGE ZITDAG VOOR TOEWIJZING: WOENSDAG 10 DECEM

BER 1986 om 15 uur in CAFE SPORTWERELD te Oudenburg, 
Marktplaats 8 

Gehuwde personen dienen beide aanwezig te zijn en hun trouw
boekje en eventueel huwelijkscontract mede te brengen. 

Kantoor van Meester Luc DE QUINNEMAR, 
te Brugge, Assebroek, Gen. Lemanlaan, 178, tel. nr. 050/35.15.41. 

OPENBARE VERKOPING - TOESLAG 
Op DINSDAG, 9 december 1986, om 15.00 uur, in café ,Rerum", te 

Zedelgem, Groenestraat, 15, van; 
GEMEENTE ZEDELGEM, TE ZEDELGEM: 

Een hofstedeke met aanhorigheden, stallingen en bergplaatsen op 
en met grond, tuin en boomgaard, te Zedelgem, Vloethemveld, U, 
kad. gekend sie A nrs. 62/H, 63/D en 2 en ex nrs. 62/G en 63/C, groot 
38 a 63 ca. 

Kad. inkomen ongeveer 15.000 frank. 
Het woonhuis is samengesteld als volgt: 

— beneden: keuken, drie grote plaatsen, badkamer met W.C, diepe 
kelder; 
— boven: voutekamer, zolder en mansardekamer. 

Voorzien van electriciteit en put- en stadswater. 
Te bezichtigen: elke dinsdag en zaterdagnamiddag van 2-5 uur. 
Sleutel af te halen in café „Rerum", te Zedelgem, Groenstraat, 15. 
Gelegen in de landbouwzone. 
Zeer geschikt voor buitenverblijf 
Vrij met betaling van koopsom en kosten. 
Vermindering van registratierechten mogelijk. 
Alle inlichtingen te verkrijgen ten kantore. 
SLECHTS GEBRACHT OP 1.560.000 frank. 

Kantoor der notarissen EDGAR VAN HOVE en JEAN DEPUYDT, 
G. Gezellelaan 3, Brugge; tel. 33.29.24/33.15.71 

Enige zitdag- toewijs Dinsdag 16 december 1986, te 15u. namidd. in 
Café Lettenburg, Nieuwe steenweg 36, Zuienkerke, van, vier perce
len weide en land te Zuienkerke: 

Koop 1: beste weiland, in de afd. Houtave, groot by meting 02 ha 
80a 16ca. 

Koop 2: beste weiland, in de afd. Houtave, Beuckelvliet naast Koop 
1; groot 2 ha 14a Olca. 

Koop 3: beste weiland, ter afd. Houtave, Beuckelvliet naast kopen 1 
en 2, groot 2ha 04a 77ca 

— deze drie kopen vormen één blok en zijn te bereiken vanaf 
steenweg Brugge-Wenduine, ter hoogte der aansluiting met de 
Oosternieuwweg; aan de overzijde van huis nr 29 aan zelfde 
steenweg, doorgang door de balie tot aan de derde balie. 

Koop 4: perceel landbouwgrond, Zuienkerke, aan het Dorp, Nieu
we steenweg, groot 35a 08ca; tweede perceel voorbij nr 95, schuin 
over nr 124; 

Alle kopen zijn vrij van pacht; plannen kunnen op telefonische 
aanvraag kosteloos gezonden worden. 

Hugo Coveiiers te Zedelgem 
Naar loffelijke jaarlijkse gewoonte vonden de bestuursleden, 

militanten en leden van de VU-afdeling Zedelgem op 14 november 
opnieuw mekaar voor een gezellig VU-feest. Reeds enige tijd 
vooraf hadden de ijverige bestuursleden niets onverlet gelaten om 
zoveel mogelijkheden en sympatisanten samen te brengen. Het 
was een schot in de roos. 

diger en VU-fraktieleider Hugo Cove
iiers bij zich te krijgen. Het werd een 
bijzonder gesmaakte toespraak om
trent de politieke aktualiteit, met de 
,,story Happart" op de voorgrond. De 
indruk was bijzonder positief en gaf 
de aanwezigen de indruk dat met 
deze kersverse fraktievoorzitter die 
echt van aanpakken weet de VU nog 
heuglijke tijden tegemoet gaat. 

Een honderdtal leden van de Zedel-
gemse VU-gemeenschap hadden de 
oproep beantwoord. 

Het werd een bijzonder gezellige 
avond met gelegenheid voor een ge
zellige babbel enerzijds en met inte
ressante toespraken anderzijds. 

Plaatselijke en... 
Voorzitter Filip Dubrucqué beet 

meteen de spits af met een hartelijk 
welkomwoord. De jonge (en nieuwe!) 
voorzitter toonde zich bijzonder ver
heugd over de grote opkomst. 

Na een lekker etentje en enige tijd 
om wat te keuvelen omtrent politieke 
en — waarom niet — ook andere 
zaken, was het de beurt aan de ver
schillende sprekers die uitgenodigd 
waren. 

Eerst kwam de man van het thuis
front aan de beurt, VU-schepen Eric 
Vandenbussche die terugblikte op de 
voorbije jaren gemeentebeleid en fier 
kon aanstippen dat op vele vlakken de 
VU-invloed meer dan merkbaar was. 
Het was duidelijk voor de aanwezi
gen: beide VU-schepenen maken er 
het beste van op het gemeentelijk 
vlak. 

...nationale aktualiteit 
Als hoofdbrok voor de avond was 

de VU-afdeling erin geslaagd nie
mand minder dan volksvertegenwoor-

ZO€K€RC]€ 
n Jongeman, 33 jaar, vrij van leger
dienst, getuigschrift hoger secundair 
onderwijs, akte van bekwaamheid tot 
openhouden van openbare biblio
theek; zeer akkuraal voor bijhouden 
van administratie; met ervaring in 
opzoekingswerk in archieven, zoekt 
dringend werd. Zich wenden: Volks
vertegenwoordiger Jean Pierre Pil-
laert. Kasteelstraat 27 te Hooglede 
(051/20.42.49). 

O.C.M.W.-Brugge 

AANLEGGEN WERVINGSRESERVE, GELDIG VOOR DRIE JAAR, 
VAN DIENSTHOOFD RUSTHUIS 2DE KLAS (M/V) 

BIJZONDERSTE VOORWAARDEN 
1. Belg zijn en van onberispelijk gedrag. 
2. Leeftijd -. De minimum leeftijd van 25 jaar bereikt hebben en de 

leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden hebben op de dag van de 
benoeming. Overschrijding van deze leeftijdsgrens is in bepaalde 
gevallen mogelijk voor de personeelsleden in O.C.M.W.-dienst of in 
een andere overheidsdienst. 

3. Diploma-, van sociaal verpleegkundige of van maatschappelijk 
assisten(e) of van gegradueerde verpleegkundige. 

4. Pral<tijl<: 4 jaar dienst tellen in de ziekenzorg of de bejaardenzorg 
op de datum van benoeming. 

5. Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen, 

Weddesciiaal: 1.63 tegen huidig indexcijfer: 595.815 - 963.356 (in 31 
jaar). 

Inschrijvingsgeid: 400 frank storten op P.R. nr. 000-0009321-09 van 
het O.C.M.W.-BRUGGE, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge, vóór 
22 december 1986 met vermelding „Examen diensthoofd rusthuis 2de 
klas". 

Vrijstelling inschrijvingsgeld: Volledige vrijstelling van het in
schrijvingsgeld wordt verleend aan de te Brugge woonachtige 
kandidaten die, op datum van hun kandidaatstelling tot één van de 
volgende categorién van personen behoren: werklozen, pas afgestu
deerden, laatstejaarsstudenten, werkzoekenden van wie het enig 
inkomen het bestaansminimum is. De vrijstelling wordt verleend op 
schriftelijke verklaring van de kandidaat. 

in te sturen • Uiterlijk tegen 22 december 1986 aan de Personeels
dienst van het O.C.M.W.-BRUGGE, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge: geschreven aanvraag deelneming examen, afschrift diplo
ma, document tot staving van 4 jaar effectieve beroepspraktijk in de 
ziekenverzorging of bejaardenzorg met eventueel eigenhandig ge
schreven en ondertekende verklaring voor vrijstelling inschrijvings
geld. 

Lees deze week in VERSACE IS NOOIT TEVREDEN 
Een Italiaanse mode-god in Brussel als kostuumontwerper voor 

Béjarts nieuwste spektakel. Even tijd voor een interview. 

MODE-DETAILS 
Vier stijlen in accessoires. Klassieke kleren krijgen door 

kleinigheden een aktuele toets. 

INSPIRATIE CADEAU 
Hebbedingen die niet veel kosten en toch veel geef- en 

krijgplezier in zich dragen. 

WINKELS OM VAN TE SMULLEN 
Pieter van Doveren hield een strooptocht langs lekkere winkels 

in Hasselt, Antwerpen en Brussel. 

PARFUM ALS BONDGENOOT 
Parfums zijn bondgenoten van het menselijke ego in de 

..strugglefor life". 

DE JUISTE FLES 
Herwig Van Hove vindt datje met zomaar een fles geeft, omdat 

de zorgvuldig uitgezochte fles meer vreugde bereidt 

UNIEKE HARRIS TWEED 
Ruig als het Schotse landschap maar onverwoestbaar, 

dat is Harris tweed. 

GLANS EN GLAMOUR 
Patrick Duynslaegher bespreekt drie schitterende biografieën 

vanfilmdiva's 

GISTEREN NOG DE MIDDELEEUWEN 
Het tweede luik van Rita Traversiers reisverhaal over hel 

Golfstaatje Oman. 

MIET SMET EN DE KOLLEGAS 
De staatssekretaris voor maatschappelijke emancipatie 

lanceerde een campagne ter bestrijding van ongewenst seksueel 
gedrag op het werk. 

JUWELEN MET NAAM 
Barones de Vos van S. verkoopt haar juwelen in Dallasstijl bij 

Sachs Fifth Avenue in New York maar ook in ons land. 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

4 DECEMBER 1986 



M^ 23 

Autorijden ' 
miljarden mensen dromen ervan 

maar het blijft buiten hun mogelijk
heden 
Ons ligt het zó binnen handbereik Via 
de autorijschool 

RIJSCHOOL 
Ferd. VERBIEST 

Tel. 426.85.94 

MOLENBEEK 
Leopold ll-laan 194 
langs viadukt van Koekelberg) 
SCHAARBEEK 
Leuvensesteenweg 555 
(bij Meiserplein) 
ANDERLECHT 
Bergensesteenweg 797 
(rechtover Delhaize) 

Teorie-lessen alleen, rijlessen alleen 
of volledige opleiding, naar keuze 

Ook lessen op automatische wagen 

WEST-VLAANDEREN 
DECEMBER 
4 KORTRIJK: „Te veel om te ster
ven teweinigomte leven" om 15u , 
„Leren voor de toekomst" om 16u 
,,Vader, moeder zult gij eren" om 
17u in het trefcentrum West-Flandna, 

Gwijde van Namenstraat 7 Org So
ciale en IVIedische werken, Welzijns 
zorg West Gratis toegang 
5 BRUGGE ,Vlaandereninhetjaar 
2000" met dr Chns Vandenbroeke in 
„De Hanze", 't Zand 19, om 20 uur 

Vakantiewoningen te huur 
in gans Europa 

Valcantiewoningen 
De Maerschaiclc 
Antwerpsestraat 454, 2650 Boom 
Tel • 03-888 44.07 en 03-888.56.55 

Dokumentatie gratis op aanvraag 

Inl Korte Vulderstraat 5, 8000 Brug
ge 
6 DAMME: Leden- en sympathisan-
tenfeest — Breughelmaal In 't Vis-
sershuis te Moerkerke om 20u Gast 
spreker is VUJO-voorzitter Bart Tom 
melein Deelname 200 fr Org VU-
Damme 
10 KORTRIJK- Het ziekenmen-
senhuis" om 15u , , Men bestelt ten 
huize" om 16u in het trefcentrum 
West-Flandna, Gwijde van Namen 
straat 7 Org Sociale en Medische 
Werken, Welzijnszorg West Gratis 
toegang 
11 MENEN. „Het ziekenmensen-
huis" om 15u , ,,Over kanker spreken 
IS een taboe doorbreken ' om 16u , 
,,Leren voor de toekomst" om 17u in 
Trefcentrum West-Flandna, leper-
straat 65 Org Trefcentrum West-
Flandna, Welzijnszorg West Gratis 
toegang 
15 MENEN: „De grote zucht" om 
20u in trefcentrum West-Flandna, le-
perstraat 65 Org trefcentrum West-
Flandna Menen, Welzijnszorg West 
Gratis toegang 
16 MENEN:,,Vader, moeder zult gij 
eren" om 15u , ,,Men bestelt ten hui
ze" om 16u , , De grote zucht" om 
17u m trefcentrum West-Flandna, le-
perstraat 65 Org trefcentrum West-
Flandna Menen, Welzijnszorg West 
Gratis toegang 
17 WEVELGEM: „De grote zucht" 
(over verslaving) om 20u in De Dne 
Molens, Vanackerestraat 35 Org 
Welzijnszorg West i s m VOS gewest 
Kortrijk Gratis toegang 
20 KOEKELARE: Vlaams Kerstbal 
in zaal ,,Zuudhove", Ichtegemstraat 
Orkest De Zeekanters Aanvang 20 
uur Org VU-Koekelare 
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uw advertentie 
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Ouder dan 60 en het t ^ om alles 
alleen te moeten doen'^lwffti dan bij 
ons wonen J5K WIJ biedaifeen Vlaamse 
famili^fber = ' % W i « # i om rustig en 
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sesteelïSWÈea è l5 , 3^Q öèiitersem, 
016-73 31 80. 
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Roo^^Éj>.waar sp«pale kamers zijn 

gsbeek, Leuven-
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GUIDO VANHOVE 

v ioo lbouwer 

Zoutenaaiestraat 10 
8480 Veurne 

baron ruzettelaan 78 
8320 hruue 4 

vbaan brugge - oostkamp 
"î  050/35 74 04 >' 

V 

Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF Amerikalei 237 
2000 Antwerpen 

Tel n a 1 9 u 03-238 88 40 

ZINK LOOD KOPER P V C WERKEN NATUUR EN ETERNITLEIEN 
ASFALT ROOFING SHINGELS SCHALIEN DAKPANNEN 

SCHOUWEN REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN RIOLEN 
HANGGOTEN BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE 

PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-582 13 12 

VERDELER 

VOLKSWAGEN-AUDI 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekonnen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-78 10 09 en 053-21 27 57 

q — \ STUDIO 
J - 1 / DANN 
02-428 69 84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel. 03-321 08 96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 64 75 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-460.68 93 

Import Export 

JuMelierszaak 
P. Puprez-Delbaere P v b a. 

Bellegemstraat 22 
8450 Bellegem (Kortrijk) 
tel 056 22 07 41 

EEN MODERNE ZAAK MET 
STANDING EN TER TROUWE' 

Het ganse jaar door 10 % korting in 
adnkoopwaardebons 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-236 45 31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

SIAM-import 
Uitzonderlijke aanbieding 

tot 31-12-'86 
Kaarsen voor winkels 

en restaurants. 
Uitz. lage prijzen 

Inl Stationsstraat 70, 
9120 Destelbergen 

091/28 03 00 of 091/28 04 73 

Mm^ 
migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij type - offset 
fabrikatie omslagen - zakonnslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

PVBA 
I. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel 053-21 36 36 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 
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Bij Nestor Gérard, fotograaf van de Vlaamse bew 

In Langdorp wonen Vis 
groten In foto-archief 

Langdorp - Hij stond niet altijd midden in het l<rijgsgewoel. Niet door gebrel< 
aan moed - zeker niet - maar met één oog sloeg hij het gebeuren biezonder 
gade, het oog van het fotoapparaat. Tussen beide wereldoorlogen en een flink 
stuk erna legde hij mensen en feiten in en rond de Vlaamse beweging op de ge
voelige plaat vast. Aldus beschikt de nu haast negentigjarige Nestor Gérard over 
een onuitputtelijk en gedegen fotoarchief. 

Terecht mag hij dan ook de fotograaf van de Vlaamse beweging genoemd 
worden! 

'• mi 
Bij Nestor Gérard, fotograaf van de Vlaamse beweging 

In Langdorp wonen Vlaamse 
groten In foto-archief 

Nestor Gérard: „Ik was niet betrokken bij koliaboratie en repressie, zo 
kon ik mijn archief ongeschonden bewaren!" 

E N alhoewel het oog van de 
fotolens koel heet te re
gistreren keek de man 

achter de kamera nooit emotie
loos toe. Nee, hij wist verdraaid 
goed op wie of wat hij de lens 
richtte. 

In het Frans... 
Maar eer het zo ver was had de 

jonge Nestor Gérard een lange 
weg afgelegd. 

N. Gérard: „Mijn vader was af
komstig van Montenaken maar 
beroepsmilitair in Hemiksem. Hij 
huwde daar en ik werd te Schelle 
in 1897 geboren. Mijn ouders 
spraken thuis Frans. Tijdens de 
eerste wereldoorlog werd ik als 
opgeëiste naar Duitsland 
gestuurd en aangespoord door 
mijn oudere broer ging né de wa
penstilstand al mijn simpatie naar 
de aktivisten. Op vraag van Fir-
min Mortier organiseerden wij te 
Schelle een meeting voor de 
Frontpartij. Maar de rijkswacht 
pakte ons op en bracht ons naar 
het gemeentehuis. Ge kunt U al 
voorstellen hoe mijn liberale, 
franskiljonse familie reageerde: 
slecht! 

In 1920 belegden wij een 
nieuwe meeting en zo raakte ik 
meer en meer vertrouwd met de 
Vlaamse beweging. Ik deed dan 
ook reeds aan fotografie en vond 
het maar vanzelfsprekend dat ik 
deze gebruikte om een dokumen-
tatie over de Vlaamse beweging 
aan te leggen." 

De eerste flamingant die door 
Gérard op de plaat (van glas toen 
nog!) werd vastgelegd, was Raf 
Verhulst. Daarna kwam hij in kon-
takt met de pas vrijgelaten dr. 
Borms. Borms vroeg Gérard hem 
op zijn tochten door Vlaanderen 
te vergezellen. 

Ondervraagd over de wijze 
waarop zij zich toen verplaatsten 
naar de spreekbeurten van 
Borms: 

N. Gérard: ,,Dat was natuurlijk 
niet gemakkelijk. Zo herinner ik 
mij een reis naar Lauwe in West-
Vlaanderen. Zeer vroeg de trein 
op en boterhammen mee voor 
een hele dag. 

Borms die diepgelovig was 
wou in Lauwe eerst nog naar de 
mis, maar de pastoor preekte te
gen hem dat het niet schoon was. 
Borms bleef daarbij onbewogen. 
Ik zou de kerk uitgerend hebben, 
Borms niet. 

Na de mis gaf Borms dan voor 
de kerk zijn meeting, in de namid
dag nog een. 

De kontakten met Borms wa
ren zeer goed. Op de lange ritten 
spraken wij over de politiek, over 

de mensen in de Vlaamse bewe
ging, over de aktivisten. Borms 
leerde ze mij allemaal kennen. Ik 
zette ze dan op foto." 

Beroepshalve was Nestor Gé
rard bediende bij Bell Telephone. 
Als amateur-fotograaf vulde hij 
het maandelijks personeelsblad 
en werd aldus opgemerkt en aan
geworven als bedrijfsfotograaf. 

In 1930 komt koning Albert de 
fabriek bezoeken. Gérard moet 
de foto's maken maar weigert. 
,,Een toestel dat dr. Borms foto
grafeert is te goed voor een Belgi
sche koning!" zegt Nestor 
Gérard. 

Als de bazen met ontslag drei
gen geeft hij toe maar zal de 
foto's met het apparaat van het... 
bedrijf maken. 

In die jaren stelt zich scherp 
het probleem van de Vlaamse 
dienstweigeraars. Eind van de 
twintiger en de hele dertiger jaren 
door zetten een handvol jonge 
mannen de Belgische politiek op 
stelten. 

Eerst hadden Lode Bonten en 
Joris De Leeuw geweigerd 
Franse (militaire) bevelen op te 
volgen. Lode Van Dyck wees in 
1931 op grond van Vlaams-
nationale gewetensbezwaren mi
litaire dienst af. Anderen volgden 
zijn voorbeeld: Jan Thielemans, 
Willem Debaere, Lionel de Vlae-
minck. En Berten Ferment... 

Berten Fermont 
N. Gérard: „In 1930 was ik lid 

van de Antwerpse Jonge Wacht. 
Joris De Leeuw, ook een be
diende bij Bell, en Lode Bonten 
waren eveneens lid. Zo geraakte 
ik nauw betrokken bij hun akties. 
Lode Van Dyck trok de lijn door 
maar ging een stap verder. Hij 
hield vol dat de Belgische staat 
geen aanspraak kon maken op 
Vlaamse dienstbaarheid. 

In het Vlaams huis „Malper-
tuus" vertelde men mij dat in Fort 
II een jonge man verbleef die wei
gerde het soldatenuniform te dra
gen. Ik zocht kontakt met advo-
kaat Leo Scheere die de jongen 
ging opzoeken. Zo kwam ik te 
weten dat het om een zekere Ber
ten Fermont ging. Fermont was 
in 1911 te Borgerhout geboren 
maar had zijn jeugdjaren in 
Wachtebeke doorgebracht 
waarna hij student werd aan de 
universiteit te Gent. 

Langs de advokaat vroeg Fer
mont mij bij zijn vader, met wie hij 
in onmin leefde, tussen beide te 
komen. Ik werd er slecht ont
haald, maar uiteindelijk ging de 
man toch zijn zoon opzoeken." 

„Toen Fermont dan vrijkwam 

ben ik met hem in kontakt geko
men en wij zijn beiden zeer nauw 
bevriend gebleven. 

Na acht dagen vrijheid werd 
„de deserteur" weer opgepakt 
en dit keer naar de gevangenis 
van St.-Glllis-Brussel overge
bracht. Ondertussen was ik te 
weten gekomen dat de oom
voogd van Fermont ook Gérard 
heette. Van deze samenloop heb 
ik dankbaar misbruik gemaakt 
om als „voogd" Berten in de ge
vangenis te gaan bezoeken. Ber
ten noemde me dan maar zijn 
Nesten Oom. Bijna twee jaar ging 
ik dus voor iemand anders door 
en kon zo elke zondag Fermont 
zien..." 

Ondertussen waren in het
zelfde St.-Gillis de dienstweige
raars Willem Debaere en Jan 
Thielemans aangekomen. Haast 
gelijktijdig geraakten de drie 
zwaar ziek. Samen strompelden 
ze door de gangen. Fermont hin
kend. Jan Thielemans op de rug 
van een andere gevangene, De
baere steunend op krukken... 

Wat later werden Thielemans 
en Debaere vrijgelaten. De ge
zondheidstoestand van Fermont 
verergerde, hij werd naar een zie-

kencel overgebracht. Uit die pe
riode houdt Nestor Gérard een 
nare herinnering over. Ten einde 
raad had hij in een brief aan de 
volksvertegenwoordigers Hen
drik Borginon en Staf De Clercq 
gevraagd Fermont een bezoek te 
brengen. 

Als een konijn... 
N. Gérard: „Borginon heeft 

niet eens geantwoord, De Clercq 
is tweemaal op bezoek geweest 

en heeft zijn bewondering uitge
drukt over die jongen. Ik heb zijn 
brief nog steeds in mijn bezit. In 
„De Schelde" besloot Staf De 
Clercq een artikel over zijn be
zoek: ,,De prachtigste jongens 
van Vlaanderen dragen het Belgi
sche boevenpak."." 

Dan werd de doodzieke Fer
mont naar het militaire gasthuis 
overgebracht waar de dokter aan 
Gérard meedeelde : ,,Hij heeft de 
tering en is verloren..." 

Toen Nestor Gérard bij Fer
mont op bezoek kwam zei deze: 
,,Een konijn geven ze een slag in 
zijn nek en het is dood, met mij 
hebben ze hetzelfde gedaan 
maar het heeft langer geduurd! 
Zorg er voor dat ik hier wegkom. 
Ik wil Borms nog eens zien!" 

Opnieuw schreef Nestor Gé
rard naar Hendrik Borginon. 

N. Gérard: ,,Dit keer was het 
een zeer boze brief, ik vond dat 
hij als volksvertegenwoordiger 
toch kon zorgen opdat de dood
zieke Fermont toch naar huis 
mocht. Borginon heeft mij zijn 
hele leven lang deze brief kwalijk 
genomen, toch heeft hij er voor 
gezorgd dat Fermont vrijkwam. 

Ik heb Berten toen in een de

ken gewikkeld en hem met een 
taxi naar Borgerhout gebracht." 

Offer te zwaar 
Daar heeft Fermont aan Gé

rard gevraagd of hij bij hem wou 
waken. De jongen was bang dat 
zijn vader en zijn voogd (de echte 
dan!) hem een handtekening 
zouden afgeperst hebben. Veer
tien dagen lang heeft Gérard aan 
de rand van Ferments bed ge
waakt. Uit die laatste dagen date
ren de aangrijpende foto's: Fer
mont en Borms, Fermont en 
Gérard... 

Op 22 oktober 1933 is Berten 
Fermont dan overleden. Borms 
was er en bad de Psalm van Ro-
denbach... 

WIJ: Is het offer van Fermont 
niet té groot geweest? 

N. Gérard: „Fermont was een 
zeer verstandige jongen, ik vond 
zijn offer te zwaar. Ik bracht be
grip op voor het entoesiasme van 
de dienstweigeraars maar zou 
het zelf niet gedaan hebben. 

De dienstweigeraars kregen 
ook zo weinig steun. De vader 
van Fermont heeft niets willen 
betalen van de begrafeniskosten. 
In Vlaamse kringen was er ver
deeldheid over dienstweigering 
om anti-Belgische of pacifistische 
motieven. Herman Vos stelde 
voor in „De Schelde" een oproep 
tot steun te plaatsen maar ik heb 
dat geweigerd. Ik was zo intens 
met het leven en de dood van 
Fermont bezig geweest dat ik alle 
lasten zelf wou dragen al zag ik 
de bodem van mijn portemonnee. 
Aan de- beeldhouwer Poels be
taalde ik het grafmonument af 
met mijn invalidenvergoeding uit 
'14-'18. Poels heeft mij dan de 
laatste afbetalingen vrijgeschol-
den. Wij zijn een heel leven zeer 
goede vrienden gebleven." 

Na dit emotionele gesprek met 
onze gastheer wordt het tijd het 
geroemde foto-archief te bekij
ken. Honderden foto's van 
Vlaamse vooraanstaanden: Ver-
schaeve, zijn beeldhouwwerken 
en zijn... poezen! (zelfs in kleur!). 
Wies Moens, alle toen nog le
vende flaminganten voor Luytens 
Guldendoek van Vlaanderen, de 
familie Felix Timmermans, Jef 
Van Hoof... Te veel om op te noe
men. Bovendien een drukke 
briefwisseling tussen de foto
graaf en zijn ,,onderwerpen". 
Honderden dokumenten, zorg
vuldig samengebracht. 

Op aanraden van Borms enga
geerde Gérard zich niet bij het 
VNV en bleef aldus schoon van 
elke naoorlogse miserie. Zo kon 
hij zijn fotoarchief ongeschonden 
door de repressie halen en bleef 
het tot vandaag waardevol intakt! 

WIJ: Wie 90 wordt kan terug
blikken op een lang leven. Is de 
Vlaamse beweging nu al een 
stukje opgeschoten? 

N. Gérard: ,,Er werden zware 
offers gebracht, té zware offers. 
Ik heb spijt dat al deze mensen 
niet meer mogen beleven hoe 
Vlaanderen naar zijn zelfstandig
heid groeit. Als ik zie hoe deze re
gering onder de leiding van Wil-
fried Martens de Vlamingen blijft 
verkopen denk ik dat België niet 
lang meer zal bestaan. En dat te 
mogen meemaken is mij een 
grote voldoening!" 

(MV-L.) 
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