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Donderdag 18 december 1986 - 32ste jaar - Nr. 51 - 33 fr. 

Vlaams Nationaal M/eekblad 

De Volksunie heeft de wind in de zeilen! 
Twee peilingen voorspellen uitgesproken winst 

(in vergelijking met verkiezingen '85: lAO-peiling: +0,5% — Dimarso: +1,2%) 

Geen mei 68 
De grote studentenbetoging verleden dinsdag is in menig op

zicht telienend geweest voor de tijd waarin wij leven. Het studen
tenprotest tegen de St Anna-besparingen is in traag tempo op 
gang gekomen. Tijdens de twee maanden die verlopen zijn sinds 
de opening van het akademisch jaar was er her en der op de cam
pussen wel enige beroering, maar een grote protestgolf viel daar
uit niet af te lezen. Het feit dat de akademische overheden het za
kelijk eisenprogramma van de studenten goeddeels onderschre
ven, was niet vreemd aan het uitblijven van grote spanningen. 

Hebben de gebeurtenissen te Parijs het tempo en de omvang van 
het studentenprotest bij ons doen aanzwellen? Het kan een rol 
gespeeld hebben. Verleden dinsdag werd in ieder geval duidelijk 
dat het traag op gang gekomen protest gedragen wordt door een 
brede bazis aan de universiteiten. Vijftienduizend betogers zijn 
méér dan een behoorlijk doorsneestaai van de universitaire be
volking. 

Het was een kordate maar kalme betoging, allerminst een late 
herhaling van mei 68. Men zou zelfs geneigd zijn te stellen dat wat 
de studentengeneratie van vandaag beweegt, haaks staat op de 
motieven van 68. De grote kreet van 68 was er een van protest te
gen de welvaartmaatschappij van de golden sixties. De toenma
lige avant-garde aan de universiteit weigerde, zich door deze 
maatschappij te laten opslorpen en recupereren. De mei-revolte 
was een stap naar de rand van de maatschappij. 

De huidige generatie eist, op een bijna zakelijke en nuchtere 
wijze, haar integratie in de maatschappij. De toegang tot deze 
maatschappij is het diploma en de job die er logischerwijze zou 
moeten op volgen. Indien de studentenbetoging van verleden 
dinsdag dan al direkt steunde op een vrij konkreet eisenpro
gramma, dan werd zij toch in de breedte en de diepte gedragen 
door een dieper gevoelen: een gevoelen van onbehagen over de 
onzekere toekomst en de eigen plaats in de maatschappij. 

Het is niet alleen de tijdsgeest die dit gevoelen veroorzaakt. Het 
is ook de wijze waarop geregeerd wordt door zich steeds verder 
van de werkelijkheid verwijderende bewindslieden, ingekapseld 
in besloten besprekingen op priorijen en kastelen. Steeds meer 
burgers, en zeker de jonge generatie met voor zich het vooruit
zicht van een misschien wel nutteloze toekomst, voelen zich uit
gesloten bij de besluitvorming. Zij worden niet betrokken, zij ko
men er niet aan te pas. Het gevolg daarvan is dat men zich afkeert 
van het enige middel waarover men in feite beschikt om de dingen 
te keren: de politiek. De studentenbetoging speelde zich af buiten 
het klassieke raam van partijpolitieke en sindikale eisen. Zij 
kloeg niet zozeer de meerderheid aan, zij viel niet zozeer de oppo
sitie bij dan dat zij zich apolitiek en zelfs tegen de politiek 
opstelde. 

De zakelijkheid van het eisenprogramma en de nuchterheid 
waarmee het voorgedragen werd mag echter niet doen vergeten 
dat in de huidige jonge generatie, zoals overigens bij de jeugd van 
alle tijden, veel generositeit en bewogenheid schuilt. De onver
schilligheid en de onwil om zich te engageren zijn veel kleiner 
dan sommigen menen te moeten vaststellen. Het engagement en 
de bewogenheid richten zich echter op andere doelen dan die van 
het klassieke politieke spel. Het zich toespitsen op problemen zo
als vrede, ontwikkelingssamenwerking, omgevingszorg, of men
senrechten is geen vlucht voor de werkelijkheid, maar het verleg
gen van de belangstelling naar terreinen die nog niet gerecupe
reerd lijken door de kille politieke technologie van de bewind
voerders. 

Ook de klassieke thema's van de Vlaamse beweging spreken 
deze jeugd minder aan dan vorige generaties. Men kan betreuren 
bijvoorbeeld dat de reusachtige financiële achterstelling van de 
Vlaamse universiteiten en van het Vlaams wetenschappelijk on
derzoek niet mede de hefboom is van Vlaams studentenprotest. 
Door het te betreuren ontkomt men niet aan de vaststelling. En 
ontkomt men zeker niet aan de verplichting, er wat aan te doen. 
Door vanuit de diepe en blijvende inspiratie van de Vlaamse be
weging objektieven te stellen die beroep doen op de bewogenheid 
en de generositeit van de huidige jongerengeneratie. tvo 
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helpt Iran aan wapens! 

/i^'y^%: I.D.E. INTERNATIONAL DESALINATION EQUIPMENT LTD 

TOP SECRET 

The Deputy Minister of National Defence for Logiaiicp, 
Ministry of National Defence for Logietice, 
Islanric Republic of Iran, 
TEHRAN, Iran. 

Raf.no: 672/5/81 12th October, 1081. 

Dear Sir, 

ye refer to our last correspondence with you dated 24th September, 1981, 

re the shipment/loading problems that were delaying finalisation of thii 
contract. As we discussed with 
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We remain. 
Yours Sincerely, 
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Jackob Nimrodi 
X/' 

Een kopie van de aanhef en de ondertekening van de ,,Top Secret-brief" die de Joodse wapenhandelaar 
Nimrodi in oktober '81 (op papier van een nep-ontziltingsmaatschappij ,,I.D.E.") schreef aan Iran. 

De bewijzen 
Dankzij de internationale l<ontal<ten van VU-Euro-

parlementslid Willy Kuijpers kwamen wij in het bezit 
van enkele hoogst merkwaardige dokumenten, die 
bewijzen dat België inderdaad betrokken is bij wa-
penleveringen aan Iran. 

Een brief en een kontrakt... 

JAKOB NIMRODI Is de baas 
van de ,,International De
salination Equipment" 

(IDE), naar eigen zeggen een 
Joodse ontziltingsmaatschappij 
met zetel in Tel Aviv. In werkelijk
heid gaat het om een nepfirma en 
is Nimrodi een biezonder ge
wiekst wapenhandelaar. 

Westers oorlogstuig 
Uit het in ons bezit zijnde kon

trakt van 24 juli 1981 tussen Nim
rodi en kolonel Denghan — die 
optreedt namens de Iraanse re
gering — én de hierbij afgedrukte 
,,Top Secref'-brief van 12 okto
ber 1981 — gericht aan de afge
vaardigde van de Iraanse minis
ter van defensie — komt de ,,Bel
gian connection" aan het licht. 

De Golf-oorlog woedt op dat 
ogenblik reeds twee jaar. 

Het kontrakt telt acht bladzij
den, bevat zestien artikels en ver
meldt heel precies alle details; 
het bedrag (ongeveer 5,7 miljard 
Bfr.) en de wijze van betaling, de 
leveringsplaats (kade C en F van 
de Iraanse haven Bandar Ab-
bass), de boetes bij laattijdige 
levering, de kwaliteit én de nauw
keurige omschrijving van de te 
leveren goederen. 

Konkreet gaat het om 50 Lan-
ce-raketten, 40 155-mm-kanon-
nen, vele duizenden granaten 
van verschillende types en 68 
Hawk-luchtafweerraketten. Be
halve de kanonnen die van Ita-
liaans-Braziliaanse makelij zijn, is 
al het overige Amerikaans. Wes
ters oorlogstuig dus. 

Pro memorie dient benadrukt 
dat Iran (en ook Irak) het zg. non-
proliferatieverdrag niet hebben 
ondertekend; dit betekent dat 

beide landen rustig kernwapens 
mogen aanmaken. Die Lance-ra-
ketten bv. lenen zich uitstekend 
tot het uitrusten met kernkoppen. 

,,Our friends" 
In de bewuste brief, die Nimro

di bijna drie maanden na de on
dertekening van het kontrakt 
schrijft aan het ministerie van de
fensie en waarin hij herinnert aan 
een vroeger schrijven, maakt de 
wapenhandelaar melding van en
kele ,.shipment/loading pro
blems". Waardoor enige vertra
ging van de bestelling onvermij
delijk werd. De reglementeringen 
verbieden immers de ,,open loa
ding" van dit soort materiaal in 
Rotterdam en/of Antwerpen. Ook 
in Zeebrugge loopt het niet zo vlot 
als verwacht. 

WIJ-dossier 

Bloed 
aan de kade 

(lees verder biz. 2, 3 en 5) 
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WlJ-dossier 

samenstelling: 
pvdd 
eindredaktie: 
mvl 

aan de 
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Vervolg van biz. 1. 

Geen nood echter — aldus de 
brief — want de problemen zijn 
opgelost. Dit resulteerde welis
waar in een aanzienlijke meer
kost, waarin zal moeten tussen
beide worden gekomen. 

Metaal-fabrikaten 
Vooreerst dienen de goederen 

„gekontaineriseerd" te worden, 

d.w.z. dat zij in gesloten kontai-
ners zullen worden opgeborgen. 
(Een in het ,,milieu" beruchte 
fraudepraktijk, waarop de Inter
nationale Douaneraad overigens 
zou wijzen in een ,.Aanbeveling" 
van 15 juli 1983.) Dit impliceert 
tevens dat er meer stukken uit 
elkaar zullen moeten worden ge
haald, maar dit zal finaal geen 
grote problemen scheppen. Offi
cieel zullen deze wapens de kon-
trole passeren als ,,metal fabrica

tes" . 

Om het sukses van de operatie 
te verzekeren, stellen ,,our 
friends in Rotterdam/Antwerp" 
als ekstra- voorwaarde dat de 
kontainers pas arriveren op de 
dag waarop het schip met deze 
lading kan uitvaren, 

Tot slot dringt Nimrodi erop aan 
dat er zo spoedig mogelijk een 
nieuwe ontmoeting zou worden 
gepland, ter ,,bevrediging" van 
beide partijen. 

Over de kades van Zeebrugge hangt een nevel van verdachte 
geheimzinnigheid. Niemand weet eigenlijk wat daarlangs allemaal 
gebeurt. 

T 
Zeavaattpotitie zoekt... 
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Vragen... 
Deze merkwaardige dokumen-

ten roepen een hele reeks vragen 
op. Zowel internationaal als in 
eigen land. 

Voor wie daar nog mocht aan 
twijfelen is bij deze gerustge
steld : het Westen levert al jaren-
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lang wapens aan het oorlogsvoe
rende Iran. Niet zomaar geweren 
en kogels, maar hoogtechnolo
gisch en hypermodern militair 
materieel. Om dan nog van de 
immense gevaren te zwijgen in
dien de Iraanse regering het in 
haar hoofd zou halen om bv. de 
door de Amerikanen gemaakte 
Lance-raketten uit te rusten met 
kernwapens... 

De Lage-landen-bij-de-zee van 
hun kant blijken een sleutelposi
tie in het transport van soortgelij
ke vrachten een kruciale rol te 
spelen: Rotterdam, Antwerpen, 
Zeebrugge. Er kleeft bloed aan 
de kade! Nimrodi spreekt onom
wonden over ,,onze vrienden". 
Vraag is of dit om privé-personen 
dan wel om ambtenaren gaat... 
Het vermoeden is meer dan ge
wettigd dat bij deze belangrijke 
wapenlevering een Belgische 
haven als draaischijf fungeer
de. 

Bovendien wordt via deze do-
kumenten nauwgezet aangeduid 
hoe de wetgeving kan omzeild 
worden: ,,containensation", 
,,metal fabricates", het uiteenha-
len van wapens en de onmiddellij
ke overslag van de lading op het 
schip. 

Moet er nóg zand zijn?! 

Waarheen? 
Vorige week drukten wij 

namen en data af van en
kele wapen- en munitie-
schepen die Zeebrugge 
verlieten met bestemming 
,,Zee". Dankzij de bereid
willige medewerking van 
enkele informanten kwa
men wij ondertussen reeds 
het volgende te weten. 

De „Homeland" vertrok 
in november uit Zeebrug
ge, voer langs Marseille en 
het Joeslavisohe Kardelje-
vo, en bereikte uiteindelijk 
de Iraanse haven Bandar 
Abbas. Ook de „Pega
sus", die op 10 september 
Zeebrugge verliet (en waar
van geweten is dat er o.m. 
50 ton 20-mm-patronen 
aan boord waren) had deze 
Iraanse plaats als echte 
eindbestemming. 

De „Otto Danielsen", 
die vaker Zeebrugge be
zoekt, vertrok op 20 februa
ri en bereikte uiteindelijk 
het Arabische Djeddah. 

Ihis contract cons is t s of 16 Ar t i c les on 8 pages 

Appendicos Numbered froni 1 to VI form an in t eg ra l pa i t of t i n s cx>nLi u L 

•vs per a r t i c l e 1.2/1.3/2.2 

^ppe^dl.x 1 - 5 0 Units Mai/52 Lajice as speci f ied under Pro-fonna 170/la 

Appendix 11 - '10 Units 155fmi Type Tanipella as specif ied under Pro-Fonnn '170/19 

Apoendix I I I - 3730 Units 155ncn Copperhead plus LTMR Units as "siKcifiod 

under Pro-Korma 170/20 - / ^ \ 

Ajpendux IV - '1640 Units ISSnin li E.R A.P as specif ied undei Piykoiiicl -J/O/-" 

Apreidi.\ V - "1300 Units ISSnm \a07 as specif ied under Pro-roimi' i7Q/"T ' , '; 

\v^.lril.\ VI - 68 Units \ilM-23 ILiuk .LS si>ecificd untler Pio- l jni i , i 0 / r3^ •: ̂  

L5> ^ur^ crV^"/ . 

CO'VrR,\CT No 17316'1 

Iti witness whereof both paxt ies have executed t h i s contract through the i r 

d'lly authorized represen ta t ives . 

For the s e l l e r >, For the buyer 

Represented by 

Dated this'VJ^-t-5V\\T>i^-^>;\day of 

Represented by 

^ v - i 

In artikel 15 van het kontrakt (N° 173164) tussen Nimrodi en het 
Iraanse ministerie van defensie wordt de te leveren vracht precies 
omschreven: „Lance"-raketten, kanonnen van het type „Tampella", 
,,Hawk"-luchtafweergeschut. enz. 

Artikel 16 vermeldt de handtekeningen: de wapenhandelaar en 
kolonel Denghan. 

18 DECEMBER 1986 
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Willy Kuljpers, andermaal 

Resolutie goedgekeurd! 

De „ideale" havendam van Zeebrugge verdient stilaan 
het bijschrift: „Kade van de dood"... 

Nelly Maes: 

„Waar is 
Tindemans?" 

Ons artikel van vorige ivee/c zorgde ook voor 
eksplosieve gesprekstof in het Parlement. VU-Ka-
merlid Nelly Maes maakte dankbaar en terecht 
gebruik van de WIJ om haar eerder aangekondigde 
interpellatie over de Belgische betrokkenheid in het 
Golfkonflikt te stofferen. 

Minister Tindemans verborg zich. 

Wie over de geheimzinnige Belgische wapenhan
del spreekt of schrijft, kan niet rond de onvermoeiba
re Willy Kuijpers heen. Ook deze keer was het weer 
die Kuijpers die de kat aan de bel aan bond. 

Het Europees Parlement keurde vorige week trou
wens zijn resolutie goed. 

KAMERVOORZITTER De-
fraigne zei net vóór haar 
interpellatie dat de minis

ter van Buitenlandse Betrekkin
gen verhinderd was door de aan 
gang zijnde NAVO-raad te Evere. 

Nelly Maes liet zich evenwel 
met met dit kluitje in het riet 
sturen: zij had inmiddels verno
men dat deze NAVO-vergadering 
afgelopen was en eiste, samen 
met de rest van de oppositie, de 
aanwezigheid van Tindemans. 
Tevergeefs echter. Premier Mar
tens sprong bij en zei dat minister 
van Ekonomische Zaken May-
stadt in Tindemans' plaats zou 
antwoorden. 

Belogen 

justitieminister Gol zou zich met 
de affaire gaan bemoeien. Wel 
gaf Maystadt schoorvoetend toe 
dat de manier waarop de wetge
ving wordt toegepast, moet ver
anderen: „Wij voeren jaarlijks 
voor zowat 20 miljard fr. wapens 
uit, en dat is niet weinig. Er moet 
dus in dit dossier meer duidelijk
heid worden geschapen." 

Tot besluit drong Nelly Maes er 
nog eens op aan dat er eindelijk 
een strikt parlementair onderzoek 
zou volgen. Daartoe dienden Jo 
Belmans en Jan Caudron een 
motie in, waarover de plenaire 
vergadering later zal stemmen. 

SAMEN met andere VU-ers 
stond Kuijpers herhaalde
lijk op de ,,haven-barrika-

des". Hoeveel keer zou hij op en 
rond de bewuste Zeebrugse dam 
geweest zijn tijdens de voorbije 
vijftien jaar? Hoeveel kilometer 
stapte hij op in protestmarsen? 

Deze akties „op het terrein" 
werden overigens opgevolgd in 
het ,,Paleis der Natie". En nu in 
Straatsburg. 

Del Credere 
Tot Kuijpers' meest verrassen

de onthullingen behoort ongewtij-
feld de door hem opgestelde nota 
met gegevens, waaruit blijkt dat 
de Nationale Del Credere-dienst 
tussen januari 1980 en mei 1982 
voor liefst 85 miljard fr. wapen- en 
munitie-aankopen dekte; wat 
ruim 3,5 miljard fr. per maand 
betekent! Dat België daarbij de 
internationale gedragskode 
schond, lijdt geen twijfel. In deze 
periode voer België immers voor 
miljarden wapens uit naar o.m. 
Argentinië, Irak, Israël, Jordanië, 
Libanon, Maleisië, Syrië... Niet 
meteen de meest vredelievende 
naties-zonder-konflikten. 

Willy Kuijpers nam ook initiatie
ven om er daadwerkelijk iets aan 
te verhelpen. Zo presteerde hij 
het om op 31 januari 1980 een 
wetsvoorstel in te dienen tot om
schakeling van de wapennijver-
heid in een vredesindustrie. Dit 
voorstel werd toen mee onderte

kend door — schrik niet — de 
CVP-er Claeys en de PVV-er Her
man De Croo. Zijn voorstel van 
dekreet ter bevordering van de 
vredesopvoeding in het onderwijs 
(2 juli 1982) kreeg zelfs de steun 
van de huidige staatssekretaris 
Wivina Demeester! Voorstellen 
die vandaag ergens in één of 
andere parlementaire lade lig
gen. (De vraag moet hier gesteld 
wie deze initiatieven terug op
neemt?) 

Sinds '84 zetelt Willy Kuijpers 
in het Europees Parlement. Maar 
ook daar blijft hij intens met deze 
,,levensbelangrijke"problematiek 
begaan. Hij geniet terzake trou
wens de volledige steun van zijn 
VU-kollega Jaak Vandemeule-
broucke, ook ai een ,,oude" wa-
penhandel-kontestant. 

Miljarden voor FN 
Beiden dienden vorige week 

een ontwerp van resolutie in bij 
dit Europese Parlement over de 
wapenleveringen. Daarin stelden 
zij voor de Amerikaans wapenle
veringen aan Iran de veroordelen, 
verzochten zij om een gedetail
leerd verslag inzake de Europese 
betrokkenheid en dit binnen de 
zes maanden, eisten zij dat Tin
demans in zijn funktie van aan
staand voorzitter van de Europe
se Gemeenschap stappen zou 
zetten om de wapenindustrie om 
te schakelen naar een vredesnij-
verheid, wilden zij geld voor vre-

Willy Kuijpers in het Europees 
Parlement: „Ik bezit een kopij 
van een vertrouwelijke brief be
treffende de frauduleuze wapen-
verscheping tussen Antwerpen-
Rotterdam-Zeebrugge en een bij
horend kontrakt ter waarde van 
ongeveer 5,7 miljard fr. tussen 
een Israëlische firma en het 
Iraans ministerie van landsverde
diging. Hienn wordt de doeane-
fraude met kontainers beschre
ven." 

desindustriële aktiviteiten (net 
zoals er nu duizenden miljoen 
naar het bedrijf FN gaan) en vroe
gen zij eerlijkheid. 

Deze Volksunie-ontwerpresolu
tie werd donderdagnacht nog 
goedgekeurd ook! En bijgevolg 
overgemaakt aan de beide Belgi
sche ministers, Tindemans en 
Maystadt (voor Ekonomische Za
ken). 

Het was, tot voorlopig slot, ook 
Willy Kuijpers die ons het nieuw
ste en verbijsterende wapenkon-
trakt hielp bezorgen. Bedankt, 
proficiat en... ga zo door. 

In vredesnaam! 

Volgens de VU-Interpellante 
kan nu niet meer getwijfeld wor
den aan de Belgische betrokken
heid bij de internationale wapen
handel naar Iran: ,, Wij zijn ervan 
overtuigd dat wij belogen werden. 
Wat zou trouwens het ergste zijn 
voor het land: regeringsleden die 
onwetend zijn of regeringsleden 
die liegen?" Zij wees er ook op 
dat het parlement geen enkel 
middel heeft om kontrole uit te 
oefenen op deze geheimzinnige 
wapenhandel. 

Nelly Maes vroeg hoe het mo
gelijk is dat schepen als bestem
ming ,,zee" opgeven: ,,Waar 
voeren deze elf schepen in wer
kelijkheid naartoe ? Op welke wij
ze werden ze gekontroleerd?" 
Ook herinnerde zij eraan dat de 
wapenhandel onderworpen is 
aan de toestemming van de mi
nister van ekonomische zaken, 
,,maar hij schijnt onverschillig te 
blijven!". 

Dit bleek overigens uit het ant
woord van Maystadt. Hij kaatste 
de bal naar Tindemans en finan-
cieminister Eyskens door. Ook 

Doeanlers verificeren... 

Op drie manieren 
Elk schip dat de haven uitvaart dient zijn eindbe

stemming op te geven. Zo zegt de wet en zo staat 
het in het boekje. 

De lading kan, mag, moet gekontroleerd wor
den... 

W IJ vonden een doea-
nier bereid die, ano
niem natuurlijk, een 

tipje van de sluier oplicht. „Ik 
ben gebonden door de ambte
lijke zwijgplicht." 

„Buizen" 
We leren dat er drie vormen 

van verifikatie bestaan. Een 
eerste en de meest toegepas
te mogelijkheid is deze op ba

sis van de door de bemanning 
zelf ingevulde dokumenten, 
het nazicht en het aanbrengen 
van de stempels op de papie
ren. De tweede mogelijkheid 
is de strenge en grondige kon
trole, waarbij effektief nage
gaan wordt wat op of van 
boord gaat. En de derde is de 
vrijgave zonder verifikatie, 
d.w.z. dat er dus helemaal 
geen kontrole wordt uitgeoe
fend. 

Hoe deze derde keuze mo
gelijk is? ,,We kampen met 
een schrijnend gebrek aan 
manschappen, indien we ten
minste het boekje willen toe
passen Daarenboven worden 
WIJ slechts geacht toezicht te 
houden op elke goederenbe
weging; wat er dus bijkomt of 
afgenomen wordt. Over wat 
zich écht aan boord bevindt, 
hoeven wij ons niet druk te 
maken. Buizen kunnen net zo 
goed riool- als kanonbuizen 
zijn. De doeane gaat immers 
zelf nooit een kijkje nemen 
aan boord. ,,En wie krijgt het 
bij een onderzoek in zijn hoofd 
te gaan tellen of er nu 1.000 
dan wel 2.000 granaten aan 
boord geladen worden?" 

„Ex 61" 
Het land van bestemming 

moet echter altijd bekend ge
maakt worden op het befaam
de dokument ,,Ex 61". ,,AI-
hoewel de bestemming wel 
eens fiktief durft zijn", lacht de 
doeanier. ,,Het betreft inder
daad vaak een papieren kon
trole. De rest is voor de Zee
vaartpolitie en het ministerie, 
dat de vergunningen afle
vert. " Ook deze keer dus weer 
het ,.systeem-paraplu." 

Konklusie? In Zeebrugge 
heb je als (wapen-)trafikant 
minstens twee kansen op drie 
om probleemloos je handeltje 
op de boot te krijgen. 

Hoe de iiers ei» ilit schokkende WIJ-dossier reageerde leest u op biz. 5. 
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Davidsfonds 
dreigt... 

Het Davidsfonds schreef vorige 
week een vlammende ,,open 
brief" aan premier Martens, met 
afscfirift aan de ministers Geens 
en Tindemans. 

„Over drie weken zal België het 
voorzitterschap van de Europese 
Raad op zich nemen Sommigen 
blijken daarin een alibi te zien, om 
niet verder te werken aan de 
oplossing van de communautaire 
problemen, die — het recente ver
leden bewijst het ten overvloede 
— een ernstige aanpak van zowat 
alle andere problemen in de weg 
staan." Het Davidsfonds noemt dit 
een drogreden, die ongetwijfeld 
zal gevolgd worden door een an
der ,,krisisfeuilleton". 

Intussen blijven de onrechtvaar
dige toestanden duren gen 
groeien, en stapelt zich steeds 
meer konfliktstof op. 

BIJ monde van voorzitter Lieven 
Van Gerven en sekretaris-
generaal Norbert D'hulst dringt 
het Davidsfonds er bij Martens op 
aan dat meteen de nodige initia
tieven zouden volgen om tot een 
duurzame regeling voor het sa
menleven en -werken van Walen 
en Vlamingen te komen. Het 
grootste Vlaamse kultuurfonds 
stipt daarbij vier punten aan: de 
konkrete start van de voorberei
ding van de grondwetsherziening, 
het aktief voorbereiden van de 
splitsing van de provincie Brabant, 
het regelen van de Brusselse pro
blemen en de benoeming van een 
nederlandssprekende burge
meester in Voeren. 

...met akties 
Het Davidsfonds dreigt zelfs met 

akties indien zou blijken dat vóór 
eind januari geen begin van oplos
sing werd gegeven aan deze pro
blemen, door het inroepen van de 
Europese voorwendsels. 

In die zin zal het Davidsfonds 
een oproep richten tot alle 
Vlaamse kultuurverenigingen, 
strijdbewegingen en aktiegroe-
pen: ,,van januari tot juni kunnen 
zij de Europese belangstelling 
aangrijpen voor het wereldkundig 

maken van de fundamentele Bel
gische problemen — inzonderheid 
het hele staatsprobleem, dat ook 
een internationale dimensie 
heeft." 

De Kanaken 
Een tiental dagen geleden 

schreef VU-Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke een 
opmerkelijke brief aan minister 
Leo Tindemans i.v m. het stem
gedrag van België in de UNO over 
de kwestie Nieuw-Caledoniè 

Op 2 december werd immers in 
de Algemene Vergadering van de 
UNO een resolutie goedgekeurd, 
waarbij de dekolonisatie-pro
cedure van toepassing werd ver
klaard op Nieuw-Caledoniè. Daar
door wordt aan de Kanaken (de 
oorspronkelijke bewoners van 
deze archipel) het recht erkend op 
zelfbeschikking. Tot veler verwon
dering stemde België tegen deze 
resolutie en schaarde het zich aan 
de zijde van Frankrijk, die dit ei
land op tienduizenden kilometer 
van Parijs verwijderd nog steeds 
beschouwt als een onlosmakelijk 
verbonden stuk van Frankrijk. 

Vandemeulebroucke vraagt aan 
de minister naar de motivering om 
tegen dit voorstel te stemmen. Een 
houding die zelfs door de hoogste 
kerkelijke instanties als onkristelijk 
en post-koloniaal wordt betiteld. 
De VU-er herinnert Tindemans ter
zake aan de recente en moedige 
toespraak van paus Johannes 
Paulus in Australië over de rech
ten van de oorspronkelijke bewo
ners. 

Tot slot verwijst Vandemeule
broucke naar een geschiedenis
boekje dat gebruikt wordt in ht ba
sisonderwijs van Nieuw-Caledo
niè. Daarin staat te lezen: ,,Nos 
ancêtres, les Gaulois, étaient 
grands en blonds". 

Het VU-parlementslid besluit 
snedig:,, Wellicht kan, dankzij de 
Belgische houding in de UNO, hier 
voortaan volgende zin aan toege
voegd worden: ,,et de tous nos 
voisins, les Belges sont les plus 
forts"... 

Tien maanden geleden startte de Europese Brood- en banketbakkersbond onder impuls van 
Europarlementslid Willy Kuijpers bij al hun leden een „Brood voor leven"-aktie. Op 12 november werd in 
Straatsburg de eerste ronde afgesloten. De Duitser H. Baum, internationaal voorzitter, en de Vlaming G 
Van Schap, algemeen sekretaris, overhandigden aan parlementsvoorzitter Pfimlin een uit brooddeeg ge
bakken symbolische check ter waarde van 19 miljoen fr. Dit geld wordt o.m. ter beschikking gesteld van 

een bakkerijprojekt in Kenia, waar jonge mensen zullen opgeleid worden in het broodbakken. 

Jaak „Terlouw" 
en... 

„Computerworld" is een gespe
cialiseerd Nederlands weekblad. 
Daarin verscheen onlangs een uit
voerig en biezonder lezenswaar
dig artikel over het RTT-kontrakt 
van de eeuw, onder de titel ,,Bel-
gische regering lijkt geneigd tot 
politieke keuze". Tot onze verras
sing wordt daarbij uitvoerig aan
dacht besteed aan het Volksunie
standpunt terzake. Ook VU-
voorzitter Gabriels wordt vermeld. 
Enkele citaten. 

„Voorzitter J. Gabriels van de 
Volksunie, die op de kiezers meer 
en meer overkomt als de Jan Ter
louw van België, heeft daarbij een 
karakterschets gegeven van het 
probleemcontract, die in feite op 
unieke wijze aantoont hoe in Bel
gië met dergelijke belangrijke or
ders wordt omgesprongen. De 
Vlaamse Volksunie wil in feite dat 
er in België een beleid wordt ont-

Knappe koppen 
G ANDOIS? Hoeveel heb

ben we er nu al? Een 
staal-Gandois die intus

sen Levy was geworden. Een 
kolen-Gandois. Een spoorweg-
Gandois. De hoofden, die ons 
door de head hunters op een 
schoteltje worden gepresen
teerd, zijn welhaast niet meer te 
tellen. Al lang niet meer te tel
len zijn de astronomische bedra
gen en de profijtelijke kontrak-
ten die ze wisten in de wacht te 
slepen voor hun eigen-aardig en 
eigen-tijds beroep: crisismana
gement. 

De eerste in de rij heette in
derdaad Gandois en zijn naam is 
een soortnaam geworden, alvo
rens binnen een paar jaren vol
ledig in de vergetelheid te gera
ken. Hij hield hof, die eerste 
Gandois, in hotelkamers te 
Brussel. Hij behoorde tot de rari 
nantes die bij Martens mochten 
binnenlopen zonder kloppen. 
Tijdens zijn kort verblijf alhier 
kribbelde hij een haastige medi-
katie op het ziekenbriefje van 
Cockerill-Sambre. Toen hij zijn 
patiënt verliet, was die niet min
der ziek dan voorheen. Het ge
loof aan wonderdoktoors schijnt 

vooral bij onze regeerders onuit
roeibaar. Gandois rondde zijn 
vlugge voorbijgang ten onzent 
af met een lijvige pocket over 
zijn Belgische ervaringen. Uit
eindelijk zal zijn bescheiden bij
drage aan de franstalige Belgi
sche letteren groter blijken te 
zijn dan zijn bijdrage tot het her
stel van de Waalse siderurgie. 

Na Gandois kwam Levy, de 
tweede trouwens aanbevolen 
door de eerste. Een Franse Her-
renklub die zich de Belgische 
kontrakten onderling toeschuift. 

Men vraagt zich af, uit wat het 
crisismanagement van deze met 
goud belegde knapen eigenlijk 

bestaat. Zeker niet uit het predi
ken van een vernieuwde ar
beidsmoraal. Neem nou Levy. 
Terwijl hij deze week nog big 
boss van Cockerill-Sambre was, 
stond in het Franse staatsblad 
reeds zijn benoeming tot be
heerder van Renault. De acht
bare heer Levy had en heeft met 
de Belgische staat een kontrakt 
dat loopt over vijfjaar, waarvan 
hij er nog drie-en-een-half zou 
moeten uitdoen. Kontrakten 
schijnen echter voor crisismana
gers vodjes papier te zijn, die 
men invult en verscheurt naar 
believen. De hoogstachtbare, 
hoogstdeskundige, hoogstbe-
taalde heer Levy is vandaag de 
dag niet anders dan een be
diende die kontraktbreuk heeft 
gepleegd. 

Naar verluidt heeft de Belgi
sche regering aan Frankrijk 
kompensaties gevraagd voor 
het schielijk heengaan van Levy. 
Een nieuwe Renault vooral onze 
ministers ? 

Inmiddels zit Cockerill, je weet 
wel, reeds aan z'n achtste PDG 
in tien jaar. Gezond klimaat, daar 
aan de boorden van Maas en 
Samber. 

wikkeld waardoor het rijkelijk aan
wezige telecommunicatiepoten-
tieel in Vlaanderen wordt veilig 
gesteld. Ook moet dit potentieel 
worden ingeschakeld in grotere, 
internationaal gestructureerde 
groepen, aangezien telecommuni
catie een grensoverschrijdend fe
nomeen is. Vlaamse bedrijven en 
wetenschapsmensen moeten 
daarbij echter een belangrijke rol 
blijven spelen, aldus de Volksunie, 
omdat de Vlaamse bedrijven nu 
eenmaal behoren tot de technolo
gische koplopers op dit gebied." 

...het RTT-
kontrakt 

,,Computerworld" heeft duide
lijk geen goed oog in de afloop van 
de hele affaire, want er wordt ge
wezen op het gevaar van een fifty-
fifty-verdeling, waardoor de mono-
politiepositie van Vlaanderen als 
specialist in de telecommunicatie 
wordt prijsgegeven. 

De redaktie konkludeert: ,,Die 
vrees lijkt gerechtvaardigheid. 
Martens is nu eenmaal de man 
van het typische,,Belgische Com
promis", waarmee de meest inge
wikkelde en bizarre oplossingen 
worden bedoeld. Martens is ook 
helemaal geen federalist, maar 
een politicus die ten koste van al
les België bijeen wil houden en in 
een uiterst gevoelige zaak als het 
„contract van de eeuw" zal hij 
beslist niet van tactiek veranderen, 
ook al IS Wallonië helemaal met 
gespecialiseerd in telecommuni
catie. " 

Zo hoort men het eens van ie
mand anders. En uit onverdachte 
hoek! 

SST en regio's 
Dinsdag ging m Luik de Raad 

van Europa door. Daar nam o.m. 
VU-senator Oswald Van Ooteg-
hem aan deel. Hij plaatste het pro
bleem van de Supersnelle Treinen 
(SST of TGV) in een regionaal en 
ekologisch perspektief. 

Na zijn aanhef in het Engels, 
vervolgde hij in het Frans: ,,Aan
gezien de taal van de meerderheid 
der Belgen, het Nederlands, geen 
officiële taal is in deze Assemblee, 
geef ik er de voorkeur aan de 
derde officiële Belgische taal te 
spreken, namelijk het Duits." Wat 
hij dan ook deed. 

Van Ooteghem sprak zijn ver
wondering uit over het feit dat de 
ministers zich volgende week 
maandag in Den Haag definitief 

moeten uitspreken over een Euro
pees net van supersnelle treinen. 
Zelfs het verslag van de rapporteur 
was een tendentieus en ongenu
anceerd pleidooir voor de SST. 

De Gentse senator zei: ,,lk 
woon in Vlaanderen. Vlaanderen 
is de meest bevolkte regio van Eu
ropa. België is een geregionali
seerd land met autonomie voor de 
regio's. De ruimtelijke ordening 
behoort tot de bevoegdheden van 
de regio's, evenzo de milieube
scherming. " Van Ooteghem wees 
erop dat er in Vlaanderen een eer
lijke Europese gezindheid bestaat: 
,, Wanneer de Europese ministers 
maandag een beslissing zouden 
treffen die de regio's miskent, dan 
zou die groeiende Europese ge
zindheid van mijn landgenoten 
vlug veranderen." 

Ronde van 
Vlaanderen 

VU-kamerlid Jan Caudron rea
geerde op de nogal gunstige kom-
mentaren n.a.v. het bezoek van 
minister Wathelet, voorzitter van 
de Waalse Gewestregering, aan 
Vlaanderen.,,Zonder het feest te 
willen bederven houd ik er noch
tans aan enkele puntjes op de i's 
te zetten." 

Het IS inderdaad dezelfde Wa
thelet die zich nog niet zolang ge
leden kategorisch verzette tegen 
de Vlaamse aannemer De Nul uit 
Aalst bij de bouw van Le Pont Ca
nal over het Centrumkanaal te La 
Louvière. Wat een flagrante aan
fluiting betekent van de EG-
mededingingsrichtlijnen. 

Alhoewel deze aannemer het 
laagste bod deed bij de offerte-
aanvraag, werd hem de bouwver
gunning geweigerd. Officieel om
wille van „estetische" ovenwegin
gen, maar in feite omdat op Waals 
grondgebied geen Vlaamse aan
nemers geduld worden. 

Caudron wijst er op dat dit geen 
alleenstaand geval is. Bij de aan
besteding voor de bouw van het vi-
adukt over de Eau Rouge werd het 
ontwerp van de Vlaamse aanne
mer Moens uit Meise door de jury 
verkozen. En de Rijkevorselse 
firma Van Roey deed het laagste 
bod voor de bouw van de waterto
ren te Welkenraedt. Beide 
Vlaamse aannemers werden ech
ter geweerd, in het kader van een 
eng en onwettig Waals protektio-
nisme. 

Zó hef IS die Wathelet dus ook 
weer met... 
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Bloed aan de kade 

Reakties en kommentaren 
Ons ophefmakend artikel van vorige week,,Bloed 

aan de kade — Namen noemen" lokt(e) heel wat 
reakties en kommentaren uit. 

H ET persagentschap Belga 
bracht donderdagoch
tend om 5 uur een voor

treffelijke samenvatting op „het 
6/ste/-net", waardoor het meteen 
verspreid werd op alle redakties 
en op de Sarco-schermpjes van 
de ministeriële kabinetten. 

Argus: blind 
Het BRT-radionieuws vertikte 

het melding te maken van deze 
onthullingen. Ook het televisie
programma Argus (het zg. 
,,Praatprogramma waarin Jan 
Van Rompaey en Jessie de Ca-
luwé de media doorlichten") 
bleef (bewust?) blind. De bewe
ring dat je vooral tot het „kliekje" 
moet behoren, vooraleer je 

daarin aan bod komt, dreigt be
waarheid te worden. 

Wel interesse was er vanwege 
de televisie-nieuwsjongens. Het 
BRT-journaal van donderdag
avond vermeldde en bracht de 
WIJ in beeld. De RTBF-nieuws-
dienst nam onze redakteur zelfs 
mee naar de bewuste Zeebrugse 
kade, interviewde hem, en begon 
het vrijdagavond-journaal met 
ons artikel als eerste hoofdpunt! 

Enkele kranten bleken eve
neens geboeid. De Gazet van 
Antwerpen wijdde een mooie re-
flektie aan het WIJ-dossier. Le 
Soir deed dit eveneens en speci
alist Colette had zelfs kompli-
mentjes voor de WIJ-redaktie. De 

Morgen besteedde uitvoerig aan
dacht aan de interpellatie die 
Nelly Maes aan de hand van 
onze gegevens donderdag in de 
Kamer hield. Het weekblad ,,De 
Post" verwees ook naar ons 
blad. De overige kranten gunden 
blijkbaar dit suksesje met... en 
zwegen WIJ dood. 

De leden van de Volksunie-
partijraad feliciteerden, bij mon
de van voorzitter Gabriels, de 
Wij-ploeg; een voor ons meer 
dan deugddoend schouder
klopje I 

Knack zocht... 
Het weekblad Knack van zijn 

kant zette liefst vier redakteurs 
aan het werk om de WlJ-berich-
ten na te trekken. Echt nieuwe 
zaken vindt dit kwartet niet, inte
gendeel. Wel wordt op basis van 
gegevens van de Lloyds-verzeke-
ringsmaatschappij de vaartroute 
gerekonstrueerd van enkele van 

de door ons vermelde schepen. 
Waarbij ook de Knack-ploeg 
meestal niet verder raakt dan 
Suez. 

Knack slaat trouwens de bal 
herhaaldelijk mis. Zoals hiervoor 
aangegeven voeren zowel de Pe
gasus als de Hormeland wel de
gelijk naar de Iraanse haven Ban
dar Abass; de Danika Brown, 
die na enkele stops uiteindelijk 
Sierra Leone als eindbestem
ming opgaf, verscheen op 7 okto
ber in de Rode Zee. Deze gege
vens worden trouwens bevestigd 
door koilega Jean-Paul Colette 
van Le Soir\ 

Bovendien doen onze achtbare 
Knack-kollega's er goed aan de 
WIJ-publikatie aandachtig te le
zen. Wij stelden slechts een 
reeks doordringende vragen op 
basis van aan ons toegespeelde 
vertrouwelijke gegevens. Vragen 
waarop wij vooralsnog geen ant
woord kregen, ook al lijkt het erop 

dat Knack het rekwistoor van de 
regering voor haar rekening 
neemt. De grote Knack-redaktie 
die zich geroepen voelt de WIJ-
knaapjes de levieten te lezen. 

Alhoewel de journalisten van 
dit denkende weekblad uiteinde
lijk toch moeten toegeven dat, 
dankzij het Volksunie-weekblad, 
de Morsoe onmiskenbaar aan de 
lijst van verdachten is toege
voegd, wat het onderzoek echter 
,,nauwelijks vooruithelpt" (sic)... 

Ondertussen zijn de poppen 
ook echt aan het dansen gegaan. 
Op kwasi alle redakties werd ie
mand belast met het verder uit
pluizen van onze gegevens en op 
de betrokken kabinetten is de 
zoektocht naar het „/e/c" begon
nen. Dit blijkt o.m. uit het zenuw
achtige zwijgen van de diverse 
officiële diensten bij onze verdere 
zoektocht naar meer gegevens 
omtrent deze onverkwikkelijke 
wapentransporten. 

WIJ gaat echter door — zoals 
deze week — en zal niet wijken 
voor welke druk dan ook. De pu
blieke opinie heeft recht op volle
dige en juiste informatie. Het re-
daktiekomitee dankt langse deze 
weg voor de sympatieke steunbe
tuigingen' 

100 jaar na zijn geboorte opent 
onze grootste expressionist 
een nieuw museum in Oostende. 

Jarenlang is Peimeke een tel gecontesteerd kunstenaar 

gebleven. Vooral bi) het grote publiek. Vaak heeft hij 

zelfe doeken gewoon overschilderd, als hij weer eens 

geen geld had voor materiaal, ot als het vong werk hem 

niet aanstond. Het is duidelijk dat lang niet iedereen 

zijn manier van schilderen kon begrijpen. Hij reageerde 

tegen het oppen'lakkige impressionisme. Met krachtige, 

sombere trekken schilderde hij de ziel van het Vlaamse 

volk. Het vissersleven. De landschappen. Het leed van 

de boeren. De vruchtbaarheid van de vrouw. 

Slechts na zijn dood kreeg Petmeke de waardering die 

hij verdiende. Vandaag wordt hij internationaal 

erkend als de belangrijkste vertegenwoordiger van het 

Vlaamse expressionisme. In tal van grote musea, overal 

ter wereld, hangt thans werk van hem. Hij wordt m één 

adem genoemd met onze grootste Vlaamse meesters. 

Precies 100 jaar na zijn geboorte opent het nieuwe Prx> 

vinciaal Museum voor Moderne Kunst in CXjstende zijn 

deuren met de lang vervrachte retrospectieve van Permeke. 

Met 200 werken brengt deze tentoonstelling een represen

tatief beeld van zijn oeuvre. Een unieke expositie, 

lien boeiende kennismaking met een indrukwekkende 

kunstenaai; waarop we met recht en reden trots mogen 

zijn. 

Ukunt deze tentoonstelling elke dag (behalve op 

maandag) bezoeken van 20 december tot 1 maart, 

telkens van 10 tot 12 u 30 en van 13 u 30 tot 17 uur. Van de 

NMBS krijgt u 50% korting. De inkom bedraagt 40F. 

En met onderstaande bon kunt u aan de ingang van het 

museum gratis een traaie reproductie krijgen van 

"De verlootdeni' een van Permekes meesterwerken. 

Hiervan weiden 5 000 exemplaren aangemaakt. 

-B- O -N-

Naam: 

Straat 

Voornaam 

Nr 

^ " ^ ^ ^ 

Postcode: Pla 

Op vertoon van deze bon ont\'angt u v̂ nuis een ivproductie 
(tot uitputting van de voorraad) 

Vlaandetvn Leeft - Kunstiaan 46 - 1040 Brussel. Tel. 02/514.10.10. 
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Kamerlid Jaak Gabriels: 

„Geen politieke icoeiianclei 
bij RTT-icontraict!" 

De parlementsleden zijn niet te spreken over de rol die Kamer en Senaat van
daag spelen. Dit blijkt uit een opiniepeiling, gehouden in opdracht van de groep 
Coudenberg. 

De helft van de verkozenen vindt zelfs dat de parlementaire demokratie mank 
loopt. Als oorzaken verA/ijzen ze naar de macht de regering, de partijrichtlijnen, 
de invloed van de sociale partners enz. Remedies zijn volgens hen o.m. de af
schaffing van volmachten en de onverenigbaarheid van een nationaal en een re
gionaal mandaat. 

T IJDENS de jongste zittin
gen was dit onbehagen 
weinig terug te vinden. 

Hugo Schiltz mocht dan al bewe
ren dat de techniek van de voor
lopige twaalfden als alibi wordt 
misbruikt om de parlementaire 
kontrole te ontlopen. De meer
derheid stemde toch braafjes m 
met het verzoek om voorlopige 
kredieten voor de eerste drie 
maanden van 1987. 

Een zelfde slaafsheid spreidde 
zij ten toon bij de bekrachtiging 
van de volmachtbesluiten. Niets 
eens enkele kritische vragen over 
de opmerkingen van het Reken
hof of over de vele errata die bij 
de besluiten verschijnen. 

Onderhuids verzet 
Soms komt het onderhuids ver

zet bij enkele meerderheidsleden 
toch al eens aan de oppervlakte. 
Zo naar aanleiding van de inter
pellatie van voorzitter Gabriels 
over de carroussel van Voeren. In 
zijn antwoord verklaarde minister 
Michel van Binnenlandse Zaken 
zonder blikken noch blozen dat 
de op de godsvrede helemaal 
geen termijn geplakt staat. Suy-
kerbuyck van de CVP wist niet 
wat hij hoorde en weigerde de ge
bruikelijke gewone motie te on
dertekenen. 

Een zelfde wrevel was hoor
baar bij zijn partijgenoot Van 
Hecke, bij het wetsontwerp dat 
de legersterkte voor volgend jaar 
vastlegt. Vooral in verband met 
de NAVO-verbintenissen vuurde 
hij heel wat kritische vragen af. 

Waarschijnlijk wordt een en an
der wel glad gestreken. Toch 
kunnen we ons niet van de indruk 
ontdoen, dat voorzitter Swaelen 
meer en meer strijkwerk voorge
schoteld krijgt. 

Wat nu de werking van de ei
gen VU-frakties betreft, kunnen 
we slechts in herhaling vallen: 
veel te veel om alles zelfs maar 

gewoon te vermelden. Elders in 
dit blad vindt u een uitgebreid re
laas van de interpellatie van Nelly 
Maes over de betrokkenheid van 

ons land in de Iraans-lraakse oor
log. Verder besteden we aan
dacht aan de beschuldigingen 
die André De Beul uitte aan het 
adres van minister Olivier van 
Openbare Werken en aan de 
,,dialogues interminables" van 
Jef Valkeniers en minister De-
haene. Voor het overige stelt de 
Kerstvakantie ons in staat, de 
achterstand wat op te halen. De 
Kamer is overigens al met ,,re
ces", de Senaat volgt eerst
daags. 

Terecht wantrouwen 
Onze aandacht moet toch nog 

even gaan naar de gedachten-
wisseling die zich in de kamer-

ifOha 
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Vandmg stemt de Vlaamse Rmd^ Onder meer 
over het dekreet Covefiers ert Suykerbuyk, dat de 
voordracht van burgemeesters toevertrouwt aan 
de Vlaamse regering. De eenparigheid zal wel 
benaderd worden. Pas achteraf rijzen de prebie-
men. 

HET iaat tich immers 
voorspellen dal <ie 
cefttfaie regermg naar 

hel Arbltrasehof ir&kt, Hoe 
slagen CVP en PW Qt toch m, 
«jlergelijke dübl>0lj;lnntighe(?l 
alsmaa«foof te verkopen? 

Ook wor«fl gsslemd over <Je 
k0uze vm hel yzermonu ment 
ats memomal van de Vlaamse 
ontvoogding. En hier 3s de 
konsensus zoek. SP m PVV 
kunnen niet ?nstemm«ri. Het 
op$fiNrifi „Vlaanderer? voor 
Krfstus" stoort hen 

Deze- verdeeldhetd is te 
plofó om niet t© v^rbiaerj. Een 
Mm de önderteker*aaf s was de 
socialist Van Vellhoven. En 
het voorsiel ging geruisloos 
door de kommissie. Pas d^n, 
nad«t de PW ĵongeren roer
den, gingen de poppen aan 't 
d]̂ nse«. öaBe witde het önigs 
beöort, de lil>eraai Uaverge het 
Oroemngemohiiment Het 

W. Luytén: tt.,.w&fkê dmgrih 
p&nde Èl0schiedenis het iJz&r-
monumant i^$cftr0V0ti 
hmfl" 

i>akk«lelen gifjg stover, dat de 
dikke vm Dâ e er werd bi^e-
sleurd om naar de ouderdom 

Ï^S-'SVJÏWJSAÖXVSAW i.V,Oi*->„>xC: 

van het woordje „memoriaar* 
te pellen. 

Erg emotioneel geladen 
was het pleidooi v«n Wafter 
Luylen. Barrikadeerd ~- zoals 
hij zelf zei ~ achter een aantal 
boeken en citaten. 

Zwaar tlfde hij aan de jonge-
rengroei) die aanstooï nam 
aan het Uzermonttment „We 
zijn er niet op vooruitgegaan". 
Getuige de Vlaamse socialist 
Fayal, Die na de dvna«ittering 
Inierpétieerde; „Ondanks hel 
molto dat niet zonder voorbe
houd door alle Vlaittsngen kan 
worden onderschreven, ,waa 
dit gedenkteken voor velen 
geworden een onafscheidelijk 
stuk van Vlaandorens ge
schiedenis, landschap en ge
moed*'. 

Niet anders schreven de 
„Vooruit" in 1931 en zovele 
anderen. 

In het bijzlln van vreemden 
— Kataianen, öasken of Zuid-
Tirolers " - beseft men pas ten 
voile welke aangrijpende ge
schiedenis het IJzermonu-
ment gseschreven heeft Deze 
slemming, vervolgde Luyten, 
mag niet een ïioveeiste graf* 
schennis worden tegen dege
nen die behoren tol de beiang> 
riïkste ^eneraHe van onze 
volksgeschiedenls. 

H. Schiltz betitelde de voorlopige 
kredieten als een alibi om de par
lementaire kontrole te ontlopen. 

kommissie voor Infrastruktuur 
ontspon over het RTT-kontrakt. 
Aanbrenger was Jaak Gabriels. 

De VU-voorzitter hekelde voor
namelijk de stuntelige manier van 
aanpak. De druk van allerlei 
Waals-Brusselse lobby's moet 
wel bijzonder groot zijn... Wan
trouwen is dan ook gerechtvaar
digd. De lessen van het verleden 
spreken voor zich. ,,Bij de F 16 
mochten we al blij zijn met 20%, 
de beloofde helikopterkompensa-
tie kwam er niet, de teleksen wer
den opgesplitst, het leeuwenaan
deel voor de jeeps ging naar Wal
lonië...en toch verklaarde mi
nister Maystadt parmantig dat hij 
alle vorige verdeelsleutels als on
bestaande beschouwt". 

Inzake het RTT-kontrakt moet 
de Vlaamse meerderheid zonder 
meer spelen. De Vlaamse positie 
in de telekommunikatie-sektor 
moet gevrijwaard bijven, zonder 
politieke en ekonomishe kom-
pensaties. 

,,Reeds al te lang dragen de 
Vlamingen onredelijk zware soli-
dariteitstransferten naar Wallo
nië. De kost van het RTT-kontrakt 
zal overigens in meerderheid 
door de Vlamingen betaald wor
den. Waarbij nog komt dat de te
lefoonopbrengsten voor amper 
18% uit Wallonië komen." Aan 
argumenten ontbreekt het dus 
geenszins. Maar zo zelden zijn ze 
relevant in ons Belgisch politiek 
bestel... 
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SENAAT 

„Dialogues Interminables" 
Het was weer de week van Jef 

Valkeniers. ...En dan is minister 
Dehaene nooit veraf. „Waarom 
moet een interpellatie van de 
heer Vall<eniers tot minister De
haene telkens tot een „dialogue 
interminable" leiden ?" vroeg se
naatsvoorzitter Leemans zicli af. 

Misschien wel omdat de minis
ter geen blijf weet met de rake 
vragen van de VU-senator? Zo 
beseft elk weldenkend burger dat 
het dossier van de niersteenver
gruizers verworden is tot een 
„marchandage". In België ko
men zo'n 2.500 patiënten in aan
merking voor een behandeling. 
Drie vergruizers zouden volstaan. 
Maar zoals gebruikelijk eist elk 
zuitlje zijn machientje, en het zul
len er dus een achttal worden. 

Na een wat over een weer spe
len van de bal kon minister De
haene niet anders dan stellen dat 
er inderdaad minder normale din
gen gebeuren, dat hij het voor het 
overige ook nog niet weet en het 

Volgens J. Valkeniers komen 
slechts 2.500 patiënten in aan
merking voor een niersteenver
gruizer. Moet dan zo nodig elke 
zuil zijn toestel? 

advies afwacht. Het advies van 
een uiteraard verzuilde kommis
sie... 

Een ander dossier dat Jef Val

keniers aanpakte, is het Fonds 
voor Beroepsziekten. De minister 
moest erkennen dat een privati
sering van deze sektor technisch 
noch financieel haalbaar is, doch 
dat de privatisering van de taken 
van het Fonds voor arbeidsonge
vallen onder bepaalde voorwaar
den wel bespreekbaar is. Hij zeg
de toe, de werking van het Fonds 
voor beroepsziekten veilig te stel
len. 

Tot slot richtte Vlakeniers zijn 
pijlen op Verhofstadt en diens 
plannen om de kabinetten in te 
krimpen met 10%. Zelf diende hij 
een voorstel in om het aantal 
ministers tot 14 en het aantal 
staatssekretarissen tot 9 te be
perken. Het aantal kabinetsleden 
wil hij indijken tot 7 per eksellen-
tie. 

Volgens de begrotingsminister 
is dit ook zijn uiteindelijk doel. 
Waarop de VU-senator replikeer
de, dat het met de huidige maat
regelen nog wel 20 jaar kan duren 
. Verhofstadt zelf bvb. heeft een 
hofhouding van ruim 100 men
sen! 

KIMER 
Beleid van de 
natte vinger 

Je kan uiteraard elke studie 
zodanig relativeren, dat er verder 
geen rekening mee dient gehou
den. Dat is zo ongeveer wat mi
nister Olivier uitspookt op open
bare werken: een beleid van de 
natte vinger. 

Nu heeft het bepalen van de 
nuttigheid van infrastrukturen 
steeds aanleiding gegeven tot 
diskussies, waarbij kosten en ba
ten voor de gemeenschap niet 
zelden moeten wijken voor ande
re overwegingen. In 1981 werd 

dan ook een kosten- en batenana
lyse opgemaakt voor 500 wegen-
projekten. Een orde van nuttig
heid en belangrijkheid werd vast
gelegd. 

Maar de liberale eksellentie 
verwierp ze. Zijns inziens kwam 
de instandhouding van het leef
milieu al te weinig aan bod. „En 
inderdaad", aldus André De 
Beul, „er werd wel een poging toe 
gedaan, maar eens te meer bleek 
dat een milieudatabank en een 
globale landschapsinventarisatie 
vereist zijn om tot een optimale 
milieu-effektrapportering te ko
men". 

Enfin, de ven/verping van de 
minister zou hoopgevend klinken-

• De Heer Ylleff (PS) (in het Frans): 
„...Ikzou graag hebben dat de eerste 
minister naar me luistert." 

De Heer Martens, eerste minister 
(m het Frans): „Ik luister zeer aan
dachtig naar het betoog van de heer 
Ylieff" 

De Heer YlleH (PS) (in het Frans): 
„Doe zo verder!" (Gelach) 

• De Heer Desaeyere: „. .U beseft 
toch dat met dit akkoord Vlaanderen 
tweemaal betaalt, éénmaal met eigen 
middelen voor de Vlaamse instellin
gen en éénmaal voor de Waalse in
stellingen via de centrale begroting. 
Dit wordt federalisme a la carte " 

De Heer Lenaerts (CVP): „Ik heb 
uw ekonometrische en komputer-bij-
gestuurde cijfers al verschillende ke
ren beluisterd, maarzij overtuigen me 
nooit. Ik ben dan ook maar een een
voudig klassikus." (Glimlachjes) 

• Mevrouw Maes: „...Na het rege
ringsamendement kunnen we in 
Vlaanderen gebruikmaken van ristor-
no's, maar de eerste ristorno's die in 
het vooruitzicht worden gesteld zijn 
deze uit de belastingen op slijterijen, 
ontspanningsgelden en vermakelijk
heden In Vlaanderen IS er blijkbaar al 
heel wat gestart aan de toog." (Ap
plaus bij de VU) 

• De Heer Gabriels: „Dat uw rege
ringsverklaring de stabiliteit van de 
politieke macht predikte, kan van
daag met anders dan een lachertje 
worden genoemd. 

. In de onvolprezen „Dikke van 
Dale" lees ik dat stabiliteit o m de 
toestand is in de atmosfeer, waarbij 
weinig of geen luchtstromingen be
staan. Dat IS zeker met het geval in de 
regeringsploeg, waar iedereen zo 
hard met deuren en vensters slaat dat 
iedereen iedereen permanent in de 
tocht zet." 

A. De Beul: „Op openbare wer
ken geldt slechts een kriterium: 
de benadeling van Vlaanderen!" 

...ware het niet dat zijn beleid er 
nu net de logenstraffing van is. 
,,Het is hypokriet de kosten-ba-
tenanalyse om milieuredenen af 
te wijzen, terwijl er bij de beslis
singen geen rekening mee wordt 
gehouden." 

Het enige kriterium dat voor de 
minister telt, is het politieke. Niet 
de noodzaak, niet de rendabili
teit. Hoe valt het anders te verkla
ren, vroeg VU-kamerlid zich af in 
zijn interpellatie, dat Vlaanderen 
tijdens de periode 1981-1985 am
per 33,7% kreeg voor grote we-
genwerken, Wallonië ruim 56% 
en Brussel bijna 10%? En dit 
terwijl er zich bij de eerste 20 
investeringsprojekten 15 in het 
Vlaamse land situeren! 

,,Wie verbaast het dan nog dat, 
volgens een GERV-studie van 
1981, door het willekeurig beleid 
van de natte vinger op openbare 
werken ruim 181 miljard verspild 
werd? Een bedrag dat de gehele 
St.Annabesparing benadert!" 

Europees op 
z'n Belgisch? 

Vorige week slaagden het Europese Parlement en 
de Ministerraad jer niet in, overeenstemming te 
bereiken over de begroting 1987. 

Weliswaar handelt de diskussie over een relatief 
klein cijfer - 6,7 miljard op een totaal van 1.620 
miljard - maar er is meer. 

HET Euopees Parlement ge
bruikt zijn begrotingsbe-
voegdheid om de Minis

terraad duidelijke wenken te ge
ven. De ontevredenheid over het 
beleid is erg groot. 

Reeds dit jaar hebben de EEG-
uitgaven het plafond bereikt: zij 
waren gelijk aan de som van de 
douane- en landbouwheffingen 
en 1,4% van de BTW-opbreng-
sten. Zeker is dat in 1987 het 
plafond zal overschreden wor
den. En om te sleutelen aan de 
verhoging van de inkomsten rest 
geen tijd. Zo'n procedure kan 
makkelijk anderhalf tot twee jaar 
duren. 

Sleutel van het probleem is het 
Gemeenschappelijk landbouwbe
leid. Bij de landbouwuitgaven is 
er in 1987 een gat van minstens 
175 miljard en de begrotingsmi
nisters voorzagen geen provisie 
om dit tekort te dekken. Ander
zijds liggen de koelkasten over
vol. Het opslaan van deze pro-
dukten kost de Gemeenschap da
gelijks minstens 800 miljoen fr. 
Deze cijfers spreken duidelijke 
taal: dit beleid is onbetaalbaar 
geworden. 

Op 1 januari neemt België het 
Europees voorzitterschap over. 
Het wacht een bijzonder moeilijke 
taak. Niet alleen moet een oplos
sing gezocht worden voor het 
landbouwprobleem en hieraan 
gekoppeld het financieringspro
bleem, maar bovendien moet 
door een koherent en zelfverze
kerd optreden Europa gestalte 
krijgen in het wereldgebeuren. 

Morgen^stelt de VU haar me
morandum voor het komende 
voorzitterschap aan het publiek 
voor. Het is een weloverwogen 
aktieprogramma voor zes maan
den Europees beleid rond de the
ma's Europese Akte, interne 

Jaak Vandemeulebroucke 

markt, Europese politieke samen
werking, landbouwbeleid, struk-
tuurfondsen, Europese Investe
ringsbank, onderzoeksbeleid, 
kuituur, energie- en milieubeleid. 

Eerst moet de Belgische rege
ring evenwel de puinen ruimen in 
eigen huis. Een goed voorzitter
schap kan slechts geloofwaardig 
zijn, wanneer het bewijst in eigen 
kring de problemen aan te kun
nen. Hoe kan België Europees 
spelen wanneer het er niet eens 
in slaagt, een Voerense burge
meester af te zetten? 

Willy Kuijpers en ikzelf zullen 
het Belgische voorzitterschap 
dan ook met gerechtvaardigd 
wantrouwen in het oog houden. 
Mooie Europese woorden helpen 
immers al lang niet meer. Daden 
moeten volgen! 

Jaak Vandemeulebroucke, 
lid van het Europees Parlement 
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Het Vlaams onderwijs na St.-Anna 

Valse start voor het 
onderwijs van morgen 

Gisteren heeft VU-voorzitter Jaak Gabriels, daarin 
bijgestaan door ondervoorzitter Jaak Vandemeule-
broucke en partijbestuurslid dr. Cliris Vanden-
broeke, een bilan opgemaakt over de toestand van 
het Vlaams onderwijs na de St.-Annabesparingen. 

Het resultaat was weinig rooskleurig. Er is noch
tans een alternatief. 

IN de zestiger en zeventiger jaren 
sprongen de onderwijskosten 
inderdaad uit de pan (+163%) 

Maar sinds 1980 volgde zowat een 
halvering van de middelen De hoofd
elijke kostprijs ligt in 1985-86 nage
noeg nog op het peil van 1980, niette
genstaande een indeksstijgmg met 
ruim 40% Zoiets noemen we de lat 
neerhalen 

Nieuwe noden 
Ze heeft o m voor gevolg dat jonge 

leerkrachten aan de kant moeten blij
ven staan, terwijl het lerarenkorps 
veroordeeld wordt tot skierose Men 
verkwanselt vandaag de kwaliteit van 
het onderwijs uit hoofde van begro
tingsproblemen De vraag is dan wel 
hoe men tegen het einde van eeuw, 
dit IS op het ogenblik dat de onder-
wijsdepartementen ook in relatieve 
termen minder centen nodig zullen 
hebben, nog tot een zinvolle aanpak 
in staat zal zijn 

Gezien de belangrijke plaats die 
kennis en informatie in de moderne 
samenleving innemen, moet aan de 
jongeren en m toenemende mate aan 
de volwassenen de kans worden ge
boden om hun gaven zo te ontwikke
len dat ze m die nieuwe maatschappij 
kunnen leven en werken Daarom 
moet ons onderwijs kritisch onder
zocht en aangepast worden De vele 
jongeren die moe en ongemotiveerd 
afhaken en als laaggeschoolde werk
zoekenden op de arbeidsmarkt ko
men, zullen het proletanaat van de ja
ren negentig vormen 

Dit beangstigend vooruitzicht staat 
in schnlle tegenstelling tot de vele 
mogelijkheden om zich zinvol in te 
schakelen in de nieuwe samenleving 
Het moet alle verantwoordelijken en 
beleidsmensen er toe aanzetten, ons 
onderwijssisteem aan te passen Er is 
geen zinvoller investering dan in een 
vernieuwd edukatief bestel Geen in
spanning daarvoor is te groot 

Het IS dan ook meer dan bedroe
vend dat Vlaanderen in dit streven 
wordt afgeremd door een met aange
paste staatsstruktuur 

Even bedroevend is het dat de hui
dige besparingswoede op het onder
wijs werd losgelaten zonder enig uit
zicht op de toekomst De besparin
gen met louter budgettaire oogmer
ken zullen geen heilzame gevolgen 
hebben Niet elke besparing moet 
veroordeeld worden, maar de kwa
lijke neveneffekten van de St -Anna-
maatregelen komen nu reeds aan het 
licht 

Zo werden schuchtere vernieu
wingspogingen in het beroepsonder
wijs onherroepelijk weggesnoeid 
Een grote groep tijdelijke en meestal 
jonge leerkrachten werd weggedrukt 
Wilde reaffektaties houden geen re
kening met de daadwerkelijke kunde 
en motivatie van de betrokkenen De 
inzet van direkties in het basisonder
wijs, die nooit behoorlijk vergoed 
noch administratief omkaderd werd. 

wordt nu in vele gevallen beloond met 
de plicht om zes extra lesuren te leve
ren, wat in de meeste gevallen met 
vol te houden is Natuurlijk werkt dit 
alles demotiverend Hoe kunnen wei
nig gemotiveerde leerkrachten de 
jongeren motiveren'' Nochtans is dat 
een wezenlijke opdracht van het on
derwijs 

Alhoewel in het lager onderwijs nog 
een lichte aangroei van leerlingen 
wordt genoteerd, daalt het aantal ba
nen er met 121 eenheden De bijko
mende opdracht van zes lestijden 
voor direkties in middelgrote scholen 
vormt een zware overbelasting voor 
mensen die zich plichtsbewust inzet
ten bij de leiding en de administra
tieve taken Er moeten eveneens 700 
stagiairs worden gevonden, maar er 
zijn geen nieuwe afgestudeerden 

Rampzalige 
gevolgen 

Het buitengewoon ondeni/ijs werd 
buiten de besparingen gelaten Toch 
doet er zich in de praktijk een daling 
van het aantal leerlingen voor als ge
volg van de strijd voor het behoud 
van leerlingen in andere scholen Op 
die manier wordt aangepast onder
wijs aan een aantal kinderen ont
houden 

In het beroepsonderwijs diende 
evenmin ingeleverd te worden, be
halve waar de nationale omkade-
nngskoefficient werd overschreden 
Het verliest wel de personeelsleden 
die voorzien waren voor vernieu-
wingsprojekten 

Het sekundair onderwijs krijgt de 
zwaarste klappen inzake werkgele
genheid Er dienden 2 025 betrekkin
gen ingeleverd te worden In werke
lijkheid gingen er echter 2 220 verlo
ren ten gevolge van de nieuwe omka
dering Vooral de kleinere VSO-
scholen leden een onevenredig groot 
verlies Hier speelde met alleen de 
verlaging van de omkadering Door 
de voortdurende aanvallen op het 
VSO kozen heel wat ouders het ze
kere voor het onzekere en stuurden 
hun kinderen meer dan voorheen 
naar het traditioneel sekundair on
derwijs 

Traditionele scholen kenden veelal 
een aangroei van leerlingen maar zij 
dragen de gevolgen van de reaffekta-
tie Bijkomende lestijden gaan naar 
gereaffekteerden Door het verdwij
nen van vele jonge lijdelijke leer
krachten vermindert de kreativiteit en 
de vernieuwingsdrang in het leraren
korps Het kritisch doorgeven van de 
kuituur van de eigen generatie dreigt 
in het gedrang te komen 

De aantrekkelijkheid van het le
raarsberoep IS sterk aangetast De 
spektakulaire terugval van leerlingen 
m de normaalschool en aan de lite
raire faktulteiten van de universiteiten 
laat vragen njzen over het toekomstig 
lerarenaanbod Komt er een dode pe
riode inzake aanbod van leerkrach

t e n ' Zal de kleine beschikbare groep 
bestaan uit een klem aantal sterk ge-
motiveerden en een groot aantal voor 
wie onderwijs de laaste keuze i s ' 
Zullen de in hun betaan bedreigde 
normaalscholen de noodzakelijke 
schifting durven doorvoeren' Zullen 
de universiteiten nu meer aandacht 
besteden aan de pedagogische vor
ming van toekomstige licentiaten' 
De vraag stellen is ze beantwoorden 

Vrije keuze 
op de helling 

Het verdraagzaam naast en met el
kaar bestaan van diverse levensbe
schouwingen m een gemeenschap 
beschouwen wij als een rijkdom 
Daarom juichen wij de uiteindelijke 
opnchting van de Raad voor Plura
listisch Onderwjs toe Daarom ook 
streven wij naar de gelijkberechtiging 
van schoolnetten en onderwijsvor
men en willen wij de vnje scchool-
keuze gewaarborgd zien 

Gedurende jaren werd het rijkson-
derwijs gepolitiseerd en door de wille
keur van opeenvolgende onder
wijsministers geschokt Ouders die 
traditioneel onderwijs verkozen, kon
den daarenboven in het rijksonder-
wijs met terecht De Autonome Raad 
voor het Rijksonderwijs moet het rijk-
sonderwijs aan de willekeur van de 
onden/vijsministers onttrekken Maar 
de slag die door het St -Annaplan 
werd toegebracht aan het sekundair 
onderwijs heeft het vertrouwen in het 
toekomstig aanbod van de kleinere 
VSO-scholen - in Vlaanderen zijn dit 
vaak rijksscholen - geschokt 

Het rijksonderwijs dat minder dan 
een vijfde van de middelbare scholie
ren telt, moet de helft van het totale 
leerlingenverlies in het sekundair on
derwijs dragen De aftakeling van het 
rijksonderwijs brengt de vrije keuze in 
het gedrang 

De zorg voor de kwaliteit van ons 
sekundair onderwijs zou moeten 

voorop staan De invoering van een 
eenheidstype dreigt tot nieuwe moei
lijkheden te leiden Het VSO werd 
veroordeeld en verminkt alvorens het 
eenheidstype werd ingevoerd Zal de 
invoering van het nieuwe type deze 
keer wel behoorlijk voorbereid wor
den en voldoende ruimte laten aan de 
autonomie van de schoolgemeen
schappen' Het statuut voor de leer
krachten zal in het licht van de toe
komstige ontwikkeling moeten aan
gepast worden, maar dat leerkrach
ten in het vrij onderwijs nog steeds 
geen statuut hebben kunnen wij met 
aanvaarden 

Doel en middelen 
De thans aangewende hakbijlstra-

tegie is misplaatst Mits een rustiger 
ontleding van de onderwijsbegroting, 
inbegrepen enkele verdere doorbere
keningen naar het volgende decen
nium toe, kon meteen een serene uit
zuivering van al dan met vermeende 
excessen plaats vinden i Met de hui
dige maatregelen wordt het omge
keerde effekt bereikt Jonge leer
krachten worden afgedankt en nieuw
komers zien hun kansen in lengte van 
de jaren afgesloten Pas tegen de 
eeuwwisseling zal het middelbaar on
derwijs massaal van vers, maar on
dertussen eerder ,,gestold" bloed 
voonen worden Het bewijst hoe on
zinnig thans wordt tewerk gegaan 

Terwijl de voor een federalisenng 
van het onderwijs noodzakelijke 
grondwetsherziening door de Frans-
taligen vong jaar onmogelijk werd ge
maakt, wensen sommige franstalige 
onderwijsknngen nu het onderwijs de 
federaliseren om de financiële voor
rechten, die ze jarenlang genoten, 
voor de toekomst te bestendigen Mi
nister Goens zelf geeft toe dat onder
wijsposten nu reeds kunnen overge
heveld worden, omdat het gaat over 
bevoegdheden die eigenlijk reeds 
aan de Gemeenschappen behoren 
Zo zou onmiddellijk 7 miljard fr kun
nen overgeheveld worden naar de 
Gemeenschappen De Volksunie is 
het daarmee vanzelfsprekend eens 

Maar voor de Volksunie houdt de 
federalisenng van het onderwjs meer 
in dan dat de bevoegdheid mzake 
onderwijs moet overgebracht worden 
naar de Gemeenschappen omdat 
een eigen onderwijs de hoeksteen is 
van kultureel zelfbestuur , de finan
ciële middelen en verantwoordelijk
heid moeten bij de Vlaamse Gemeen-

Het ongenoegen in het onderwijs is biezonder groot Dit werd dinsdag 
nog eens op manifeste manier duidelijk gemaakt door de massale be
toging van unief-studenten, afgelopen dinsdag Vóór de lange sliert 
zich in gang zette, was er nog tijd voor een partijtje kaart De ,,univ" 

staat toch te koop 
Aan deze betoging namen een tiental VU-parlementsleden deel, waa

ronder algemeen voorzitter Jaak Gabriels 

schap berusten en de overdracht van 
onderwijsbevoegdheid moet gepaard 
gaan met overdracht van middelen in 
verhouding tot de bevolkingscijfers 

De fameuze lat 
Vlaanderen moet 2,2 miljard fr 

besparen op zijn omkadering en het 
verschil verminderen tussen budget
taire en organieke ambten met 1 mil
jard fr Verwacht resultaat de bespa
ringen via de omkadering worden 
reeds overtroffen Het overige miljard 
kan hoofdzakelijk gehaald worden 
door de hogere prestaties van de le
raars Nederlands en de afschaffing 
van de verplaatsingsbonus De 
franstalige gemeenschap moet 3 mil
jard fr besparen op de omkadering 
en 2,2 miljard fr inleveren op de bud
gettaire maar met organieke ambten 
Verwacht resultaat op basis van de 
tellingen van september '86 zou 
slechts 2,2 miljard fr gehaald worden 
via de omkadering' Inzake de vermin
dering van de budgettaire ambten 
zullen van de 16 soorten afwijkingen 
velen waarschijnlijk struktureel zijn 
Meer besparingen dan aan Vlaamse 
zijde zullen er m de praktrijk met in
zitten 

De minister van Begroting zal dit 
scherp in de gaten moeten houden 
Als men de lat werkelijk gelijk wil krij
gen, moet de begrotingsmassa ver
deeld worden tussen beide Gemeen
schappen op basis van de getallen 
der schoolbevolking Daardoor zou 
de Vlaamse gemeenschap drie mil
jard fr meer gekregen hebben 

Dan zouden dit jaar geen 3 miljard 
fr of 4 000 betrekkingen moeten in
geleverd worden, zoals de minister 
thans oplegt In deze cijfers gaat het 
om voltijdse ambten Maar in de prak
tijk gaat het om veel meer mensen, 
gezien de vele deeltijdse banen die 
door andere en vooral jonge leer
krachten worden ingenomen 

De wilde bespanngsronde van het 
St -Annaplan legt een nieuwe hypo-
teek op het Vlaams onderwijs En dit, 
terwijl de eerste hypoteek nog altijd 
met werd gelicht nog altijd ligt de lat 
met gelijk, nog altijd beschikt de 
Vlaamse onderwijswereld over ette
lijke miljarden minder dan de Waalse 
Om deze hypoteek te lichten is er 
maar een afdoend middel de federa
lisering van het onderwijs, met verde
ling van de geldmiddelen op basis 
van de getallen der schoolbevolking 

Vernieuwd 
Alleen op die wijze worden de voor

waarden geschapen om m Vlaande
ren een vernieuwd edukatief bestel 
op te zetten 
— met verzekerd recht op leren voor 

wie dan ook, op welke leeftijd 
ook, 

— met veralgemeend Sabbat-jaar 
voor verplichte bijscholing en 
kans op banen voor jonge leer
krachten , 

— met vermenigvuldigde kontakten 
tussen de school en de wereld 
van de praktijk in bedrijven en 
diensten, 

— met klassen waarvan de bevol
king de te stellen maxima met 
mag overtreffen 

— met goede begeleiding zodat 
overbodig, duur en frustrerend 
overzitten wordt vermeden, 

— met wetenschappelijke begelei
ding en evaluatie en experi
menten, 

— met kansen voor weten en kunnen 
ook op het kreaktieve en het spor
tieve vlak, 

— leraars die goed gemotiveerd zijn 
en goed betaald worden en waa
raan hoge eisen mogen gesteld 
worden, 

— met scholen die streven naar kwa
liteit en jongeren die gemotiveerd 
schoollopen 
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Minder tewerkstelling bij de gemeenten 

Wel nieuwe lasten 
Zaterdag woonden meer dan honderd VU-

mandatarissen de studiedag bij van de Vereniging 
van Vlaamse Mandatarissen (VVM). Het tema was 
,,werl<en aan de werkloostieid". 

Veel aandacht ging daarbij uit naar het pas op
gestarte systeem van de zgn. ,,GEKO's" of 
,,GESKO's". Een toelichting. 

D E regering heeft immers 
besist de alternatieve ar-
beldscircuits zoals BTK, 

DAC en TWW af te schaffen voor 
de gemeenten en te vervangen 
door gesubsdidieerde kontraktu-
elen (GEKO's of GESKO's). 

Het voordeel voor de betrokken 
werknemers is dat hun sociaal 
statuut verbetert, hetgeen zeker 
positief is. Het nadeel van het 
systeem is dat de gemeenten de 
lonen integraal moeten betalen 
en enkel nog een jaarlijkse tege
moetkoming ontvangen van 
400.000 fr. per werknemer, mits 
aan bepaalde voorwaarden wordt 
voldaan. Zoniet krijgt de ge
meente slechts 230.000 fr. per 
werknemer. 

Enkel de lokale besturen en in
stellingen kunnen een aanvraag 
indienen tot het bekomen van ge
subsidieerde kontraktuelen. Dit 
wil zeggen: gemeenten, vereni
gingen van gemeenten met uit
zondering van deze met ekono-
mische finaliteit, OCMW's, ver
enigingen van OCMW's, inter-
kommunale centra voor maat
schappelijk welzijn. Het lokaal 
bestuur dat de aanvraag tot te-
werkstellen van de GEKO indient 
treedt ook als werkgever. De 
GEKO heeft een arbeidsovereen
komst en werkt onder verant
woordelijkheid en het gezag van 

het bstuur dat hem/haar heeft 
aangeworven en tevens de finan
ciële lasten van de arbeidsove
reenkomst draagt. 

Voorwaarden 
Zuivere vzw's kunnen geen 

GEKO's aanwerven, gemeente
lijke vzw's evenmin, maar de ge
meente kan haar personeel (ook 
GEKO's) voor hun rekening laten 
werken (,,detacheren"). De ge
meente blijft werkgever. De ge
meentelijke vzw is een rechtsver-
eniging waarbij de plaatselijke 
overheid een overwegende rol 
speelt in de oprichting of de lei
ding ervan. 

Het lokaal bestuur bekomt voor 
elke dienst zijnde GEKO een 
jaarlijkse premie, wanneer vol
daan wordt aan volgende voor
waarden : 
1. Het bestuur moet de voorde
len van de loopbaanonderbre
king toepassen overeenkomstige 
de herstelwet van 22 januari 1985 
houdende sociale bepalingen; 
2. De GEKO-werkzaamheden 
verricht in de niet-kommerciële 
sektor, zoals bedoeld in artikel 1 
van het KB nr. 25 van 24 maart 
1982 tot opzetting van een pro
gramma ter bevordering van de 
werkgelegenheid in de niet-
kommerciële sektor. Onder het 

^ ^ E TRENDS 
BELEGGERSALMANAK 

HOE BELEGGEN IN 1987 ? 
Alles over: 

Aandelen 
Goud 
Vastgoed 
Fondsen 
Obligaties 
Wisselkoersen 
Kunst 
Fiskaliteit 

Boordevol adviezen en grafieken van de 
belangrijkste Belgische aandelen 

en van de wisselkoersen. 
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begrip niet-kommerciële sektor 
worden die aktiviteiten verstaan 
die niet winstgevend zijn. 

Om een jaarpremie van 
400.000 fr. te bekomen moet het 
lokaal bestuur aan elk van de vol
gende voorwaarden voldoen: 
1 Het lokaal bestuur moet het 
vereiste aantal stagiairs in dienst 
hebben genomen opgelegd door 
het KB nr. 230 van 21 december 
1983 betreffende de stage en de 
inschakeling van jongeren in het 
arbeidsproces; 
2. Het lokaal bestuur moet het 
globale tewerkstellingsvolume 
handhaven; 
3. Het lokaal betuur moet het 
aantal vastbenoemde, tijdelijke 
en kontraktuele personeelsleden, 
die op 30 juni 1985 in dienst wa
ren, handhaven; 
4. Tenminste 50% van het totaal 
aantal tewerkgestelden moet in 
vast dienstverband aangesteld 
zijn; 
5. Het lokaal bestuur moet, bij 
ondertekening van de tewerkstel
lingsovereenkomst met de Mi
nister van Tewerkstelling en Ar
beid, minstens evenveel 
GEKO's, met de hoedanigheid 
van langdurig werkloze, te-
werkstellen als het langdurig 
werklozen in dienst had op 30 
juni 1985. 

Indien het lokaal bestuur aan 
één of meerdere van deze kriteria 
niet voldoet, bedraagt de premie 
230.000 fr. 

Kleine gemeenten 
Heel wat kleine gemeenten vol

doen niet aan punt 4 van de hier
boven geschetste kriteria en kun
nen dus in principe niet in aan
merkingen komen voor de premie 
van 400.000 fr De gemeenten 
kunnen d.m.v. een gemotiveerde 
aanvraag de Minister van Te
werkstelling en Arbeid vragen om 
vrijgesteld te worden van dit 
50%-kriterium. De Minister 
beslist autonoom of hij deze 
vrijstelling al dan niet toestaat. 

De gemeente die een derge
lijke vrijstelling bekomt, moet ten
minste de verhouding van 30 juni 
1986 handhaven van het perso
neel in vaste dienst t.o.v. het to
taal aantal tewerkgestelden. 

De Minister van Tewerkstelling 
en Arbeid kan de gemeenten en 
OCMW's die onderworpen zijn 
aan een saneringsplan, waardoor 
de voogdijoverheid een perso
neelsvermindering oplegt, een 
vrijstelling verlenen van de ver
plichting om het globale te
werkstellingsvolume ten minste 
te handhaven op het gemiddeld 
aantal personen tewerkgesteld in 
de periode van 1 april 1985 tot 31 
maart 1986 en het aantal vastbe
noemde, tijdelijke en kontraktu
ele personeelsleden die op 30 
juni 1985 m dienst waren, te 
handhaven. 

De gemeenten en OMW's die 
een vrijstelling wensen te beko
men, moeten ten minste een ge
lijk aantal art)eidsplaatsen in 
GEKO-arbeidsplaatsen handha
ven als het aantal TWW en DAC-
ers, die tewerkgesteld waren op 
30 juni 1986. 

Enkel de werkloze die ten
minste 6 maanden uitkeringsge
rechtigd volledig werkloze is, of 
de werkloze die in de loop van 
het jaar dat zijn indienstneming 

voorafgaat tenminste 6 maanden 
uitkeringsgerechtigde volledig 
werkloze was, komt in aanmer
king voor een tewerkstelling als 
GEKO. Werklozen die in een 
deeltijdse betrekking zijn tewerk-
gested kunnen niet als GEKO 
worden tewerkgesteld. 

Jongeren die wachtuitkeringen 
genieten en personen ingescha
keld in één van de alternatieve te-
werksteliingscircuits komen in 
aanmerking voor tewerkstelling 
als GEKO. 

Taken en kosten 
De GEKO's mogen enkel taken 

uitvoeren in de niet-kommerciële 
sektor hetgeen betekent dat de 
taken: 
— van sociaal of openbaar nut 

zijn of van kultureel belang, 
rekening houden met de be
trokken regio ; 

— kollektieve behoeften bevredi
gen waaraan anders niet kan 
worden voldaan; 

— geen direkt noch indirekt 
winstoogmerk nastreven. 

Volgens de berekeningen, uit
gevoerd door de Vereniging van 
Steden en Gemeenten, mag de 
gemiddelde bijkomende kost 
voor de gemeente per tewerk
gestelde GEKO geraamd worden 
op 120 tot 150.000 fr./jaar op 
voorwaarde dat een subsidie van 
400.000 fr./jaar wordt toegekend. 
Globaal werd berekend dat de 
bijkomende kost die hierdoor op 
de steden en gemeenten wordt 
afgewenteld kan geraamd wor
den op 1,6 miljard. 

Voor sommige plaatselijke 
besturen is de bijkomende last 
onoverkomeltjk en worden be
paalde afvloeiingen voorzien. 
Trouwens de aandachtige lezer 
zal reeds gemerkt hebben dat de 
gestelde voorschriften tegenstrij
dig kunnen zijn. Dit is bijvoor
beeld het geval voor gemeenten 
waar meer tewerkgestelden wa
ren in het stelsel van TWW, BTK 
of DAC dan het aantal in vast 
dienstverband 

Het spreekt vanzelf dat ge
meenten die slechts beroep zul
len kunnen doen op een tussen
komst van 230.000 fr. per werk
nemer niet in de mogelijkheid zul
len zijn het huidige aantal tewerk
gestelden te handhaven. 

Alle informatie over de GEKO's 
kan bekomen worden op het se-
kretanaat. 

FISKUS 
m Internationaal vergeleken 

1"^ pakt de fiskus de Belgische ar-
V l beider vrij zwaar aan. Dit blijkt 
M uit een OESO-studie die de fis-
IB&I kale situatie van produktielei-
"««^ ders vergelijkt. Het aandeel 
^ ^ dat een gemiddelde arbeider 
***™ met een gezin van twee kinde-
^«^- ren van zijn bruto-inkomen als 
^ f f personenbelasting afdraagt is 
t ^ toegenomen van 15 % in '81 
f n tot bijna 18 % in '85. Alleen in 

het Verenigd Koninkrijk en de 
Skandinavische landen ligt dit 
aandeel nog hoger. Ter verge-

^ ^ lijking wordt van het doorsnee 
^ Nederlandse en Westduitse 
1 ^ arbeidersinkomen 8, respek-
|g«w tievelijk 11 procent personen-
^ ^ belasting afgehouden. 

Betekenisvol is eveneens 
idd hoeveel de arbeider uiteinde-
mmi lijk overhoudt van zijn bruto-
l l ^ loon, na ook rekening te hou-
^ * ' den met de bijdrage aan, en 
^ ^ de uitkeringen van de Sociale 
« C Zekerheid (vb. kinderbijslag, 
i ^ ziekteverzekering,...). In Bel-
fy*, gië houdt de doorsnee arbei-
| | ^ der 80 % over van zijn bruto-
Tm. ^^^^^-1" '"^ "3" '̂ ^ ̂ ^ bestu-
^ deerde OESO-landen ligt dat 

percentage hoger. 

ESSKHW 

mRODE 
LANTAARN 
m „Welk kriterium je ook 

WtJ neemt, de begroting van het 
Wetenschapsbeleid in funktie 
van het Bruto Nationaal Pro-
dukt, het aantal vorsers per 
kapitaal, de navorsingsmidde-
len per vorser, het percentage 
van de rijksbegroting, enz, 
België is nog steeds de rode 
lantaarn van de Europese lan
den." Dat stelt prof. Roger 
Van Geen, voorzitter van de 
Nationale Raad voor Weten
schapsbeleid in het weekblad 
„Intermediair ". Het bedrag 
dat België uitgeeft aan weten
schappelijk onderzoeks- en 
ontwikkelingsprogrammas be
draagt nauwelijks de helft van 
landen met een stevige we
tenschappelijke reputatie zo
als de Bondsrepubliek, Frank
rijk, Groot-Brittannië en de 
Verenigde Staten. Naast het 
gebrek aan belangstelling van 
de politieke wereld veroor
zaakt het gebrek aan grootse 
navorsingsprogrammas in de 
private sektor deze achter
stand. 

Prof. Van Geen vindt dit vol
doende aanleiding om de 

WsJ alarmklok te luiden. We staan 
immers op de drempel van 
een periode waarin weten
schappelijke kennis een we-

^ ^ zenlijk deel zal uitmaken van 
de algemene kuituur. 

ACHTER
STELLING 
m De Nationale Raad van 

Wetenschapsbeleid besluit uit 
de voorgaande vaststelling 
dat er een inhaalmaneuver 
moet komen om het weten
schappelijk potentieel te ver
hogen. Prof. Van Gerven stelt 
dat men van dit inhaalmaneu
ver gebruik moet maken om 
de Vlaamse achterstelling op 
ht vlak van wetenschappelijk 
onderzoek ongedaan te ma
ken. Hij voegt daar wel de 
vaststelling aan toe dat de fe
deralisering in deze sektor tot 
nu toe steeds met een vermin
dering van het wetenschappe
lijk personeel en de beknot
ting van de middelen gepaard 
is gegaan. 

.lU.DSWMWÜTl^^e 
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Boerderijen in Bierbeelc, een voorbeeld 

De dreiging 
op ons erfgoed 

Zopas rolde het boek ,,Boerderijen in Bierbeek", 
samengeschreven door Kris Bovin, Vic Goedseels 
en Pol Van Mellaert, van de persen. Een alleszins 
merkwaardig boek uitgegeven door het Centrum 
voor Agrarische Bouwkunde van de KU-Leuven. Wij 
zouden aan dit werk op het eerste zicht niet meer 
dan een heemkundige waarde geven, ware het niet 
dat de studie veel verder reikt en een blik werpt op 
de toekomst van ons erfdeel: de zorg voor het leef
milieu, de landbouwgronden en de onzekere bedrijf
sopvolging. 

D RIE jaar geleden werd er 
reeds een tentoonstel
ling gewijd aan dit onder

werp om overheden en bevolking 
bewust te maken van de proble
men ron het behoud van het 
historisch-kultureel erfgoed, ge
vormd door het agrarisch land
schap en de boerderijen. De drei
ging die op dit erfgoed rust is 
groot: ruilverkavelingen, lintbe-
bouwing, nieuwe landbouwtech
nieken die het landschap én de 
boerderijgebouwen wijzigen, de 
problemen rond de overname 
van landbouwbedrijven. 

Struktuurpian 
Bierbeek is een mooi voor

beeld om deze problematiek te 
schetsen. Het overgrote deel van 
de gemeente is, qua ruimtelijke 
ordening, nog in gebruik als land
bouwareaal. Maar toch kent men 
hier alle problemen die zich — 
zoals hoger geschetst — stellen. 
En daarom komt dit boek net op 
zijn tijd, nu in Bierbeek een struk
tuurpian ligt te rijpen. 

In een eerste hoofdstuk ,,Boer
derijen in Bierbeek" wordt de 
verantwoording en het doel van 
het boek geschetst, waarbij zich 
de vraag stelt naar een samen
hangende politiek van alle be
langhebbenden, gericht op het 
behoud van het landschap en 
een funktionele vernieuwing van 
de bedrijfsgebouwen. 

Een tweede deel handelt over 

de ruimtelijke ordening in de ge
meente. Hierin speelde de land
bouw een kruciale rol. Grote bos-
gehelen en heidegronden wer
den in de voorbije eeuwen omge
zet in kultuurland, om een groei
ende bevolking te voeden. Vooral 
de laatste twee eeuwen grepen 
er grote veranderingen plaats. 
Gemeenschappelijke gronden en 
bossen — vroeger nodig als wei-
deplaats voor het vee en als eko-
nomische reserve voor brand
hout en boumaterialen (de lemen 
boerderijen hadden een houten 
skelet) — verdwenen, lintbebou-
wing verscheen langs de wegen, 
grote domeinen raakten ver
snipperd... 

De landbouwgeschiedenis be
schrijft aan de hand van pacht-
kontrakten, Inkomenstenboeken 
van abdijen en belastingslijsten 
de evolutie in de bewerkingsme
thoden, en de invloed die de bui
tenwereld op de landbouw had 
(oorlog, weersomstandigheden, 
veranderende bouwmaterialen). 

Het vierde deel is wellicht het 
boeiendste stuk van het boek. In 
het vooronderzoek werden alle 
gebouwen in de gemeente die 
met landbouw te maken hebben 
gehad geregistreerd. Een deel 
hiervan wordt hier nu nader on
derzocht. In een eerste reeks ko
men de kleine boerderijtjes, 
meestal 19de-eeuwse gebouwen 
van keuterboeren of landarbei
ders, aan bod. De verschillende 
types worden zorgvuldig ontleed 

en in kaart gebracht. Vervolgens 
worden een tiental grote, Bra
bantse vierkanthoeven be
schreven. 

Niet alleen brengen de auteurs 
ons de geschiedenis van elk be
drijf, rijk verlucht met oorspronke
lijke dokumenten en kaarten, 
maar ook de toekomstproblemen 
met de bedrijfsopvolging en de 
funktievernieuwing die er in de 
verschillende bedrijfsgebouwen 
moet plaatsvinden. 

En het is wellicht dat wat het 
boek ,,Boerderijen in Bierbeek" 
zo boeiend maakt: naast het 
overvloedige illustratiemateriaal 
en de ruime historische inbreng 
wordt er een duidelijke blik ge
worpen naar de toekomst. Zodat 
verleden én heden mekaar raken 
in een rijk geheel. 

— Boerderijen in Bierbeek, 156 
biz., 400 fr. Verkrijgbaar op het ge
meentehuls van Bierbeek of bij het 
Centrum voor Agrarische Bouw
kunde, KU Leuven, de Croylaan 42, 
3030 Heverlee. 
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.Boerderijen in Bierbeek", of de degelijl<heid van een studie... 

1987: Europees Jaar 
van liet IMiiieu 

De aanvang van het Europese Jaar van het Milieu 
valt volgend jaar samen met het begin van de lente 
op 21 maart. Gedurende de twaalf maanden die vol
gen zullen in de hele Gemeenschap tentoonstellin
gen, wedstrijden en konferenties elkaar in een lange 
reeks opvolgen. 

Alhoewel men zeer nauwlettend moet toekijken 
wanneer officiële instanties dergelijke grote akties 
ontketenen wensen wij het initiatief alle sukses toe. 

ET Europees Jaar van het 
Milieu heeft vooral tot 
doel de Europeanen be 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
en 
de Europese Vrije Alliantie 
nodigen u uit op een studiedag 

Wat na Tsjernobyl? 
Naar de kern van 
het energ/evraagstuic 
Maandag, 12 januari 1987 - Europees Parlement — Brussel 

ter te informeren over de proble
men van vervuiling en de be
scherming van de natuur en hen 
ervan te overtuigen dat zij allen 
iets kunnen doen om Europa 
schoner te maken en te houden. 

Hoofdthema's 
De vier hoofdthema's die voor 

dit jaar werden gekozen zijn: de 
noodzaak het milieu en de na
tuurlijke hulpbronnen te eerbiedi
gen om de kwaliteit van het leven 
te verbeteren; de bijdragen die 
de ,,ekologische investeringen 
kunnen leveren aan de ekonomi-
sche groei en het scheppen van 
werkgelegenheid; het toevoegen 
van een ekologisclie dimensie 
aan alle industnële, agrarische 
en sociale aktiviteiten, en tenslot
te de internationale uitdaging die 
voor de Europese Gemeenschap 
de bescherming van het milieu 
vertegenwoordigt. 

De Europese Kommissie denkt 
een hele serie voorlichtings- en 
bewustmakingsoperaties te orga
niseren. Zij beschikt daarvoor nu 
reeds over 3 miljoen Ecu* en zij 
vraagt voor het volgend jaar aan 
de Ministerraad 10 miljoen Ecu. 

En dan heeft ze ook nog een 
,.kleinigheid" nodig voor het 
daaropvolgende jaar want het mi
lieujaar eindigt in maart 1988. 

Brede aktie 
Een groot aantal projekten zal 

echter gefinancierd worden door 
bedrijven, verenigingen, regio's 
en stadsbesturen. Allerlei organi
saties die op de een of andere 
manier willen dragen in de kosten 
van een van de evenementen zijn 
van harte welkom, voegt de Kom
missie er wijs aan toe. De Kom
missie heeft reeds de Verbonden 
van Europese Werkgevers en 
Werknemers alsmede de Euro
pese organisaties die belangstel
len in milieubescherming bij de 
organisatie van het jaar be
trokken. 

In elk land van de Gemeen
schap is een nationaal komitee 
verantwoordelijk voor de organi
satie van alle evenementen die in 
dat land plaatsvinden. Bij ons 
wordt dat voorgezeten door pro
fessor Boeken van de Gentse 
Rijksuniversiteit. 

Verschillende TV-stations zijn 
bezig met de voorbereiding van 
speciale programma's over het 
milieu. Een voorsmaakje kan de 
Vlaamse kijker reeds genieten in 
het Labyrintprogramma ,,Blijft de 
regen zuur?". Dinsdag 30 de
cember om 21 u. op BRT 1. Ook 
zullen er speciale kursussen over 
ekologie worden gegeven aan 
studenten, werknemers en in
dustriëlen. 

De Volksunie heeft op de uitda
ging reeds ingespeeld door haar 
kampanje voor ,,Zuiver water"... 
(* 1 Ecu = 44 Bfr.) 
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NAVO-generaal Rogers te Istanbul: 

„Ik leidde VS-aanval 
op Lybië" 

11 

De bevolkingsexplosie van Istanbul is onvoorstel
baar. Amper 15 jaar geleden telde de stad 600.000 
inwoners, nu zes miljoen! 

Men schat dat er een half miljoen Iranese vluchte
lingen in en rond Istanbul verblijven. Elke maand ko
men er 3000 auto's bij. Alles wat wielen heeft rijdt. 

De blik-lawine rolt toeterend door de huizenzee, 
met vijf en zes auto's rakelings naast elkaar. Door de 
rode verkeerlichten, over het zeebrapad, op de trot
toirs, zonder verkeersregels, zonder voorrang... 

PLOTS is er grote spanning 
in het Sheratonhotel. Ge
neraal Roger himself komt 

naar de kommissievergadering. 
Tientallen persfotografen en TV-
joernalisten wachten hem op. 
In glazen kooien zitten Engel
se, Franse, Duitse, Italiaanse, 
Spaanse en Japanse tolken te 
wachten om de simultaanverta
ling te zorgen. (Van Nederlands 
is er geen sprake). En dan begin
nen de lichten te blitzen, de op
perbevelhebber van de NAVO-
strijdkrachten in Europa schrijdt 
binnen in groot ornaat. Zijn fiere 
borst is getooid met minstens 150 
cm2 gekleurde lintjes. Het doet 
me denken aan een smyrnatapijt. 

Onthullingen 
Hij neemt het woord en legt 

verklaringen af die deining ver
oorzaken. Ze gaan trouwens re
gelrecht in tegen het standpunt 
van de demokratische kon-
gresleden. 

,,De Amerikaanse troepen 
moeten in Europa blijven om hun 
homeland te verdedigen. Men 
mag de bestrevingen niet aan
moedigen om Europa te verlaten. 
De grenzen van Amerika liggen 
in Duitsland!". 

Op vragen van de vergadering 
bevestigt Rogers dat hij de Ame
rikaanse aanval op Lybië heeft 
voorbereid én geleid. 

Maar vooral de verwerping 
door Rogers van de voorstellen 
van Reykjavik zorgen voor op
schudding. Rogers is tegen de 
zero-option (de nul-optie). Presi
dent Reagan stelde voor om af te 
zien van de plaatsing van 
Pershing- en kruisraketten, op 
voorwaarde dat Rusland zijn op 
Europa gerichte SS-raketten 
weghaalt. Volgens Rogers moe
ten de kernwapens in West-
Europa blijven, ook als de Sov
jets hun kerntuigen zouden te
rugtrekken. De Sovjet-wapens 
zijn immers zeer mobiel en kun
nen in een mum van tijd worden 
teruggeplaatst. Bovendien is het 
onevenwicht ten nadele van de 
NAVO te groot, wat de klassieke 
bewapening betreft. 

Woeste krijgskreten 
De uiteenzetting van Rogers 

wordt op applaus en op protest 
onthaald. De Duitse socialist 
Gansel voelt zich geschokt door 
de uitlatingen van Rogers en 
vraagt zich af of de militairen de 
opdrachten van de politici moe
ten uitvoeren of omgekeerd. 

Opvallend is tevens de afwe

zigheid van de meeste Amerika
nen tijdens de uiteenzetting van 
Rogers. 

Zondag is rustdag, maar jam
mer genoeg ook regendag. Toch 
is het bezoek aan het Topkapi-
paleis een revelatie. Dit enorme 
kompleks was de residentie van 
de sultans van het Ottomaanse 
rijk van de 15de tot de 19de 
eeuw. De rijkdommen die daar 
tentoongesteld worden doen den
ken aan de sprookjes van 1001-
nacht. In de schatkamer kan men 
tronen, wiegen, kruiken, vazen, 
bekers bewonderen, belegd met 
goud en bezaaid met edelstenen. 
De muren zijn bedekt met prach
tige faïencetegels en staande on
der een vergulde koepel, op het 
terras, heeft men een enig zicht 
op de zee van Marmara en de 
Bosporus. De grootste sensatie is 
wellicht nog een Turkse militaire 
muziekkapel die, in Middel
eeuwse kledij, maliënkolders, 
kromzwaarden en gouden hel
men inkluis, angstaanjagende 
militaire marsen speelt, afgewis
seld met woeste krijgskreten, die 
onze voorouders op de vlucht 
hebben gejaagd tot voor de poor
ten van Wenen. 

's Namiddags is er een /cru/s-
vaart voorzien op de Bosporus. 
Wij varen van de zee van Mar
mara tot aan de Zwarte zee en te
rug, voorbij schitterende histori
sche marmeren gebouwen o m 

het Dolmabahce-paleis en nieu
we droomvilla's met motorjach
ten aan de aanlegsteiger. 

Vissers in gammele schuitjes 
zorgen voor de bevoorrading van 
de restaurants en de politieboot 

volgt ons als een schaduw. 
Turkse oorlogsbodems bewaken 
de toegang tot de Bosporus en 
bewijzen meteen het belang van 
Turkije voor de NAVO. Elk schip 
van de Sovjetunie moet hier-
langs... 

Op beide oevers verrijzen kol-
losale metalen bruggenhoofden. 
Daar bovenop staan er reusach
tige kranen, die van uit de diep
te slechts speelgoedafmetingen 
schijnen te hebben. Men is bezig, 
met de hulp van de Japanners, 
een nieuwe brug over de Bospo
rus te bouwen. Men hoopt daar
door een oplossing te vinden 
voor de gigantiche en soms uren 
durende files over die éne brug 
van Europa naar Azië. 

Als we 's avonds langs de oude 
stad varen verstommen de ge
sprekken. Tegen de inktzwarte 
lucht zien we de verlichte koepels 
en minaretten van de talloze 
moskeeën. Het is huiveringwek
kend mooi. Die verblindende 
schoonheid onttrekt aan onze 
ogen de ellende van de miljoenen 
die als ratten in de pulnen en 
slums van de voorsteden huizen. 

Links - rechts 
De twee volgende dagen wor

den de ontwerpresoluties neerge
legd, geamendeerd en bespro
ken. Bovendien moet er een 
nieuw bureau worden verkozen. 
Meer en meer komen ook hier de 
links-rechts tegenstellingen aan 
bod. Er wordt hard geknokt voor 
het voorzitterschap. De uittre
dende voorzitter Is de Republi
keinse senator Mathias. Hij wordt 
opgevolgd door de Nederlandse 
kristen-demokraat Ton Frinking, 
die de Deense socialist Lasse 
Budtz klopt met 83 stemmen te
gen 67 bij 7 onthoudingen. 

Vanzelfsprekend komen ook 
de mensenrechten aan bod maar 
de Turken worden kregelig als 
ook het lot van de Koerden ter 
sprake komt. Men kan echter 
geen vrijheid opeisen voor volke
ren van Oost-Europa en be
paalde minderheden in de 
NAVO-landen laten onderdruk
ken. Dat doet afbreuk aan de ge
loofwaardigheid van het pakt. 

De laatste gastspreker is de 
Duitse staatssekretaris voor Bui
tenlandse Aangelegenheden, de 
heer Möllemann. 

Hij is van mening dat het 
Westen er alle belang bij heeft 
dat er in de Sovjetunie een ge
zonde ekonomische ontwikkeling 
tot stand komt. Door mijn vraag, 
hoe hij dat standpunt kan verzoe
nen met zijn steun aan het SDI-
program, is hij toch even sprake
loos. Hij moet een heel grote 
bocht nemen om een vaag ant
woord te vinden. 

Overigens spreek ik op de 
NAVO-assemblee principieel En
gels of Duits om in het buitenland 
niet de indruk te verwekken dat 
België een franstallg land is. 

Tot grote konsternatie van de 
vertalers en tot luide hilariteit van 
de Franse delegatie laat ik op
merken dat de Engelse term 
shortrange nucleair wapens in de 
officiële stukken verkeerdelijk in 
het Frans werd vertaald in armes 
nucléaires a courte durée in de 
plaats van armes nucléaires a 
courte portee... 

Komen de Turken 
naar Europa? 

In de marge van de vergade
ring heb ik talrijke gesprekken 
met Turkse kollega's. Volgens de 
bepalingen van het Europees-
Turks associatieverdrag hadden 
de Turkse werknemers vanaf 
1 december 1986 vrije toegang 
moeten krijgen tot de landen van 
de Europese Gemeenschap. 

De Turkse parlementsleden 
staan er op dat dit verdrag zou 
worden toegepast en dat Turkije 
eindelijk een volwaardig lid zou 
worden van de EEG. 

Het is totaal ondenkbaar dat 
West-Europa, met zijn miljoenen 
werklozen, zou toelaten nog eens 
miljoenen Turkse werkzoeken
den naar hier zouden verhuizen. 

De vraag is trouwens of wij Tur
kije, dat voor 3 % in Europa ligt 
en voor 97 % in Azië, zo maar als 
een Europees land kunnen be
schouwen. 

-•s*^ 

Turks ffruit/2 

In Turkije wordt de volkse eigenheid nog alle eer aangedaan. Volksdansers met de Bosphorus als dekor .. 

Onze gastheren putten zich uit 
om hun gastvrijheid te bewijzen. 
Burgemeester Bedretting Dalan 
nodigt ons uit op een lunch in het 
stadhuis van Istanbul en de voor
zitter van het Turks parlement, 
Necmettis Karaduman, zorgt 
voor een spektakulair diner
dansant in de wapenzaal van het 
Yildiz-paleis. 

Het merkwaardigst is evenwel 
de cocktail van de Belgische 
konsul-generaal, Willy De Smae-
le. Als wij zijn ambtswoning be
treden hebben wij de indruk in 
een sterfhuis te komen. Wij staan 
in een soort rouwkapel. Omvang
rijke rouwkransen, met dwars 
daarover een gekleurd lint waa
rop de naam van de edele schen
ker prijkt, tooien de wanden van 
de hal en van de ontvangstka
mer. De simpatieke diplomaat uit 
Zottegem legt ons uit dat het in 
Turkije de gewoonte is een bloe
menkrans af te geven als men 
wordt uitgenodigd. 

Turkse buiken 
De laatste avond in Istanbul 

laat ik mij verrassen. Ik rijd met 
een minibusje door de stad, werp 
een laatste blik op de feëriek ver
lichte minaretten en ik beland uit
eindelijk in het Kervansaray-
restaurant. 

Ik deel de tafel met drie man
nen uit Noord-Jemen, een jonge 
kerel uit Kuweit, twee Japanners 
en een onbekende dame uit 
Temse die zichtbaar opgelucht is 
als er een Vlaming opduikt in dat 
vreemd gezelschap. Tijdens het 
diner zien we een show met fol
kloristische dansen, messenwer
pers, goochelaars en de obli
gate buikdanseressen. Die Turk
se buiken zien er natuurlijk niet 
anders uit dan de duizenden bui
ken op de soms zonovergoten 
stranden tussen De Panne en 
Knokke. 

De afreis is een tocht met hin
dernissen. We zitten verstrikt in 
een eindeloze file en we amuse
ren ons met de roekeloze chauf
feurs die zich als kamikaze-
piloten in de verkeersstroom 
gooien. Om aan de verkeers
drukte te ontsnappen verlaat 
onze chauffeur de grote boule
vards. We belanden in de trooste
loze krottenwijken en we zien de 
keerzijde van de marmeren pa
leizen 

De kontrole op de luchthaven 
IS streng maar korrekt. ,,Niets 
aan te geven?" ,,Een Turks ta
pijtje voor mijn vrouw, een oude 
Turkse koffiemolen voor de kin
deren, en voor mijn kleinzoon: 
Turks fruit!". 

Oswald Van Ooteghem, 
Senator 

Slot 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 20 dec. 
n BRT1 - 16 00 
Kerstweekend op parool, film 
D BRT1 - 18 35 
De kleinste zwerver, serie 
D BRT 1 - 19 05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT 1 - 20 20 
Jenny's oorlog, film 
n BRT 1 - 21 55 
Rigoletto 
n BRT 1 - 22 25 
Sport op zaterdag 
D BRT2 - 20 10 
Diamond Awards Festival, tweede 
deel 
n Ned 1 • 15 25 
Opdracht voltooid, nieuwe serie 
D Ned 1 - 20 28 
De Soundmix Show 
D Ned 1 - 21 40 
In 't holst van de nacht, serie 
D Ned 1 - 2310 
Vogelvrij, triller 
D Ned 2 - 19 12 
Film- en videonieuws 
n Ned 2 - 19 47 
Superfan, met Patricia Paay 
D Ned 2 • 20 52 
Speel nog es Dorus..., retro 
D Ned 2 - 21 33 
De speurder, serie 
D Ned 2 - 23 15 
Panic in the streets, film 

Zondag 21 dec. 
D BRT 1 - 11 00 
Konfrontatle, debat 
D BRT 1 - 15 20 
De kerstboomtrein, strip 
D BRT 1 - 16 00 
Eiland, info 
D BRT 1 - 17 00 
De paradijsvogets, serie 
D BRT 1 - 18 05 
Liegebeest 
D BRT 1 - 18 20 
Leven... en laten leven, natuurkwis 
D BRT 1 - 20 05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20 35 
Adriaen Brouwer, laatste aflevering 
D BRT 1 - 21 40 
Hollywood aan de Hudson, dok 
D Ned 1 - 15 25 
Vrouwtje Teelepel, strip 
D Ned 1 - 15 55 
De zevensprong, serie 
D Ned 1 - 16 25 
Dinges, kwis 
D Ned 1 - 17 35 
Kerstkoncert 
D Ned 1 - 19 05 
A Christmas Carol, film 
D Ned 1 - 20 40 
Quo Vadis, serie 
D Ned 1 • 21 40 
Muziek met Marco 
D Ned 1 • 22 30 
St. Elsewhere, serie 
D Ned 2 - 2010 
Van Kooten & De Bie, satire 
D Ned 2 - 21 02 
Diogenes, info 
D Ned 2 • 22 02 
Het lab, film 

Peter Sellers schittert andermaal in de vrolijke rol van inspecteur Clou-
seau in ,,The Pink Panther Stnkes Again" Woensdag 24 december 

om TV 2, om 23u 

D Ned 2 - 22 48 
Kaos, film 
D RTB 1 - 12 00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 22 dec. 
Jan Zonder Vrees, Vlaamse strip 
D BRT 1 • 2010 
En wat doen we als het regent?, 
sene 
D BRT1 - 21.05 
Mijn grote liefde heet muziek. Kris 
De Bruyn 
D BRT 1 - 21 45 
Horizon, wetenschappelijke info 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, sene 
D BRT2 - 19 25 
Oshin, sene 
D BRT2 - 20 20 
Extra time 
D BRT 2 - 21 40 
Blikvanger, over mode 
D Ned 1 - 19 00 
De tovenaar van Oz, strip 
D Ned 1 - 19 25 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned 1 • 20 28 
Zeg 't maar!, kwis 
D Ned 1 - 21 15 
Een zwoele zomeravond, film 
D Ned 1 - 23 20 
Jenny Arean, toneel 
D Ned 2 - 19 27 
Tekenfilmfestival 
n Ned 2 - 20 35 
De gouden stad, film 

Dinsdag 23 dec. 
D BRT 1 - 17 45 
Jan Zonder Vrees, serie 
D BRT1 - 18 05 
Plons en Dagboek van een klown 
D BRT1 - 18 35 
Konijntje Ruitoor, strip 
D BRT 1 - 18 40 
In ,,The Labyrinth", dok 
D BRT 1 - 20 25 
I.Q., kwis 
n BRT 1 - 21 00 
Menopauze, info 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, sene 
D BRT2 - 19 25 
Oshin, sene 
• BRT2 - 20 25 
The Muppet show 
D BRT 2 - 20 50 
Argus, praatshow 
D BRT2 - 22 00 
Franz Liszt, Koncert 

D Ned 1 - 14 30 
The magnificent Ambersons, film 
D Ned. 1 - 19 05 
Wordt vervolgd, over strip 
D Ned 1 - 20 28 
De blauwe lagune, film 
D Ned 1 - 22 10 
Televizier, info 
D Ned 1 - 22 55 
Weens galakoncert 1986 
D Ned 1 - 23 55 
Hindeloopen, toenslische info 
D Ned 2 - 19 12 
De familie Wijntak, serie 
D Ned 2 - 20 00 
't Allerhoogste, nieuwe sene 
D Ned 2 - 21 00 
Panoramiek, info 
D Ned 2 - 21 30 
In de ban van de revolutie, sene 

Woensd. 24 dec. 
D BRT 1 - 15 55 
Een kerstverhaal, strip 
D BRT 1 - 17 05 
Festival van jongenskoren 
D BRT1 - 17 45 
Jan Zonder Vrees, sene 
D BRT1 - 18 35 
Dirk Van Haveskerke, sene 
D BRT1 - 19 05 
Mijn pappie is enkel een foto, show 
D BRT 1 - 2010 
De boot naar Spanje, film 
D BRT 1 - 21 05 
Return to Glory, dok 
D BRT 1 - 2317 
Maria door een doornwoud trad, 
oude Vlaamse kerstliederen 
D BRT 1 - 23 55 
Middernachtmis, uit de abdij van St -
Maurice (Wallis) 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19 25 
Oshin, sene 
D BRT2 - 20 20 
De notenkraker, ballet 
D BRT 2 - 21 20 
Lovestory, film 
D BRT2 - 23 00 
De Pink Panther slaat weer toe, film 
D Ned 1 - 19 00 
The Prince Trust, koncert 
D Ned 1 - 20 33 
Tineke, praatshow 
D Ned 1 - 21 20 
God only knows, dok 
D Ned 1 - 22 15 
Miami Vice, serie 
D Ned 2 - 20 20 
Horowitz in Moskou, dok 

C Ned 
IJsvri, f 

22 10 

Donderd. 25 dec. 
• BRT 1 - 11 55 
Urbi et Orbl, Pauselijke zegen 
a BRT 1 - 12 30 
Opera-gala 
n BRT 1 - 14 15 
De tien geboden, film 
D BRT 1 - 17 45 
Jan Zonder Vrees, sene 
D BRT 1 - 18.15 
Ivanhoe, sene 
D BRT 1 - 20 25 
Hoger-lager special 
D BRT 1 - 21 20 
Panorama, jaaroverzicht 
D BRT 1 - 22 50 
Hotel, sene 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, sene 
D BRT2 - 20 20 
De mysteriespelen, teater 
D Ned 1 - 15.30 
Heidi in de stad, film 
D Ned 1 - 19 00 
Familie Robinson, serie 
D Ned. 1 - 19 24 
Liefde kent geen kleur, dok 
D Ned 1 - 20 10 
Opofferende liefde, film 
D Ned 1 - 21 25 
Vrije gevangenen, dok 
D Ned 1 - 21 30 
Kerstkoncert 
n Ned 2 - 14 55 
Eurovisie kerstkoncert 1986 
D Ned 2 - 16 25 
Strawberry Ice, show 
D Ned 2 - 17 00 
Max en de Maximonsters, opera 
D Ned 2 - 20 40 
De zoon van Louis Davids, musical 

Vrijdag 26 dec. 
D BRT1 - 15 25 
Het donkere kristal, sprookjesfilm 
D BRT1 - 17 45 
Jan Zonder Vrees, serie 
D BRT1 - 18 45 
Bingo!, hitparade 
D BRT 1 - 2015 
Foul Play, film 
D BRT 1 - 2215 
Premiere 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
D BRT 2 - 20 25 
De koele krijger, sene 
D BRT2 - 20 55 
Europese kuituren, Venetië 
D BRT 2 - 21 50 
Stuart Burrows sings, show 
D Ned 1 - 14 30 
Romeo en Julia op het ijs, show 
D Ned 1 - 15 35 
Het circus is weer in de stad, 
D Ned 1 - 20 18 
Dossier Verhuist, sene 
D Ned 1 - 21 15 
De eerste de beste extra 
D Ned 1 - 21 45 
De zilverzwendel, film 
D Ned 1 - 23 35 
James Last, show 
D Ned 2 - 14 30 
Sport in de USA, dok 
D Ned 2 - 15 30 
Classic Aid, koncert 
D Ned 2 - 19 20 
De zigeunerbaron, operette 
D Ned 2 - 21 15 
Thomas Merton, dok 
n Ned 2 - 23 30 
Scott en Brett, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 20 dec. 
Remember the night 

Amenk film uit 1940 Jack Sargent 
IS een jonge talentvolle justitie-
beambte in New York Kort voor 
Kerstmis krijgt hij een zaak toegewe
zen waarin een zekere Lee Lander 
beschuldigd wordt van diefstal 
(BRT 1, om 16u.) 

Zondag 21 dec. 
Kaos 

Deze Italiaanse film uit 1984 is een 
vrije bewerking van vier korte verha
len van Luigi Pirandello Die verhalen 
stammen uit de Italiaanse platte-
landskultuur en zijn soms aandoen
lijk, dan weer tirest en soms luchtig 
(Ned. 2, om 22u.48) 

IVIaandag 22 dec. 
40 Pounds of trouble 

Amenk. film uit 1953 met o a Tony 
Curtis, en Phil Silvers Steve 
McClusky IS de manager van een 
bloeiende goktent in Nevada Daar 
wordt hij ijveng opgespoord omdat hij 
weigert alimentatiegeld te betalen 
aan zijn ex-vrouw (Ned. 2, om 
20U.35) 

Dinsdag 23 dec. 
The Magnificent Ambersons 

Rond de jaren 70 van de vorige 
eeuw was de familie Amberson een 
van de meest vooraanstaande fami
lies van de Amenkaanse staat Indi
ana Wanneer dochter Isabel wil trou
wen met de uitvinder Eugene Mor
gan, krijgt ZIJ van haar vader te horen 
dat ZIJ,,beloofd" werd aan de hande
laar Wilbur Minafer (Ned. 1, om 
14U.30) 

Woensd. 24 dec. 
The Pink Panther strikes again 

Amer film uit 1976 met o a Peter 
Bellers, Herbert Lom en Lesley Anne 
Down Inspekteur Dreyfus IS door het 
ongelooflijk geklungel van zijn kol-
lega Clouseau m een psychiatnsche 
kliniek beland Hij slaagt enn te ont
snappen (TV 2, om 23u.) 

Donderd. 25 dec. 
De tien geboden 

Overbekende bijbelfilm van Cecil 
B DeMille uit 1956 met Charlton 
Heston, Yul Brynner, Edward G Ro
binson, e a (BRT 1, om 14u.15) 

Vrijdag 26 dec. 
The dark crista! 

Amenk film uit 1982 Er was eens 
een keizerrijk op een verre planeet 
Die planeet werd getroffen door een 
geweldige aardschok Het reusachtig 
kristal, waaruit de denkers en ar
tiesten hun kracht putten, barstte uit
een en werd duister De jonge Gelf-
ling Jen is uitverkoren om het kristal 
zijn glans terug te geven en de macht 
van de wrede Skeksis te breken 
(BRT 1, om 15U.25) 
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„Nu zal het 
wel gauw gaan 
sneeuwen en 
worden al de we
gen wit, dan ko
men de drie ka
melen waarop 

^ ^ A ^ elk een koning zit 
^ ^ B | 2 ? É door een woes-
^ ^ ^ ^ ^ ^ tijn van eeuwen 
^ ^ B ^ ^ ^ vol boosheid en 

r ^ gevit..." 
^^^M Gij hoort het u 

^ ^ ^ Anton van Duin
kerke nog nazeg

gen in de decemberse klas. l-let 
stalletje stond uitgestald en op 
de kerstboom pinkte de kaars 
van die week. De kersttijd liep 
toen van de eerste adventszon
dag tot en met driekoningen. En 
gij denkt nu dat de kerstsfeer 
van jaar tot jaar langer op zich 
laat wachten. Waren er niet de 
uiterlijke tekenen? 

In je voortuin prijkt een helver
lichte spar als de barometer van 
je welstand en van het volgela
den grootwarenhuiskarretje is af 
te lezen dat je veel volk hebt uit
genodigd voor de réveillon. En 
met uw geste naar de bankreke
ning van Bond Zonder Naam 
heeft niemand zaken, de pijnstil
ler voor je gehavend geweten. 

Van kerneis 
en koningen 

Elsenborn ligt reeds onder de 
sneeuw, dus verwacht je deze 
ook in Vlaanderen. Maar niet te 
veel, want romantiek en je diesel 
gaan niet samen. Gij zijt al tevre
den wanneer je in de smeltende 
smurrie geen vreemd metaal 
raakt, niet wegglijdt en vooral 
dat je tijdig op je werk komt. 

„Kamelen waarop een koning 
zit..." Het schip van de woestijn 
hoort 's winters niet op straat 
maar in Plankendaal en in de 
kranten staan al genoeg kemels. 
De koning — voor zover nog 
voorradig — brengt de kerst 
door aan de zijde van zijn konin
gin, zij kijken onophoudelijk in 
muffe foto-albums en warmen 
hun voeten aan door hun onder
danen betaalde oliekachels. 

Ook richt de vorst zich met 
krakende stem tot de natie. Ko
ningen hebben krakende 
stemmen. 

Tenslotte heb je er nooit aan 
getwijfeld dat in woestijnen 
boosheid en gevit heersen. Ara
bieren, joden, farizeeërs en an
der tuig zijn toch maar goed om 
mekaar uit te roeien. De televisie 
doet het hen dagelijks voor. Heb 
jij nog wat gehoord van oliesjeik 
Yamanie sinds hij gedegradeerd 
werd? Ofwel is hij een kopje 
kleiner ofwel bok in de woestijn. 
Voor jou hoeft die hele kerst-
poeha niet zo exotisch, want je 
zit — zoals in het oude liedje — 
te wachten op ,,de nieuwe 
maan, die brengt vruchten 
aan"... 

En na een lange stilte, een 
nieuwe houtblok op de ron
kende stoof en een verse pijp 
geef je je huisgenoten volgende 
bedenking mee. ,,ln het alfabet 
staat de W van winter naast de Z 
van zomer." m 

doo'L'<i£L'weskh 

Denken we al even aan ons kerstmenu. Waarom 
dan, als voorgerecht, geen lekkernij daarop die uit 
het land van de Messias zelf stamt: de advokaat, be
ter bekend als ,,Avocado". We laten het in het mid
den of deze kulinaire heer een groente of een vrucht 
is. Met een voorkeur voor de laatste definiënng, in 
het Frans spreekt men trouwens soms van, in vrije 
vertaling, ,,advokatenpeer". 

T OT nog met zolang ge
leden was de Avocado 
een dure specialiteit van 

de meer selekte primeurzaken 
Nu hij niet enkel uit Palestina, 
maar ook uit andere zonnelanden 
als zowat heel Afrika, de Antillen 
en Mexico ingevoerd wordt, is hij 
nagenoeg overal verkrijgbaar te
gen beslist redelijke prijs 

De Avocado is verfijnd lekker, 
uitzonderlijk rijk aan vitaminen en 
geeft uw menu een sierlijk exo
tisch tintje, zonder door pikante
rie minder avontuurlijke monden 
af te schrikken 

Het kiezen van de konsump-
tieklare vrucht is met moeilijk De 
schil moet glanzend zijn, groen of 
bruin, en soepel meegeven als je 
er zacht op drukt Als de vrucht 
nog wat hard aanvoelt, leg ze 
dan, in krantenpapier gewikkeld, 
nog enkele dagen te rijpen in een 
middelmatig verwarmde kamer, 
liefst ook met enige vochtig
heidsgraad Eens de Avocado 
rijp IS kan hij nog ruim een week 
bewaard worden in de groente-
schuif van de koelkast 

De autentieke kenners verkie
zen hem zoals hij meestal in de 
landen van herkomst gegeten 
wordt, doormidden gesneden en 

de grote pit verwijderd In de 
twee pitkuiltjes wordt een vinai
grette gegoten, op smaak ge
bracht met wat gesnipperde ui en 
wat verse of gedroogde tuinkrui-
den Enkele druppels citroensap 
op het vruchtvlees geven de vrij 
neutrale maar zeer delikate 
smaak een fris aksent Minder 
tropisch fundamenteel, maar 
naar eigen voorkeur nog heerlij
ker, kan de vinaigrette vervangen 
door een lichte met een weinig 
room opgeklopte mayonnaise 
met grijze garnalen 

De Avocado (de hoofdletter is 
bewust geschreven) laat naar 
smaak, inspiratie en improvisatie 
tientallen bereidingswijzen toe, 
maar ze dienen toch altijd enigs
zins gepigmenteerd te zijn Bij 
het opdienen laat je het vrucht
vlees liefst, losgesneden of met, 
m de schil Het wordt dan met 
een koffielepeltje naar de mond 
gebracht En asjeblief, smijt de 
pit met weg Zet ze met de punt 
naar beneden gekeerd, zoals een 
ei in zijn dopje, in een kleine ka
raf vol water Zo hebt u, voor het 
lente wordt, weer een mooie ori
ginele kamerplant meer Afvalre-
cyklage begint bij u thuis 

rM?'^f^ 
Tien WIJ-lezers vonden de juiste oplossing van 

onze 154ste puzzel. We publiceerden toen een frag
ment uit het gedicht ,,Wildt nu uutgaen..." van de 
16de eeuwse Anna Bijns. 

Mevrouw Gisela Simoens uit de Rietlaan 8 te 8200 
Brugge wint het boekenkado. 

H I E R O N D E R volgen nog 
maar eens verzen uit 
een gedicht van een ne-

derlandstalig auteur Aan U om 
uit te zoeken wie dit schreef en 
welke titel er bijhoort 

l-iet venster vangt tiet 
avondlicht, 

de deur gaat open voor mijn 
stap, 

het landschap achter mij valt 
dicht, 

ik loop in 't donker op de trap 
Het huis van onze liefde is 
een hemel in de duisternis 

Wat jij dan bent en ik dan ben 
dat IS als water in het land, 
zo liggen onze lichamen 
dan open in elkanders hand, 
en onze zielen dicht ineen, 
als ringen om elkander heen 

Indien U de antwoorden kent, 
aarzel dan met ons een kaartje te 
sturen Misschien wint U deze 
keer wel enkele knappe boeken 
als eindejaarsgeschenki 

Ons adres'' WIJ, ,,Meespelen 
(156)", Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel Het loont beslist de 
moeite' 

De Drukkerij-Uitgeverij Lannoo (Tielt) heeft een 
welbekend goede neus voor het op de markt bren
gen van tegelijk artistiek en kommercieel verant
woorde boeken. Een nieuw en met onaardig staaltje 
daarvan is het pas verschenen ,, Vlaams Leesboek", 
een selektieve bloemlezing van 480 bladzijden uit, 
naar de ondertitel meedeelt: ,,Een halve eeuw poë
zie, proza en literaire essay". 

H ET Leesboek, uiteraard 
marketmgwijze bedoeld 
als ,,ideaal eindejaars-

kado", IS zijn kruidenier-
kneuterige prijs van 498 frank 
(want 500 hebben we met meer) 
alleszins waard 

Naast de seizoengericht ver-
koopstaktiek heeft de slimme uit
gever het boek ook een literatuur
historische anekdotiek van lan
gere adem meegegeven Deze 
kerstboom verliest binnenkamers 
zijn naalden met Laten we de 
flaptekst aan het woord ,,Dit 
boek IS een bloemlezing van 
hoogtepunten uit de poëzie, het 
proza en het literaire essay in 
Vlaanderen tussen 1932 en 1986 
De vijftig boekenweken die in 
deze periode werden georgani
seerd, leverden een ware boe-
kenberg op Daaruit hebben de 
bloemlezers Jozef Deleu en Anne 
Marie Musschoof de historisch 
meest belangrijke en de intrin
siek meest waardevolle fragmen
ten gekozen" 

Het zal zo wel zijn, al zijn de sa
menstellers m hun beknopte 
maar pertinente inleiding iets 
minder ambitieus ,,Met deze, 
uiteraard subjektief gekleurde 
keuze, hopen wij een min of meer 
waarheidsgetrouwe spiegel van 
de literaire werkelijkheid in 
Vlaanderen te bieden" Ook be
treuren ZIJ dat de door de gele
genheid afgebakende penode 

willekeurig is Maar voor ons 
geen nood ,,ln het licht van de 
meer organisch gegroeide 
literair-historische perioden en 
stromingen biedt de literatuur 
tussen 1932 en 1986 met zozeer 
een beeld van eenheid als wel 
van verscheidenheid, overgang 
en vernieuwing" 

Het ,,Vlaams Leesboek" komt 
dan ook, inherent aan het opzet, 
kaleidoskopisch, wat kortademig 
en verwarrend overr, maar tege
lijk ook verfrissend, veelzijdig en 
richtinggevend in een landschap 
dat ogenschijnlijk eindeloos is In 
het geheel komen 50 dichters, 
evenveel prozaschrijvers en 32 
essayisten aan bod (waarbij dient 
opgemekrt dat 2 auteurs — Mau
rice Gilliams en Marnix Gijsen — 
m de 3 genres vertegenwoordigd 
zijn, en 9 m 2 genres) Het na
menregister omvat naast de 
geboorte- en waar nodig de sterf
data van de schrijvers een biblio
grafisch situering van de opgeno
men fragmenten 

Het ,,Vlaams Leesboek" pre
tendeert volledigheid noch bood
schap, maar licht op toeganke
lijke wijze een tipje op van wat de 
Vlaamse letteren van de laatste 
vijf decennia te bieden hebben 
Als er — voor jong of oud — dan 
toch iets onder de kerstboom 
moet, dan liever dit Vlaamse 
boek dan een komputer-spelletje 
of alweer een rekenmachientje 
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Op de vooravond van een kerstkoncert 

Zakdoek speelt 
tweede lustrum tegemoet 

Negen jaar geleden woedde door Europa de punk-
rage, RUM was gesplit en alles wat in Vlaanderen 
onder de noemer ,,Kleinkunst" de podia had ver
sierd raakte ietwat op de muzikale dool. In deze drei
gende leegte kwamen in het Vilvoordse drie jonge 
muzikanten samen. Ze namen deel aan een,, vrij po
dium" maar daar bleef het niet bij. 

D IT schuchter begin werd 
echter de geboorte van 
de muziekgroep Zak

doek. De bent pakte uit met 
een frisse polka en zefbewerkte 
instrumentaaltjes uit het Bra
bantse volksmuziekrepertorium. 
Het groepje kruidde zijn optre
dens met een flinke dosis humor 
en in deze dreigende leegte ver
overde het aldus een eigen 
plaats. 

Spontaan 
experiment 

Erwin Van de Velde, Dirk De-
clercq en Tom Serkeyn kregen er 
als vierde man de contrabassist 
Robert Thijs bij, omhalsden zich 
met de volkse rode zakdoek met 
rode bolletjes en Zakdoek kreeg 
een eigen gelaat. 

Ondertussen liep er natuurlijk 
heelwat (vuil) water door de 
Zenne... 

Een vraaggesprek met Tom 
Serkeyn, zowat de ,,eerste viool" 
van de groep. 

T. Serkeyn: ,,Hadden wij in 
den beginne geld gehad om elek
trische instrumenten te kopen 
dan waren wij misschien wel een 
andere weg uitgegaan, maar het 

was vooral de spontane aanpak 
en het experiment die ons aan
spraken. We beheersten toen 
al onze instrumenten in die mate 
dat we niet meer als stuntelig 
overkwamen en besloten dus ons 
vooral toe te leggen op het 
scheppen van sfeer en ambi-
ans..." 

WIJ: Inmiddels kunnen jullie 
terugkijken op een opmerkelijk 
palmares, met ondermeer de 
festivals te Dranouter en Ha-
ren's Ogenblik, Sfinks te Bou-
chout, en een eerste prijs op 
Heiberg Folk, naast de zoveel 
geslaagde optredens her en 
der in Vlaanderen én Ne
derland. 

T. Serkeyn: „Het is het instru
mentarium dat ons eigenlijk in 
deze richting heeft geduwd. Zo
als andere groepen hebben ook 
wij geprobeerd afwisseling te 
brengen door telkens weer van 
instrumenten te veranderen, 
maar uiteindelijk kwamen wij tot 
de vaststelling dat we elk met één 
instrument het t>est overweg kon
den. De verscheidenheid, zo 
meenden wij, diende eerder in de 
keuze van de nummers en de 
aanpak te liggen. En dat deden 
we dan ook konsekwent. De 

Volksmuziek ligt ons het best, 
maar op een animatie- of bonte 
avond kan je tussendoor een pit
tig rocknummertje, een chacha 
en waarom niet een walsje krij
gen. Het is vooral het herkenbare 
dat de mensen aanspreekt. Tus
sendoor natuurlijk ook een zelf
geschreven nummer." 

Vraag en aanbod 
WIJ: De eerste vijf jaren wer

den afgerond met het uitbren
gen van een singeltje, in pro-
duktie van BRT-radioman (en 
ex-kleinkunstenaar) Wim Bue-
lens. Van toen af pakten jullie 
ook uit met sterk visueel opge
vatte podiumoptredens? 

T. Serkeyn: „We hadden een 
aantal eigen liedjes geschreven 
die omwille van de iets meer ver
tellende tekst beter op een lui
steravond kunnen gesmaakt wor
den. Die nummers breng je ook 
best zodanig dat de mensen er 
echt iets aan hebben. Regelma
tig is de vraag gesteld of we niet 
voor het ene of andere genre zou
den kiezen. Nee, wij vinden het 
juist voor onszelf een verrijking 
aan animatie te doen en tussen 
de mensen te spelen en liefst 
zonder installatie. Podiumoptre
dens vragen omwille van de tech
niek ook veel meer financiële in
breng. In het algemeen is de 
vraag naar zuivere luisteravon
den ook niet zo groot meer als vijf 
of meer jaar geleden, je komt er 
dus moeilijker uit de kosten mee. 
Het heeft ook voor een stuk met 
vraag en aanbod te maken. Het 
feit dat we vaak voor animatie ge
vraagd worden bewijst dat hier 
een grote nood is aan té weinig 
geschikt aanbod. In die verschei-

Zakdoek, vlotte ambians maar ook een ernstig koncert 

denheid van optreden voelen wij 
ons best!" 

WIJ: Vorig jaar verscheen 
vrij onverwacht een verzamel-
plaat, uitgegeven door het Bal-
juwhuis te Galmaarden. Wat 
betekende dat voor jullie als 
groep? 

T. Serkeyn: „Galmaarden pu
bliceert elk jaar een Jaarboek, en 
ter gelegenheid van het jubileum 
van hett muziektreffen en de sta
ges daar dacht men aan een 
plaatopname van groepen die 
aan de stages hadden meege
werkt. Herman Dewit vroeg ons 
enkele nummertjes voor te stel
len, en wij kozen voor traditioneel 
werk om in de lijn van andere ar
tiesten (Jan Smed, 't Kliekske, 
Water en Wijn, Faro, Kadril en 
Forsondret) te blijven. De plaat 
geeft een mooi overzicht van wat 
er toen aan volksmuziek te bie
den was. Wij waren zeer tevre
den met die deelname en met de 
opnamen." 

Jubileum 
WIJ: Morgen zijn jullie te gast 

in de Elisabethkerk te Haren 
om er een kerstkoncert te ge
ven. Hoe komen jullie daartoe? 

T. Serkeyn: ,,Het bekende 't 
Sleutelgat te Haren program
meert jaarlijks een kerstkoncert, 
vorig jaar was dat de volksmu
ziekgroep Jan Smed. Nu kwam 
van Geert Vinx de vraag om Zak
doek op de affiche te zetten. Wij 
beschouwen het aanbod als een 
uitdaging. Wij opteerden echter 
voor een luchtiger programma 
met instrumentaaltjes, afgewis
seld met enkele religieuse 
teksten, zowat een uur lang. Nog 
voor de uitvoering zijn er reeds 
aanbiedingen om hetzelfde pro
gramma volgend jaar op andere 
plaatsen te brengen. Wat ons ex
tra aanzette om het zo goed mo
gelijk in te studeren. Het blijft dus 
niet bij een eenmalig koncept." 

WIJ: Deze maand zijn jullie 
negen jaar en één maand sa
men, en dus wordt het in no
vember '87 feesten geblazen. 
Hoe zien jullie dat jubileum te
gemoet? 

T. Serkeyn: ,,We denken er
aan ons tienjarig bestaan met 
een langspeelplaat klank bij te 
zetten. Niet dat we die plaat no
dig hebben voor optredens, maar 
als waardige afronding van deze 
periode. Op de plaat voorzien wij 
een animatiegedeelte, dus ple
zant werk, ook traditioneeltjes, en 
echte volksmuziek Gelijktijdig 
loopt er nog een ander voorstel: 
een zuivere volksmuziekplaat. 
Werk genoeg dus op de plank. 
Hoe Zakdoek verder evolueert 
zullen de tijd én het publiek uitwij
zen..." 

Sergius D. 

Kerstkoncert 
Het kerstkoncert van Zak

doek op vrijdagavond 19 de
cember begint om 20u.30 in 
de St -Elisabethkerk te Haren 
(Brussel). Kaarten 150 fr. 

Kuiistai 

Leenreclit 
M ET ongerustheid vernam de 

Raad voor Kuituur via de me
dia dat de gemeenschapsminister 
voor Kuituur de intentie heeft om in 
de openbare bibiioteken, een vorm 
van leenrecht in te voeren, ten laste 
van de gebruiker, en dit op een ogen
blik dat de Vlaamse Gemeenschap 
zelf haar oorspronkelijk aangegane 
verbintenissen niet nakomt. 

De Raad van Kuituur is van mening 
dat hiermee een basisprincipe van 
het biblioteekdekreet, nl. de koste
loosheid van ontlening en raadple
ging, op de helling wordt gezet. Daar
enboven wordt betwijfeld of alle kon-
sekwenties ten overstaan van de ge
bruikersgroepen en de werking zelf 
van het openbaar biblioteekwerk, ter
dege werden onderzocht. 

Het pnncipe van het leenrecht 
wordt niet verworpen. Ook de raad 
voor kuituur is van oordeel dat de au
teurs op een redelijke wijze zouden 
moeten vergoed worden. Deze ver
goeding mag echter met verhaald 
worden op de ontlener. 

Tot daar een motie van de Raad 
voor Kuituur van de provincie Ant
werpen. 

Kunstforum 
KUNSTFORUM nodigt uit tot twee 

merkwaardige tentoonstellingen 
die gehouden worden tot en met 1 fe
bruari. 

In de galerie wordt originele grafiek 
getoond van Pierre Alechinsky. De m 
1927 te Brussel geboren kunstenaar 
behoort tot de medestichters van de 
Cobra-beweging. Zijn naam wordt 
verbonden met de topfiguren van de 
internationale kunst. Zijn meester
schap op grafisch gebied komt over
tuigend tot zijn recht door de ruim 70 
litho's en etsen die in de grote gaan
derij worden getoond. 

In Studio 1 ook een selektie re
cente gouaches van Lucebert, een 
der merkwaardige internationaal ge
waardeerde vertegenwoordigers van 
de hedendaagse schilderkunst. Ook 
als dichter simboliseerde hij de door
braak in de naoorlogse dichtkunst, 
die tegelijk met de vernieuwing van 
de beeldende kunst plaats vond. 

Galerie Kunstforum te Schelderode 
(Merelbeke) 091/62.25.58 

Komputers? 
REEDS tientallen jaren streven de 

informatici ernaar om de kom 
puter om te bouwen van slaaf tot me
dewerker. Hun doel is een komputer 
te ontwikkelen die zelf denkwerk kan 
verrichten, naar het voorbeeld van de 
menselijke intelligentie 

Dankzij het onderzoek op het ge
bied van de Artificiële Intelligentie is 
men al een heel eind gevorderd en 
mogen in de nabije toekomst belang
rijke ontwikkelingen verwacht wor
den. Dit zette de Federatie van de 
Belgische Verenigingen voor Infor
matica (FBVI) er toe aan als thema 
van haar vijfde kongres te kiezen 
,,De intelligente toegang tot informa
tie" Tijdens dit kongres, dat plaats
vindt op 13 en 14januan 1987, zullen 
binnen- en buitenlandse sprekers 
een stand van zaken geven 

Alle inlichtingen- Sekretariaat van 
de FBVI, Koninklijke Pnnsstraat 102 
te 1050 Brussel (02/513 29.38) 
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H OWARD T DUCK is een 
nieuwe humoristische avon
tuurlijke speelfilm uit de stal 

van George Lucas die met zijn Star 
Wars-cyclus en met Raiders of the 
lost Ark en het vervolg hierop aan de 
kop staat van de meest verkochte tik-
kets aller tijden Ik vrees echter dat 
deze nieuwe produktie een beetje 
tussen kade en schip valt De verfil
ming van een stripverhaal houdt met 
automatisch in dat het voor kinderen 
geschikt is en het maakt soms dat ou
deren (hier vanaf ± 14 jaar) zich er te 
oud voor voelen, de stripliefhebbers 
natuurlijk uitgezonderd En dat zou 
dan hoe dan ook weer spijtig zijn voor 
Howard T Duck Sinds Donald Duck 
weet iedereen dat een duck een eend 
IS, alleen heeft Howard met veel ge
meen met zijn neef Donald Howard 
IS een echt kntische eend, die een bit
tere spiegel voorhoudt aan de men
sen Howard is trouwens met van 
deze wereld, maar van een parellelle 
wereld waar de mensen C) eenden 
zijn Howard komt langs een 
lasterstraal toevallig op de aarde ge
donderd en dit in Cleveland, wat voor 
Amerikanen zowat hetzelfde is als 
een provinciestadje in Vlaanderen 
Nadat hij een punkCJster, Beverly 
Switzler (Lea Thompson) redt van wat 
al te handtastelijke fans, vindt hij on
derdak bij haar Beverly heeft een 

vriend de geniale vorser Phil (Tim 
Robbins) die met blijkt te zijn dan de 
schoonmaker van het lab maar 
droomt ooit eens een nobelpnjs te 
winnen en zijn kans hier schoon ziet 
met Howard de buitenaardse eend 
Professor Jenning (Jeffrey Jones) 
komt alras ter hulp en er wordt ont 
dekt hoe Howard op aarde terecht 
kwam BIJ een poging het gebeurde 
om te keren haalt Jennings een 
Duistere Heer van het Universum 
naar beneden Wanneer Beverly, Ho
ward en de professor uit eten gaan 

NIEUW 
IN DE BIOS 

komt de duistere heer plots naar bo
ven in Jennings en electnsche ontla
dingen en laserstralen schieten langs 
alle kanten van hem uit Hij is de ver 
persoonlijking van het kwade ge
worden 

De laatste twintig minuten van 
deze film worden echte griezel die 
pas vanaf de leeftijd van opgescho
ten tieners dus kan worden gesmaakt 
en verwerkt 

Met Mijn lieve Pony van l\/like 
Joens IS er eindelijk een nieuwe te

kenfilm voor kinderen Een lieve film 
die voor de moeders en vaders die 
meemoeten echter verloren tijd is 
De liedjes zijn meestal even suiker-
zoek als The sound of music maar 
maken toch volmaakt deel uit van de 
film Ze zijn er met met de haren bij 
gesleurd 

De boze heks Hydia en haar doch 
ters Reeka en Draggle die m haar 
ogen zich veel te braaf gedragen 
smeden plannen om het mooie ydilli 
sche Ponyland te overstromen met 
het boosaardige allesverlmdende 
Smooze dat voordien ook reeds 
Frundelland van de kaart heeft ge
veegd Nadat de pony's een tijdje aan 
de verliezende hand zijn raadpleegt 
een door hen uitgezonden patrouille 
onder leiding van het meisje IVIegan 
en Molly en Danny, de oude wijze 
Moochick, die hen vertelt dat enkel 
de fladderpony's de vloek van Hydia 
kunnen ongedaan maken Na het 
overwinnen van enkele vreselijke hin
dernissen (in de ogen van de kinde
ren dan) zullen de fladderpony's uit
eindelijk het kwade overwinnen 75 
minuten goedgemaakte tekenfilm 
met de lichte griezelsfeer van de 
sprookjes van weleer 

Willem Sneer 

Mijn lieve pony, eindelijk een tekenfilm voor kinderen 

ADVERTENTIE 

BESTELBON 
25 VLAAMSE t=RANKEN 
Ik bestel 
— van de gouden penning stuks 

aan 11 700 8F/st (*) 
— van de zilveren penning stuks 

aan 1430 8F/st (*) 
— van de stmili F D C stuks aan 220 BF/st 
— van de stmili gepatineerde stuks 

aan 100 BF/st 
— van de simili gepatineerde in een schrijn 

stuks aan 180 BF/st 
— van de simtli looppenning stuks aan 25 BF/st 
— van de stmilt looppentng m een schnjn stuks 

aan 120 BF/st 
— van de vier penningen samen in één schnjn vanaf 

goud (goud, zilver, F D C en gepatineerd) 
stuks aan 13640 BF/st (*) 

— van de vier penningen samen in één schrijn vanaf 
zilver (zilver, F O C gepatineerd en looppenning) 

stuks aan 2 000 BF/st {*) 

50 VU/MMSE FRANKEN 
Ik bestel 
— van de gouden penning 

aan 14 240 BF/st (*) 
— van de zilveren penning 

aan 1 650 BF/st {*) 
— van de C U F D C 
— van de C U 

aan 100 BF/st 
— van de C ü gepatineerde in een schrijn 

stuks aan 180 BF/st 
— van de C U looppenning stuks aan 50 BF/st 
— van de C U looppenning m een schrijn stuks 

aan 120 BF/st 
— van de vier penningen samen in één schrijn vanaf 

goud (goud, zilver, F D C en gepatineerd) 
stuks aan 15 545 BF/st (*) 

— van de vier penningen samen In één schrijn vanaf 
zilver (zilver, F D C, gepatineerd en looppenning) 

stuks aan 2 250 BF/st (') 
Bestelbon af te leveren biJ betaling in een van 
onderstaande financiëie instelingen 
alle 8 AC-kantoren Banknr 780^91272-25 
alle Volksdepositokassen Banknr 890-0141714-28 
alle K B via K B LEDE Banknr 435-5156141-89 
alle BBL via 8 B L Lede Banknr 393-0167869-51 
of via ons sekretanaat met gel̂ uiste check Kasteel
straat 4, 9310 Lede, tel 053-77 58 22 
Steeds bij betaling vwmelden wat U bestelt en of U 
geschenkverpakking wenst 
(•) Pnjswijziging moelijk, naargelang de prijs van 
goud en zilver 
Basisprijs goud = 530 000 BF - zilver s 13000BF 

BENT U OP DE DOOL ? 

stuks 

stuks 

stuks aan 220 BF/st 
stuks 

Breekt U zich het hoofd over wat U 
Uw partner, petekind^vrienden, 
of zakenrelaties ais eindejaars-
geschenk aan zult bieden? 

Of heeft U de VLAAMSE FRANKEN 
al eerder ontdekt? 

Unieke kunstwerkjes,die U zich in 
verschillende combinaties, apart 
of In set,aan kunt schaffen. 

Vanaf 120 BF kunt Ubü ons 
terecht. 

Of gaat U liever op de dool ? 

) « DECEMBEA )986 
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Schrijnende getuigenissen van jonge profs 

Grijpt de bond 
dan nooit in? 

Er zal nog veel moeten gebeuren eer onze wie
lersport uit de diepe krisis zal opstaan. Tot die bevin
ding moet een mens wel komen wanneer hij reporta
ges leest over jonge, gebuisde profs die er ofwel 
mee kappen ofwel naar de amateursrangen terugke
ren. Wat Gino Knockaert, Danny Lippens, Dirk Ghy-
selinck en Alois Wouters over hun bevindingen kwijt 
wilden was met van aard om ons toch enigszins ge
daald enthousiasme voor de wielersport opnieuw 
aan te wakkeren. 

IGENLIJK IS het wraakroe-
pend dat de wielerbond, 
waarin op tijd en stond 

nieuwe bestuurders opstaan die 
mooie woorden verkondigen 
maar achter alles toch maar wei
nig uitrichten, nog niet drastisch 
heeft ingegrepen in het ook op 
deze bladzijde al zo vaak ge-

• ^ A Y M O N D CEULEMANS 
B K heeft de eerste World Cup 
I • voor profbiljarters gewon
nen De regelmaat zegevierde 
over het brio Want over dit laatste 
kon geen twijfel bestaan Koba-
yashi was de bnljantste De Japan
ner won twee (in Brussel en in Val-
kenswaard) van de vier tornooien 
met onmiskenbaar overwicht In 
Parijs werd hij tweede achter Ray
mond en in Berlijn liet hij zich 
vroegtijdig verrassen waardoor hij 
de World Cup uiteindelijk verloor 

Show 
Ceulemans heeft m de voorbije 

tornooien bewezen dat hij nog 
steeds bij de wereldtop behoort 
maar hij is met langer de absolu
te heerser Dat kan ook moeilijk 
De jaren moeten uiteindelijk wel 
gaan wegen Ook lichamelijk De 
grootmeester was nooit ronder Hij 
oogt zeker met als een kampioen 
Het gezaghebbende sportblad 

L'Equipe" stelde zich, naar aan
leiding van hef tornooi in Parijs, 
overigens vragen is biljarten wel 
sport of IS het veredeld cafe-
amusemenf Bij ons komen dat 
soort bedenkingen met op omdat 
WIJ altijd biljartwereldkampioenen 
voortbrachten en bijgevolg vanzelf 
enthousiasme kweekten voor het 
spel op het groene, inmiddels 
blauw geworden, laken Maar het 
IS nu wel duidelijk dat biljarten een 
grensgeval is De opgeklopte 
show rond het World Cup gebeu
ren heeft dit nog eens ekstra on
derlijnd 

wraakte circuit van kermis-
koersen 

Toppunt 
Wat daarin allemaal gebeurt — 

schaamteloos dopinggebruik, 
combines, intimidatie, woord
breuk, omkoping — is met van 
aard om vertrouwen voor de toe
komst te wekken Toppunt is wel 
dat de aangeklaagde toestanden 
al jaren bestaan, dat iedere mm 
of meer ingewijde het weet en 
dat niemand ingrijpt Geld is blijk
baar het hoogste, om met te zeg
gen het enige, goed in het wieler-
milieu 

De schrijnende getuigenissen, 
waarbij ook namen worden ge
noemd zouden door een zichzelf 
respekterende sportbond min
stens om hun juistheid mogen 
worden onderzocht Waarna ver
der stappen zouden kunnen wor
den overwogen Maar daarvoor 
zullen de vroede vaderen uit 
Vorst ook nu wel bedanken 

Overigens wordt met enkel het 
binnenlands milieu gewraakt 
Ook de grote ploegen en hun 
praktijken komen ter sprake De 
prestatiedruk — en de daaruit 
mogelijk voortvloeiende uitwas
sen—die op jonge onvolgroeide 
coureurs wordt gelegd schijnt on
draaglijk In Belgische ploegen 
op een enkele uitzondering na, 
krijgt blijkbaar niemand de tijd 
om rustig naar de peik van zijn 
mogelijkheden te klimmen Alles 
moet worden geforseerd De 
sponsors verwachten resultaten 

Alois Wouters 

Geen gezag 
Van in maart tot in oktober Dat 

kan natuurlijk met en de gevol
gen laten zich raden Zoals ook 
duidelijk IS dat ons wielerwereldje 

bevolkt wordt door een reeks wei
nig interessante figuren (en nu 
drukken we het wel heel zacht 
uit) die onder vele dekmantels op 
eigen profijt uit zijn 

Een en ander is natuurlijk maar 
mogelijk omdat ook binnen de 
wielerbond in vele jaren maar 
weimg bestuurlijk talent aanwe
zig bleek te zijn Dit bolwerk mist 
duidelijk gezag en bekwaamheid 
Overzicht, visie en daadkracht 
zijn de bond totaal vreemd Het is 
met de eerste keer dat we dit stel
len Het zal ook wel met de 
laatste keer geweest zijn 

ADVERTENTIE 

Vakantiewoningen 
in gans Europa 

De Maerschaick 
Antwerpsestraat 454, 2650 Boonfi 
Tel 03-888 44 07 en 03-888 56.55 

Dokumentatie gratis 

De IVIeester was karakteristieke figuur 

AA Gent nog niet 
uit de problemen 

AA Gent beleeft beroerde tijden. In Goteborg wer
den de Buffalo's genadeloos afgemaakt door de 
plaatselijke ploeg die méér kracht en talent verza
melde. En een paar dagen eerder was Albert De 
Meester, de gewezen voorzitter en mecenas van de 
klub, gestorven. De betonkoning uit het Gentse 
mocht dan al zijn bestuurlijke aktiviteiten om gezond
heidsredenen hebben neergelegd, hij werd toch nog 
steeds - terecht of ten onrechte - met de klub uit het 
Ottenstadion vereenzelvigd. 

DE MEESTER was een van 
die karakteristieke figuren 
die op geregelde tijdstip

pen in ons voetbal opduiken Een 
geslaagd zakenman — al ge
raakte hij op het einde van zijn le
ven dusdanig in opspraak dat hij 
er zelfs strenge gerechterlijke 
veroordelingen aan overhield — 
die gewoon om de persoonlijk eer 
meer naambekendheid nastreef
de AA Gent, dat kompleet in de 
versukkeling was geraakt, bood 
hem daar de ideale gelegenheid 
toeW 

Hoge prijs 
De Meester was een bijzonder 

spektakulaire in zijn eenvoudige 
rechtlijnigheid bijna ontroerende, 
voorzitter Hij stak enorm veel 
geld, tijd en vermoedelijk ook een 
stuk gezondheid in zijn klub 
Soms ontbraken logika en bezin
ning totaal maar uiteindelijk 
voerde Mijnheer Albert de Buf
falo's toch terug naar de top
klasse en zelfs naar Europees 
voetbal 

Men kon dus onmogelijk zeg
gen dat hij met was geslaagd De 

Albert De Meester 

prijs voor het sukses was even
wel hoog Toen De Meester zich 
terugtrok onderging de ploeg 
kwalitatief een geweldige aderla
ting De Meester zelf verloor, 
daar kan geen twijfel over 
bestaan veel centen en zijn op
volgers (en gewezen medewer
kers) bleven met een schulden

berg zitten De ingrepen van de 
belastingsinspektie zullen daar 
ook wel met vreemd aan geweest 
zijn 

Grijzenhout out 
Albert De Meester is dus met 

meer en ons alsmaar grijzer wor
dend voetballandschap is daar
door nog wat meer kleur en relief 
kwijt AA Gent wacht bovendien 
een moeilijk toekomst Sportief en 
financieel is de toch wel populaire 
vereniging nog met uit de proble
men TrainerGrijzenhout werd in
middels ontslagen en de loges, 
een tijdlang het toverwoord in ons 
voetbal, blijken ook hier maar een 
pleister op het houten been In Be-
veren had men dat al eerder be
grepen Want ondanks ,,het ge
schuifel" met de match tegen To
rino moet worden erkend dat men 
daar de waarden in het klubleven 
logisch blijft rangschikken 

Voor die besproken wedstrijd te
gen de Italianen werden de verte
genwoordigers van de supporter-
klubs omtrent de ,,beweegrede
nen' ingelicht Zij konden daar 
vrede mee nemen Een voor Be-
veren toch weer karakteristieke 
handelswijze De match zelf werd 
overigens door zo'n kleine 15000 
toeschouwers bijgewoond On
danks de rechtstreekse televisie 
uitzending al van 's ochtends was 
aangekondigd Waardoor de 
vraag mag worden gesteld of een 
aantal vastgeroeste meningen" 
nog wel op de realiteit zijn 
gestoeld Zijn het ,,stadionpu-
bliek ' en het , televisiepubliek' 
wel hetzelfde en moeten avond
matchen per definitie om 20 00 u 
beginnen'' Of zijn de sociaal
maatschappelijke gedragspatro
nen zodanig in beweging dat mis
schien alles moet worden her
dacht 

De vragen beantwoorden is met 
eenvoudig Vooral met als ze door 
een klub als Beveren totaal onver
wacht aan de orde worden 
gesteld 

Flandrien 
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Het Partijbesiuur deelt mee... 
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Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 15 
december heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende 
mededelingen verspreid ten behoeve van de pers 

Waterverdragen 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

heeft een bespreking gewijd aan het 
voor heel Vlaanderen zo vitale pro
bleem van de ontwerpwaterverdragen 
met Nederland 

Het dossier van de waterverdragen 
omvat o m ook de verdieping van de 
Westerschelde en de verbeterde toe 
gankelijkheid van de havens van Ant
werpen en Gent De huidige grendel 
op de bevaarbaarheid van de Schelde 
is meteen een grendel op onze ekono-
mische en industnele mogelijkheden 

Nederland lijkt met geneigd deze 
grendel weg te nemen, omdat het 
sinds jaren eisende partij is inzake de 
kwaliteit en de kwantiteit van het uit 
België geleverde Maaswater De gro
te verantwoordelijken voor het jaren
lange aanslepen van de kwestie der 
waterverdragen ligt volgens het Partij
bestuur van de Volksunie echter met 
bij de Nederlanders maar bij de 
Waalse ministers in de Belgische cen
trale regenng 

De Waalse onwil om over het Maas
water met Nederland een ernstige 
onderhandeling te voeren is de voor
naamste oorzaak van de grendel op 
de Westerschelde Het Partijbestuur 
van de Volksunie acht het dan ook 
onduldbaar dat weeral meer dan een 
jaar verlopen is sinds de intentiever
klaring van minister TIndemans en 
zijn Nederlandse kollega H. Van den 
Broeck waarbij spoedige onderhan
delingen in het vooruitzicht werden 
gesteld 

De Volksunie acht eerste-minister 
Martens en de minister van Buiten
landse Betrekkingen dan ook hoofde

lijk verantwoordelijk voor iedere ver 
der uitstel en voor iedere verdere 
toegeeflijkheid aan de Waalse onwil 

Groeiend studentenprotest 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
verklaarde zich solidair met de akties 
van de Vlaamse studenten vooral 
ook met de betoging van dinsdag 
Verschillende VU-parlementsleden 
zullen daar trouwens ook aan deelne
men 

Samen met het initiatief van de 
VLIR (de rektoren van de Vlaamse 
universiteiten) en het Verbond van de 
Vlaamse Professoren (VVP) moet dit 
kunnen uitgroeien tot een duidelijk 
eisenpakket met volgende essentiële 
bestanddelen 

1 Meer middelen voor universitair 
onderwijs en wettenschappelijk on
derzoek De huidige botte-bijl-politiek 
van Verhofstadt bedreigt onze toe
komst Niet enkel inzake spitstechno
logie en wetenschappelijk onderzoek 
maar het vormt ook een ernstigg be
dreiging voor de tewerkstelling om
dat er een rechtstreekse korrelatie 
bestaat tussen de graad van scholing 
en de werkloosheid 

2 Stop de afbraak van de sociale 
sektor Ook het feit dat de studietoela 
ge al jaren op hetzelfde niveau blijft 
en de poging om een verdoken nume
rus clausus door te voeren zijn voor 
de VU onaanvaardbaar Deze bespa-
nngen van de regenng dreigen te 
leiden tot een elitair hoger onderwijs 

Arbeiderskinderen 
WIJ pleiten daarentegen voor het 

voortzetten van de demokratisenng 

die voor Vlaanderen zo belangrijk is 
Sinds de aanzet m 1950 telden wij 
6 500 universiteitsstudenten in Vlaan 
deren in 1986 zijn er dat meer dan 
50 000 Maar de demokratizenng 
heeft nog lang geen eindpunt bereikt 
Dit moge blijken uit het feit dat grote 
lagen van arbeidersgezinnen nog met 
bereikt worden En de vaststelling dat 
de participatie van jongeren uit de 
penfere provincies West Vlaanderen 
en Limburg nog steeds beduidend 
lager ligt dan het gemiddelde 

3 De volledige federalizering van 
het het onderwijs federalisenng van 
het onderwijs Vlaanderen moet en 
bevoegdheid én de middelen krijgen 
net zoals Wallonië Ik herinner U aan 
de uitlatingen van Gol die gezegd 
heeft dat de franstalige studenten met 
moeten mee betogen doen vermits 
de verzuchtingen van de betoging in 
Vlaanderen anders liggen dan in Wal
lonië Ook de andere zijde erkent dus 
dat er inderdaad een verschil is wat 
ook tot een eigen aanpak noopt 

Geschiedenis-onderwijs 
4 De toekomstgerichtheid van ons 

onderwijs waarbij ook de kwaliteits 
verbetering moet aan bod komen 
Een onderdeel daarvan is de nood
zaak om zeker voor het sekundair 
onderwijs absolute voorrang te verle
nen aan de generalisenng en met aan 
te vroegere specialisering Dit is trou
wens een eis die ook door de industne 
wordt gesteld 

Konkreet hebben wij daartoe twee 
werkgroepen opgestart eén voor die 
kwaliteitsverbetering en de toekomst 
genchtheid van ons onderwijs en een 
tweede met het oog op het herstellen 
van het geschiedenisonderncht Op 
dat vlak is er immers een grote leegte 
vast te stellen bij de studenten wat 
leidt tot het gebrek aan dimensie en 
kritisch inzicht 

Provincieraadslid Jan Pottie 
bij vericeersongevai overieden 

Een telefoontje zaterdagmorgen tij 
dens het spreekuur Maurits Zwaene-
poel aan de lijn Ik heb slecht 
nieuws Jan Pottie is verongelukt 

Een koude rilling over je rug je kijkt 
verdwaasd naar de patient voor je 
alles vervaagt en lijkt onwezenlijk je 
moet al je gedachten weer bij mekaar 
halen je uiterste best doen om kon 
takt te houden met je omgeving je 
denkt aan vonge donderdag toen wij 
nog samen waren op de vergadering 
van de Westvlaamse provincieraad 

Toen had Jan nog gevraagd of hij ook 
dit jaar — in naam van de fraktie — 
voor dit en een ander strijdfonds een 
bijdrage mocht storten Zijn frisse 
lach klinkt nog in onze oren zijn 
guitige blik straalt ons nog tegen 

Jan Pottie was een trouw lid steeds 
aanwezig op de fraktievergaderingen 
entoesiast voor nieuwe initiatieven 
waarvoor hij zich totaal inzette zoals 
hij trouwens ook steeds grondig de 
dossiers bestudeerde en zijn tussen
komsten voorbereidde tussenkom 
sten waaraan konkrete gevolgen wer 
den gegeven Specialist m militieza 
ken had hij op die gebied een sterk 
dienstbetoon uitgebouwd 

Naast de funktie van kwestor in de 
provincieraad was hij lid van de Raad 
van Bestuur van de Provinciale Indus
triële Hogeschool te Kortrijk Kommis 
saris van de WIER en van de inter 
kommunale voor het vliegveld Wevel 
gem Bissegem Hij was ook lid van de 
Westvlaamse Sportraad 

Op gemeentelijk vlak was Jan Pot 
tie aanvoerder van de VU fraktie m de 

gemeenteraad van Zwevegem 
Velen zullen Jan missen want naast 

zijn politieke bedrijvigheid was hij ook 
nog op vele andere terreinen de dui 
vel doet-al 

Beste Jan om uw kort maar rijkge 
vuld leven m dienst van uw volk en uw 
familie zeggen wij U dank' 

Aan zijn echtgenote en kinderen 
bieden wij ons oprecht medeleven 
aan en verzekeren hen dat de herin 
nering aan Jan haar echtgenoot en 
hun vader onze ingoede vriend bij 
ons levendig zal blijven dat zijn opti 
misme zijn ernstig werk maar ook 
zijn schalkse lach ons een steun zal 
zijn in moeilijke uren 

WIJ nemen afscheid van Jan op 
zaterdag 20 december tijdens de 
Uitvaartliturgie die om 10 uur gece
lebreerd wordt in de St Amandus-
kerk te Zwevegem 

K Lambert 

Jan Pottie als VU-raadslid 
25 jaar geleden lag Jan Pottie aan 

de basis van de oprichting van de 
Volksunie m Zwevegem Sinds even 
vele jaren bleef hij er de grote bezieler 
en voorzitter van 

In de gemeenteraad liet Jan Pottie 
zich kennen door zijn scherp optre 
den en doordachte manier van aan 
kloppen HIJ maakte het de meerder 
heid met gemakkelijk maar was an 
derzijds ook de eerste om positieve 
suggesties te steunen en zelf te for 
muleren Zijn fraktieleden drukte hij 
op het hart Het komt er op aan op 

het juiste moment scheip uu ie noien 
maar ook op het juiste momen verzoe
nend op te treden" 

Door deze konsekwente houding 
kon Jan Pottie zich gedurende 10 jaar 
als gemeenteraadslid profileren en 
wanneer hij iets zei naar zich doen 
luisteren Zijn ganse leven maakte hij 
zich verdienstelijk als verdediger van 
de Vlaamse Zaak ook en vooral in het 
leger Jan had het inderdaad tot re
serve Luitenant-kolonel gebracht en 
was tevens ondervoorzitter van de 
Kortrijkse Kring van Reserve-officie
ren 
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U merkt het lezer, onze Top 20 loopt door! Er bieden zich steeds 
maar meer nieuwe wervers aan. Nog even voor de duidelijkheid: 1 
jaarabonnement met een doorlopende opbracht (DO-formule) 
levert 15 punten op, een , ,gewoon" abonnement 12 punten. 
Vinden wij uw naam volgende week terug m deze Top? 

Top 20 
1 ( 
2 ( 
3 ( 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

( 
12 
13 
14 

1 

17 
( 
( 

1) 
2) 
7) 
4) 
3) 
5) 
5) 
9) 
8) 
12) 
9) 
11) 
15) 
12) 
17) 
12) 
(-) 
-) 
-) 
-) 

' Jan Caudron, Aalst (—) * * 
Anny Lenaerts, Wilrijk {+ 135) 
Frans Lachi, Lier (-^ 60) 
Filip Simoens, Wervik (+ 15) 
Roos Lernout, Geluwe (—) 
Ward Herbosch, Wommelgem (-t- 12) 
Johan Vancoppenolle, St -Truiden (—) 
Hugo Coveliers, Aartselaar (-t- 15) 
Georges Raas, Ledegem (—) 
Guide Dossogne, Brussel (-i- 15) 
Paul Van Grambergen, Ertvelde (—) 

Georgette Da Kegel, Ninove (—) 
Enk Vandewalla, Izegem (-i- 12) 
Hugo Roggeman, Gentbrugge (—) 
Maria Van Caanegem, Hillegam (-1-15) 
Hilda Van dan Buicka, Maldagem (—) 
Leon Ebraart, Andarlecht (-i- 42) 
Jaak Gabriels, Brea (-t- 27) 
Luc Vanhorenbaak, Korbaak-Lo (-t- 12) 
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugga (-i- 27) 

344 
267 
135 
105 
102 
96 
84 
75 
72 
60 
60 
57 
45 
45 
45 
45 
42 
42 
42 
42 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

( )• plaats vorige week 
( ) " punten bij, deze week 

EBE 

Belangnjke energieleverancier in Vlaahderen! 80 
jaar werkgelegenheid voor duizenden mensen .. 
80 jaar dynamische deelname aan de ekonomi-
sche ontwikkeling van ons land! 

EBES TOT UW DIENST 

Rome-reis: nog 3 plaatsen vrij! 
Tussen 20-27 december reizen we 

naar Rome en bezoeken er Rome 
Firenze Assissie Perugia 

Bijwonen middernachtmis in de St 
Pietersbasiliek opgedragen door de 
paus Amenstie aktie op het St Pie 
tersplein Kaarsenoptocht voor vrede 

verytiviiiy veizoening Doorheen het 
Romeinse stadscentrum 

Aktie Vlaanderen in de wereld 
Prijs 16 885 fr (vol pension) 
Inschrijvingen en inlichtingen Er 

win Brentjens Edegemse Steenweg 2 
bus 5 2550 Kontich (03/457 72 40) 
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Suksesvolle VUJO-aktie: 

„Houd Mortsel 
schoon" 

Op 16 november 1985 voerden de 
Mortselse VU-jongeren een opkuisak-
tie op de Statielei In dit najaar vatte 
de VUJO van Mortsel die koe terug bij 
haar hoorns Op 22 november jl vier
den op erg vervuilde plaatsen in Mort
sel bordjes geplaatst met de tekst 
„Niet wegwerpen — Wie ' J i j i " Op 
de gemeenteraad van dinsdag 25 no
vember werd op vraag van VUJO door 
de VU-fraktieleider Jan Vandewalle 
een interpellatie gehouden over deze 
problematiek Het antwoord van SP-
schepen voor Milieuzaken Ydens was 
totaal naast de kwestie 

Ogen openen! 
In de daaropvolgende weken wor

den in Mortsel affiches verspreid met 
de tekst ,,Met uw papiertjes groot of 
klem moet u in de vuilbak zijn" In alle 
handelszaken van Mortsel wordt deze 
affiche gehangen Aan de schooldi-
rekties werd om medewerking ge
vraagd, en we kregen ook van die 
kant reeds positieve reakties onder de 
vorm van aanvragen van meer affi
ches Ook zullen de openbare instel
lingen, gevestigd te Mortsel (postkan
toren, belastingskantoren, ziekenhui
zen enz ) gevraagd worden om hun 
medewerking Ook het gemeentebe
stuur wordt aangeschreven om mede
werking 

De bordjes en affiches zijn doelbe
wust neutraal gehouden (nergens 
staat VUJO vermeld) opdat niemand 
zich politiek geremd zou voelen aan 
deze aktie mee te werken Heel wat 
winkeliers onthaalden deze aktie erg 
positief Sommigen vroegen zelfs of 
dit een gemeentelijk initiatief was Ze 
waren eigenlijk enigszins teleurge
steld dat het initiatief uitging van een 
vereniging, en met van het gemeente
bestuur Hopelijk gaan de ogen daar 
open 

Verantwoordelijkheid 
Met onze aktie willen we m de 

eerste plaats de weggebruikers, de 
mensen in de straat, er op wijzen dat 
ZIJ verantwoordelijk zijn voor de vuile 
straten Zij zijn het die papiertjes, 
sigarettepeukjes, lege frietpakjes, 
drankblikjes enz op straat wegwer
pen In de tweede plaats willen we 
toch ook op de verantwoordelijkheid 
van het gemeentebestuur wijzen Als 

het gemeentebestuur er zou voor zor
gen dat de straten regelmatia goed 
opgekuist worden, dan zullen de weg
gebruikers minder geneigd zijn iets 
weg te werpen op een schone straat 
Ook de politie kan meer verbaliserend 
gaan optreden, of zelfs maar verwitti
gingen geven Wij blijven doorgaan 
met onze aktie, tot Mortsel schoon is 

Wie meer wil weten over deze lo
venswaardige aktie neemt kontakt op 
met Winfned Vangramberen Theofiel 
Reynlaan 56, 2510 Mortsel 

Druk eindejaar te Wommelgem 
VUJO's bejaardenaktie 

Naar jaarlijkse traditie willen de 
Volksunie-jongeren Wommelgem ook 
dit jaar weer aandacht schenken aan 
onze Wommelgemse bejaarden We 
gaan op stap met een echte Kerstman 
en delen dan aan alle bejaarden een 
klem geschenkje uit, vergezeld van 
de beste wensen voor Kerst en 
Nieuwjaar 

Deze Kerstman-aktie gaat door op 
zaterdag 20 december 1986 Bijeen
komst Kastanjelaan nr 4 

Uiteraard is iedereen die een hand
je wil toesteken en helpen de ge-
schenkjes uit te delen, van harte wel
kom i 

Voor meer inlichtingen Koenraad 
Vandenbuicke, sekretans. Godshuis
weg 60, Wommelgem, tel 353 07 73 

Nieuwjorkezoete 
te Wommelgem 

Traditioneel gaat ook dit jaar weer 
het ,,Nieuwjorke2oete"-zingen weer 
door Kinderen tot 12 jaar — ook in 
groepen — mogen dan hun liedje 
komen zingen voor een jury Deze 
jury geeft punten op het voorkomen, 
de originaliteit en de uitvoering van de 
liedjes Iedereen krijgt aan de hand 
van de uitslag dan een prijs 

Dit ,,Nieuwjorkezoete"-zingen gaat 
door op woensdag 31 december 1986 
m 't Keizershof van 9 tot 13 uur 

De prijsuitreiking is op 10 januari 

ALLE ROUWKLEDING 
voor dames en heren 

De meest uitgebreide kollekties 
zwart en grijs 

voor dames en heren. 
Alle denkbare maten ! 

Alle retouches worden direkt gedaan 
tenA/ijl U rustig van een koffie geniet 

De Grote Belgische Modezaak 

SUCCES KLEDING MEYERS 
Boomsesteenweg 35 Aartselaar 

Oude Autostrade Antwerpen-Boom-Brussel 

OPEN alle dagen van 9 lot 18 uur- vrijdag feest- en koopjesavond tot 
21 uur- zaterdag van 9 tot 18 uur- zon- en feestdagen gesloten. 

1987 eveneens m het Keizershof, om 
14 uur Dan is er ook pannekoeken 
eten' 

Voor meer inlichtingen Koenraad 
Vandenbuicke sekretans. Godshuis
weg 60 Wommelgem, tel 353 07 73 

Kulturele Kring Jan Puimège 

Zoals vorig jaar richt ook dit jaar 
weer de Kulturele Kring Jan Puimège 
een Kerstzangavond m, ditmaal 
m m V de animatiegroep rond 't Can-
donckske Deze Kerstzangavond gaat 
inderdaad uitzonderlijk door op het 
Laar m 't Candonckske, Volkaertslei 

35 Wommelgem, op zaterdag 20 de
cember 1986 Aanvang 20 30 uur 

De kinderen die een muziekinstru
ment kunnen bespelen mogen dat 
meenemen, dan kunnen we er iets 
gezellig van maken i 

Pol Van de Voorde zorgt voor de 
muziek stemming dus verzekerd Me-
dereen is van harte welkom en wij 
hopen u met zoveel mogelijk te mo
gen begroeten die avond' 

Voor meer inlichtinge Ludgaar 
Boogaerts, voorzitter, Autolei 78, 
Wommelgem, tel 322 27 75 of bij 
Ward Herbosch, Kastanjelaan 4 tel 
353 68 94 

Nieuwe bestuursgroep 
bij vu-Essen 

De VU-afdeling te Essen kende dit jaar de eerste bestuursverkie-
zing uit zijn jonge bestaan. Pas 4 jaar geleden werd deze afdeling 
opgericht net voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1982. Na 
het behalen van 3 zetels in de gemeenteraad en één in het OCMW, 
werd toen besloten konsekwent door te gaan. 

De werking sinds dan kenmerkt 
zich door een rustige en gedegen 
opbouw en aanwezigheid in alle licha
men en raden, zodat de VU-vertegen-
woordigers nu bijna alom-aanwezig 
zijn en een klem vingertje m de pap 
hebben 

Het nieuwe bestuur dat gemoti
veerd de volgende verkiezingen van 
1988 zal voorbereiden en zich tot doel 
stelt het CVP-bolwerk dat Essen 
steeds was, verder te doen afbrokke
len, ziet er na de jongste verkiezing zo 
uit 
Voorzitter (en OCIVIW-raadslid) Louis 
Fret 
Ondervoorzitter (en gemeenteraads
lid) Gerbrand Van Soom 
Sekretans Marcel Gabnels 
Penningmeester Guy Vandenlan-
genbergh 
Propaganda Fons Tobback 
Gemeenteraadsleden Frans Pockele 
en Wim Stuer 

E.O.S. 
Als eerste initiatief werd besloten 

tot de opnchting van een Vlaamse 
kultuurvereniging, die onder de doop 
vont werd gehouden als , Essense 

vu-Sint 
overrompeld 
te Kontich 

Op zondag 7 december kwam de 
heilige man ondanks zijn drukke be
zigheden nog even langs de plaatse 
lijke afdeling 

Zowat 40 kinderen waren opgeko
men m zaal, d' Ekster' om de Sint te 
begroeten Een spannende tekenfilm 
over piraten koffiekoeken en warme 
chokolademelk, een goedgemutste 
Sing met heel wat lekkers en speel
goed waren de ingrediënten van een 
geslaagd Klaasfeest De Sint komt 
weer, reken maar' (E B.) 

Open Scene" De bedoeling is 
Vlaamse kuituur op hoger niveau te 
brengen Een eerste aktiviteit van 
deze nieuwe parel in het Essense 
verenigingsleven wordt een ge-
spreksavond rond en met Hugo Cove-
liers, het jonge Antwerps kamerlid, 
inmiddels gepromoveerd tot fraktielei-
der 

De avond wordt georganiseerd m 
het gezellig kader van de Kiekenhoe-
ve op vrijdag 27 februari 1987 om 
20u30 

Uiteraard is iedereen hartelijk wel
kom De warme Essense sfeer garan
deert een gezellige en wellicht ook 
leerzame avond 

L Fret 

ANTWERPEN 
DECEMBER 

19 TONGERLO-WESTERLO:Toon 
Van Overstraeten — Oostfronter — 
Senator — zal ons vergasten met het 
thema Van Nijvel naar Namen In 
Kapellekeshoef om 20u 30 Org Sint 
Martensfonds Kempen 
20 EDEGEM: Kaartavond m lokaal 
Drie Eiken om 20u Org VNSE 
20 WOIVIMELGEM: Kerstman-aktie 
voor de Wommelgemse bejaarden 
Org VUJO-Wommelgem Inlichtin
gen bij Koenraad Vandenbuicke 
353 07 73 
20 WOMMELGEM: Kerstzanga
vond in 't Candonckske, Volkaertslei 
35 om 20u 30 Kinderen die een mu
ziekinstrument kunnen bespelen, ne
men dat mee' Inlichtingen Ludgaar 
Boogaerts (322 27 75) of Ward Her
bosch (353 68 94) Org KK Jan 
Puimège 
20 WILLEBROEK: Een „H"-aparte 
muziekavond met,,evergreens" door 
het Van Gestel-kwartet, in de Rubens
zaal te Blaasveld Org VUJO-VU-
Willebroek Kaarten te bekomen bij 
Martine Colans (03/886 58 70) of bij 
Peter Heremans, Schoorheidelaan 
35, Tisselt 
26 HERENTALS: Kerstvienng om 
15u m de boskantien-Wijngaard 
Org VU-Herentals 
31 MERKSEM: Oudejaarsfeest m 
,,Vlanac" Apentief, eten, gourmet 
voor 400 fr Inschrijven vóór 21/12 bij 
Fred Van Dyck (646 16 06) Org VU-
Merksem 
31 WOMMELGEM: „Nieuwjorke-
zoete"-zingen m 't Keizershof van 9 
tot 13 uur Kinderen tot 12 jaar (ook in 
groep) mogen hun liedje komen zin
gen Om 14u prijsuitreiking Daarna 
pannekoeken eteni Org VUJO-
Wommelgem 

JANUARI 
3 EKEREN: Sociaal dienstbetoon 
door VU-Ekeren in zaal ,,De Boter
ham", Veltv\^cklaan 23 Van 13u30 
tot 14u30 
3 MERKSEM: Nieuwjaarsbegroe
ting vanaf 15u m lokaal Vlanac Aan
geboden door bestuur van Vlanac 
vzw 

Aanbevolen 
huis 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 
Ferenczl Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel 03/353 26 50 
Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 
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Antwoord op Agalev-beschuldiging 

Burgemeester Valkeniers 
weerlegt groene roddel 

19 

Er is in de pers ruime aandacht besteed aan de aanvallen van de 
plaatselijke afdeling van Agaiev aan het adres van het kollege van 
burgemeester en schepenen te Dilbeek. 

Om de valse aantijgingen te ontkrachten stelde het bestuur van 
de gemeente een uitgebreid dossier samen. 

Het dossier bevat per aangevoch
ten bedrijf een schets van feiten 
bouwaan vragen, overheidstussen
komsten, enz Het wordt telkens aan
gevuld met een kommentaar op de 
huidige toestand 

Burgemeester Valkeniers lichtte op 
een perskonferentie het dossier toe 
Schepenen van Dilbeek, waaronder 
Jozef De Ridder (voor Kuituur en 
Informatie) woonden de zitting bi| 

Niet van gisteren 
In een persmededeling van 10 de

cember 11 beweerde AGALEV enkele 
overtredingen van het Gewestplan m 
de gemeente Dilbeek te hebben vast
gesteld 

Hierbij werden een 6-tal bedrijven 
in opspraak gebracht Eén bedrijf gaf 
aanleiding tot veelvuldige klachten 
van omwonenden 

Niet minder dan 4 van de 6 geci
teerde bedrijven hebben zich in een 
deelgemeente gevestigd voor de sa
menvoeging van de gemeente Dil
beek en dit lang voor er sprake wa§ 
van de goedkeuring van de Gewest
plannen De 2 overige bedrijven ont
vingen na openbaar onderzoek dat 
geen aanleiding gaf tot bemerkingen 
van het Bestuur van de Stedebouw 
een bouwvergunning 

Daarentegen wordt sinds geruime 
tijd door het gemeentebestuur gerea
geerd tegen overtredingen van de 
milieuwetgeving Dat hierbij geen 
kosten worden gespaard en dat op 
een verantwoorde wijze naar oplos
singen wordt gestreefd moge blijken 
uit het feit dat in het geval van een 
vetsmelterij het gemeentebestuur op
dracht gaf aan het Universitair Labo
ratorium van de VUB om metingen te 
verrichten en wetenschappelijk ver
antwoorde technische maatregelen 
uit te werken 

Dit moge eveneens blijken uit het 
feit dat het gemeentebestuur in 3 van 
de geciteerde gevallen proces-ver
baal liet opstellen en in een geval 
zelfs een advokaat aanstelde om een 
procedure voor de burgerlijke recht
bank te kunnen inleiden 

De bevoegdheden van een ge
meentebestuur inzake de kontrole op 
de hinderlijke inrichtingen, het lozen 
van afvalwaters en het storten van 

afval werden overgedragen aan het 
Bestuur voor Leefmilieu, de Vlaamse 
Waterzuiveringsmaatschappij of de 
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaat
schappij Voor het gemeentebestuur 
van Dilbeek is dat geen reden ge
weest om terzake geen strikt stand
punt in te nemen 
Poiitiereglement 

Het gemeentebestuur beweert van 
de bestrijding van de milieuhinder 
ernstig werk te maken In de begro
ting voor 1987 werd een krediet van 
300 OOG fr voorzien 

In dezelfde kontekst werd door de 
gemeenteraad op 3 juni 1986 een 
aanvullend poiitiereglement goedge
keurd waardoor kan opgetreden wor
den tegen het sluikstorten op privé-
gronden Dit reglement verleent het 
gemeentebestuur het recht de sluik
storten op kosten van de eigenaars of 
de huurders van de gronden te laten 
opruimen na een gebruikelijke aan
maning Het reglement werd in sep
tember jl door de toezichthoudende 
overheid goedgekeurd en momenteel 
IS de procedure lopende tegen enkele 
eigenaars die in overtreding werden 
bevonden 

Groene roddel 
De aantijgingen van Agaiev aan

gaande het met toepassen van de 
voorschnften van de Gewestplannen 
berusten op onjuiste en onvolledige 
informatie, o m aangaande de draag
wijdte, de inhoud en de toepassings-
modaliteiten 

Tenslotte beweert Agaiev geen in
zage gekregen te hebben van de 
dossiers Niets is minder waari 

Agaiev werd immers in dit verband 
uitgenodigd op het kabinet van de 
schepen voor Leefmilieu, afspraak 
die ingevolge een buitenlandse reis 
van de schepen met kon doorgaan 

Toch kreeg Agaiev m aanwezigheid 
van een gemeenteraadslid inzage van 
de afgegeven vergunningen, maar 
zelfs van de integrale dossiers met 
inbegnp van alle gevoerde bnefwisse-
ling en verslagen van de administra
tie 

Rest dan nog de vraag ,,Wat be
zielt Agaiev om zich op dergelijke 
wijze te vergissen?" Nu is burge-

JJJii»»«w™' 

„De Leeuw" was op het bal 
Een tiental dagen nadat een dozijn Vlaamse burgemeesters hun 

trikolore sjerp bij Martens aan de klink gingen hangen, kreeg burge
meester Valkeniers vanwege de aktivistengroep „De Leeuw" een 
Vlaams gekleurde sjerp omgebonden. 

De overhandiging gebeurde onder luid applaus op het arr VU-bal 
van Brussel, Halle-Vilvoorde te Itterbeek 

toto Jean Vanhaute, promotieleider ,,De Leeuw" 

meester Valkeniers wel de eerste om 
te beweren dat aan twee van de zes 
dossiers moet gewerkt worden, maar 
tussen proberen met ,,wettelijke mid
delen" problemen op te lossen en 
lukrake beschuldigingen ligt een bre
de wereld 

WIJ hebben de indruk dat Agalev-
Dilbeek zich hier schromelijk vergist 
Of zich op sleeptouw laat nemen 
Door w ie ' 

VU-Buizingen: 

Uitslag tombola 
Hier de uitslag van de tombola op 

de Pensenkermis van 6 en 7 decem
ber 1986 

Tombola Eetwaardekaarten 1040 
— 1097 — 1108 — 1172 — 1205 — 
1271 — 1308 — 1353 — 1440—1451 
— 1511 — 1579 — 1608 — 1659 — 
1701 —1778—1831 — 1861 —1903 
— 1967 — 2009 — 2090 — 2122 — 
2180 

Uitslag Steunboek 1) I^aria Ren-
ders-Thielmans, 2) Ingrid Vogeleer, 3) 
Mark Vandevelde ('t Rustig Hoekske), 
4) Jan Biebaut, 5) Roel Brems, 6) 
Godelieve Vermeyen-Magerman, 7) 
Joris De Mol, 8) Friede Vergaelen, 9) 
Elza Dannau-Pauls, 10) Mare Bruy-
ninckx, 11) Debruyn-Ockerman, 12) 
M L Taelemans-Lucas, 13) Colson-
Adriaenssens, 14) Steenhouwer-Pe-
permans, 15) Wim Caerels, 16) Pieter 
De Greef, 17) Bakkerij D'Hoeve, 18) 
Augustin Sorgeloos, 19) Dirk Sleu-
waegen 20) Danny Meert, 21) Jos 
Vandebotermet, 22) Richard Crom-
brugghe, 23) Willy Belsack, 24) Jeans 
L D (Mallants), 25) Mathilde Ganse-
mans-Denayer, 26) Depraetere-De-
schrijver 

Al deze prijzen kunnen afgehaald 
worden bij Juul Denayer, Kornijkveld 
7, Buizingen 

BRABANT 
DECEMBER 
18 RUISBROEK: Voordrachtavond 
,,Het Vlaamse Gezin zoeken naar 
een antwoord", in cafe ,,De La Gare", 
Stationsstraat 67 Aanvang 20u Toe
gang gratis Iedereen welkom Org 
Vlaamse Vrienden 
19 KESSEL-LO: Uitgebreide Arr-
Raad rond vrede & veiligheid In zaal 

De Kring om 20u Iedereen welkom 
20 WOLVERTEM: Achtiende afde-
lingsbal in feestzaal ,,Cecilia", Op-
pemstraat Orkest The Hitcrackers 
Aanvang 21 uur Org VU-Meise-
Wolverlem-Oppem Inkom 120 fr 
wk 100 fr 
20 HERENT: Jaarlijks kinderfeest in 
Warotzaal-Winksele Aanvang 14u 
Met kinderanimatie en uitdelen van 
geschenkjes Een kinderfeest vol
wassenen toegelaten Org VU-He-
rent-Winksele-Veltem 
21 LEUVEN: Bezoek aan het Plane
tarium te Brussel Vertrek aan het 
Station te Leuven om 15u 15 Vervoer 
met eigen wagens Deelnameprijs 
tussen 30 en 60 fr inkom Terug in 
Leuven rond 19u Inl Kns Bovin 
25 68 59 

26 EIZERINGEN-LENNIK: Bak-
schieting en teerlingenworp voor pan
klare hanen en flessen wijn Inzet 25 
fr Vanaf 18 uur In herberg ,,ln de 
verzekering tegen de grote dorst" aan 
Ie kerk te Eizenngen Ook op 27/12 
\/anaf 18u en op 28/12 vanaf 10 uur 
Per inzet gratis lot Org VU-Lennik 
26 OVERUSE: Amnestieavond 
Om 18u Euchanstievienng, 19u fak
keltocht, 20u optreden Jef Eibers in 
Foyer van Den Bleink, 21 u gelegen
heidstoespraak doof Oswald Van Oo-
teghem Org VU-Ovenjse 

JANUARI 
15 JETTE: Gespreksavond met 
Toon Van Overstraeten in het Tref-
centrum, Leopold I straat 329 Aan
vang 20u Org VU-aggI Brussel 
16 LEUVEN: Kaas- en Wijnavond in 
het Centrum St-Jozef, Burgemeester
straat 59 Volwassenen 200 fr , kin
deren 150 fr Inschrijven bij Karla Vits, 
Parkstraat 15 Org VN J-Leuven 
16 TERALFENE: Gespreksavond 
olv Dhr Kuypers ,,Histonsche schets 
van het Vlaams probleem" om 20u in 
't Natekenshof, Daalstraat 8 Org 
VU-Teralfene 

I vzw 

Dynamisch bedrijf voomamelijk aktlef op de snelgroeiende 
markt voor informatlka-toepassingen In de publieke sektor 

zoekt 

INFORMATICI 
Onze voorkeur gaat uit naar burgerlijk ingenieurs, wis- en 
natuurkundigen, licentiaten toegepaste ekonomisctie weten
schappen, licentiaten infomnatika 

Laatstejaarsstudenten in voornoemde richtingen worden ook 
tot tiet examen toegelaten 

Kandidaturen met volledig CV vóór 24121986 sturen tav 
IVIr L HUYBRECHTS, Interteuveniaan 16, 3030 LEUVEN 

Lees deze week in 

Het resultaat 
van onze culinaire wedstrijd 

Koken met Bier. 

HET KERSTMENU VAN LIEVE MARTENS 
De echtgenote van Wilfried Martens liet Knack Weekend 
neuzen in haar keukengeheimen Ze vertrouwde ons haar 

kerstmenu toe, na overleg met grootmeester Willy Slawinsky 

ROSÉ CHAMPAGNE : DUUR IS NIET 
ALTIJD EEN GARANTIE 

Het Knack-panel testte tien rosé champagnes en konstateerde 
dat er ook kaf tussen het koren zit Uit de prijs valt dat alvast 

met af te leiden 

MOOI VOLGENS PLAN 
Voor een galabal, een party met vrienden of voor een intiem 

diner met twee als je er goed uitziet, voel je je stukken beter 
Vandaar een zeven-pimten-plan voor een geslaagde 

feestmake-up 

HET FEESTELIJKE AANKLEDEN 
Melaalglans, fluweel, strass, glitter dat zijn de ingrediënten 
voor het feestelijke aankleden Dromen van één nacht worden 

waarheid (foto voorplaat Rivoli) 

DE BESTE RECEPTEN VAN LEZERS 
U heeft lang moeten wachten, maar hier zijn ze dan de 

bekroonde recepten van onze wedstrijd Koken Met Bier Om 
van te smullen ' 

LANG LEVE DE KERSTBOOM 
De grote sfeerbrenger m deze dagen kan langer leven wanneer 

u hem met zorg overplant naar tuin of terras, een keer de 
kerstversiering weer opgeborgen wordt 

DE TUXEDO IS TERUG 
Smokingjasjes golden jaren als gedemodeerd en overdreven 

deftig De tuxedo, die dit jaar honderd werd, is op dit moment 
weer terug van bijna helemaal weg geweest 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 
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20 M$ 
Volgens minister Dehaene en staakssekretaris De Meester zijn 

Kraainem en 
Wezembeek-Oppem een 
tweetalige gemeente? 

Op 1 juli 1986 verscheen een Ministerieel Besluit tot vaststelling 
van het aantal, de gebiedsomschrijving en de administratieve 
zetel van de keurkringen van het Instituut voor Veterinaire Keu
ring. 

Dit instituut werd bij Koninklijk Besluit van 13 juli 1981 opgericht 
en is belast met de keuring, het laboratoriumonderzoek en het 
gezondheidsonderzoek betreffende vlees-, vis-, gevogelte-, ko
nijn-, wildkeuring en -handel, alsook betreffende de gebruikte 
voedingsmiddelen. 

In verband met de keunngs- en 
kontroleopdracht krijgen de inwoners 
van Brussel de keuze ofwel wenden 
ZIJ zich tot de keurkring Leuven (een
talig Nederlands) ofwel tot de keur
kring Nijvel (eentalig Frans) Dit is 
logisch aangezien de Brusselse ge
meenten officieel tweetalig zijn Doch 
dat deze keuze optie evenzeer be
staat voor inwoners van Kraainem en 
Wezembeek-Oppem kan met door de 
beugel 

Verwerpelijk 

Kraainem en Wezembeek-Oppem 
zijn Vlaamse gemeenten met facilitei
ten Deze faciliteiten hebben alleen 
betrekking op handelingen van parti-
kulieren met de plaatselijke autonteit 
Niet met de hogere autoriteit De 
invoering van dergelijke keuzeopties 
(lees faciliteiten) is verwerpelijk en 
fundamenteel in strijd met de vigeren
de taalwet 

Dergelijk toegevingen, hoe banaal 
ook de keurkringen voor veterenaire 

• 18j A2 opvoedster zoekt een be
trekking als opvoedster doch wil ook 
ander werk doen Liefst in Brussel of 
op de as Brussel-Ninove Voor ml 
zich wenden tot senator-burgemees
ters dr J Valkeniers, tel 02/ 
569 16 04 

handelingen moge zijn, zijn de oor
zaak van de verhoogde spanningen in 
het randgebied Het geeft de franstali-
gen steeds de hoop Kraainem en 
Wezembeek-Oppem te kunnen inlij
ven bij Brussel 

Het weekblad ,WIJ" bond in haar 
uitgave van 31 juli als eerste de kat de 
bel aan 

Begin novemberschreef dan VU-
raadslid Van Biesen een brief naar de 
minister om hem te wijzen op zijn 
fundamenteel verkeerde handeling 
In deze brief vragen wij konkreet dat 
de betreffende diensten zouden reke
ning houden met de bestaande taal
wettoestand Op deze bnef ontving hij 
een maand later geen antwoord 

Toch resultaat 
Deze problematiek deed ook VU-

senator Jek Valkeniers reageren, 
eerst door middel van een parlemen
taire vraag, maar nu meer konkreet, 
door middel van een ,,voorstel tot 
wijziging van wet" In zijn voorstel 
pleit hij voor het voegen van de ge
meenten Kraainem en Wezembeek-
Oppem bij de keurking Asse 

Dit voorstel geniet de steun van de 
VU-mandatanssen 

Op 20 november 11 schreef de 
minister, J L Dehaene dan toch aan 
Luk Van Biesen Uit zijn brief citeren 
WIJ het volgende 

,,Nochtans zal de indeling van de 
gemeente met faciliteiten worden her

zien om ze uitsluitend bij de keunng 
Asse of Leuven onder te brengen " 

Dit betekent dat dank zij VU-Kraai-
nem en senator Valkeniers een stukje 
uitbreiding van de faciliteiten werd 
voorkomen 

Wacht niet tot het dringend 
wordt om aan rijlessen te 
gaan denken! Begin op tijd 
en neem uw tijd. 

Rijschool 
Ferd. 

VERBIEST 
MOLENBEEK: 
Leopold H-laan 194 
(waar viadukt van Koekelberg 
was) 
ANDERLECHT: 
Bergense steenweg 797 
(aan kruispunt Veeweidestraat) 
Tel. 426.85.94 

Afzonderlijk teorie, afzonderlijk 
praktijk of beide na elkaar. 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R -
eubelen - Lusters - Geschenkartikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Openingsuren: Di., woe., vrij. v*n 13 tot If u. 30 
Do., zat. van lO tot 19 u. 30 
Zondag van 14 tot IS u. 

Z a a k v o e r d e r KEIZEHSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf K ie sekoms (op slechts 15 km van Brussel-centrum! 

Open brief aan de staatssekretaris 

Duizenden 
Limburgers waciiten 
op telefoonaansluiting 

Begin 1985 werd er door staatssekretaris voor RTT, Paula 
D'Hondt-Van Opdenbosch, een speciale kampanje op touw gezet 
voor „goedkopere telefoonaansluitingen". Het publiek reageerde 
hierop massaal en aldus werden heel wat nieuwe aansluitingen 
aangevraagd. 

Ondanks herhaalde inspanningen 
bitjkt de RTT er echter met m te 
slagen om in een aantal gebieden 
deze aansluitingen tot stand te bren
gen Daardoor is de erg onprettige 
situatie ontstaan dat duizenden men
sen met alleen gedurende maanden, 
maar zelfs jaren zullen moeten waten 
op een .hoognodige telefoonaan
sluiting Zelfstandigen bijvoorbeeld, 
die via de telefoon hun klienteel moe
ten kunnen bereiken of zelf telefo
nisch bereikbaar moeten kunnen zijn 
Verder zijn er heel wat ,,bejaarden", 
die in eigen huisknng wensen te blij
ven, doch voor een vlug kontakt met 
hun huisarts of familie enkel zijn aan
gewezen op de telefoon 

Onhoudbaar 
Voornamelijk m Limburg blijkt de 

toestand werkelijk onhoudbaar ge
worden te zijn Een aantal installaties 
zijn bijna volledig bezet (100 % of iets 
minder) zodat nieuwe aansluitingen 
zullen moeten wachten tot eind 1987 
of zelfs nog langer 

SIEMENS 

Wasmachines van Siemens 
Een hemelsbreed verschil 

Siemens-wasmachines bieden U een hemelsbreed 
verschil: 
- door hun droogzwiersysteem 

• snelheden aangepast aan alle vezeltypes: tot 1.100 t/min. 
• interval-droogzwieren om valse plooien te voorkomen 

en uw "linnenkapitaal" te beschermen 
- door hun duidelijke programma-aanbod: 3 basiscycli 

natuurvezels, kunstvezels, wol, die U naar believen aanpast 
(duur van de wastijd, temperatuur, miniwas enz...) 

- door hun robuustheid 
• kuip en trommel in roestvnj staal 
• 4 schokdempers en 1 stabilisator voor een perfecte 

stabiliteit 
- door hun praktische zelfreinigende filter 

- door hun besparend vemiogen 
• 20% minder verbruik van wasprodukten 
• en bovendien dosenng van de hoeveelheid poeder 

naargelang van de watertiardheid 
Met een wasmachine van Siemens wint U dus over de hele lijn. 

Vergelijk en ... kies Siemens. 

Omtrent deze problematiek 
schreeft burgemeester-kamerlid Jo-
han Sauwens aan de staatssekreta
ris 

J Sauwens ,,Eind september 1986 
bedroeg het totaal aantal wachtenden 
in de provincie Limburg 6 515, waar
van 4 379 mensen reeds langer dan 
drie maanden wachten op een tele
foonaansluiting, sommigen reeds lan
ger dan een jaar 

In geen enkele andere provincie is 
deze toestand terug te vinden 

Ontoelaatbaar 
Om U een idee te geven in Diepen

beek zijn er 128 mensen die reeds 
langer dan dne maanden wachten op 
een aansluiting en is de uitrusting 
voor 96 % bezet In Bilzen zijn er 343 
aanvragers die reeds langer dan drie 
maanden wachten op een aanslui
ting, in Genk 374, in Lanaken 391, in 
Maasmechelen 172, m St-Truiden 
369, in nemst 167, in Tongeren 291, 
in Beringen 186, in Schulen 192, in 
Bree 195, in Neeroeteren 153, en 
nog op vele andere plaatsen beloopt 
het aantal langdurig wachtenden on
toelaatbare cijfers " 

Johan Sauwens besluit zijn brief 
met enkele prangende vragen ,,ls 
het juist dat een aantal belangrijke 
uitbreidingen van centrales en van 
kabelvoorzieningen zijn uitgesteld om 
„zogezegde" budgettaire redenen' 

Komt Limburg hiermee met op
nieuw in de kou te staan"^ 

Welke inspanningen zal mevrouw 
de staatssekretaris doen om aan deze 
,,wantoestand" een einde te stellen' 

Het antwoord is nu aan de staatsse-
kretans van de RTT 

LIMBURG 
DECEMBER 
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 

"0€K€RC]€ 

L 24-jarige jonge dame, licentiate 
psychologie en pedagogische weten
schappen, richting klinische en ont
wikkelingspsychologie, zoekt een 
passende betrekking 
n Jonge dame, gevolgde studies 
handel A6/A2 en kleuterleidster, 
zoekt een betrekking 

Voor ml senator O VanOoteghem, 
Arm Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge (091/30 72 87) 

18 DECEMBER 1986 
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Kamerlid Jan Caudron na enquête: 

„In het arr. Aalst vloeien 
412 leerkrachten af..." 

Ook kamerl id Jan Caudron hield een enquête over de onderwi js-
besparingen in zi jn arrondissement. 

Hier geven wi j een samenvatt ing van de resultaten van het 
onderzoek. Wie interesse heeft voor het vol ledige dossier neemt 
best kontakt op met Jan Caudron, Pontstraat 27 te 9300 Aalst. 

Enquêteformulieren werden ver
zonden aan alle schooldirekties van 
de basis- en middelbare scholen, ge
legen binnen de grenzen van het 
arrondissement Aalst 

In het totaal werden 206 schooldi
rekties aangeschreven tussen 3 en 6 
november 1986 Het onderzoek werd 
afgesloten op 28 november 1986 

Van de 206 verstuurde formulieren 
kwamen 83 volledig ingevulde enquê
teformulieren op ons sekretanaat te
rug (= 40,3 %) 

Voor statistici inderdaad een repre
sentatief staal 

Tussen de 83 scholen die hebben 

ZO€K€ÊC]€ 
D 32-jarige alleenstaande 
dame, 1 kind ten laste, zoekt een 
voltijdse betrekking Tewerkstel
ling te Brussel geen probleem 
Ervaring als kassierster, talen
kennis Ned Frans, Engels en 
Duits Noties van Spaans Voor 
nadere inlichtingen zich wenden-
O Van Ooteghem — Senator, 
Arm Lonquestraat 31 , 9219 
Gentbrugge (091/30 72 87) 

geantwoord bevonden er zich 48 van 
het vrij onderwijs, 24 van het njkson-
derwijs, 9 van het gemeentelijk onder
wijs en 2 van het provinciaal onder
wijs Resultaat van dit onderzoek leert 
dat er 512 leerlingen minder (-1,8 %) 
zijn, 2047 lestijden minder (- 3,59 %) 
en 257 leerkrachten minder Daaron
der zijn er 89 voltijdse en 168 deeltijd
se banen 

Opmerkelijk is toch wel dat de be
sparing m het Rijksondenwijs wat les
tijden betreft 10 % bedraagt i (t o v de 
vooropgezette 4 %) Het voor Aalst 
gunstig cijfer 3,59 % is te danken aan 
de gunstige cijfers van het Vrij Onder
wijs, dat slechts 0,98 lestijden verliest 
(nog geen 1 %') 

Door andere bril... 
Voor het ganse arrondissment Aalst 

(= raming naar 100 %) is het resul
taat 805 leerlingen minder (-1,80 %) 
en 3281 lestijden minder (- 3 59 %) 
Bijna volledig ten laste van het Rijks-
onderwijs (- 2770 II of 10 %) of 124 
voltijdse ambten weg in het Rijkson-
derwijs, tegenover ,.slechts" 24 vol
tijdse ambten in het Vrij Ondenwijs 

Volgens de berekening van minis
ter Coens bedraagt het aantal afge
vloeide leerkrachten 147 voltijdse 
ambten (3 281 lestijden, gedeeld door 
22,3 u per leerkracht) 

Kamerlid Caudron berekent echter 
dat op basis van zijn bevraging er in 
werkelijkheid 412 leerkrachten af
vloeiden, m a w het aantal verloren 
gegane voltijdse ambten x 3 verme
nigvuldigd i 

Of ,,Sint Anna" door een andere 
bnl 

St.Martens-Latem/Deurie 
Wel en (wee) 

De VU-afdeling Latem/Deurie 
kreeg op amper een paar uren tijd 
twee nieuwe jongste leden bij 

Afdelingsvoorzitter Enk Van den 
Abeele, gehuwd met ons medelid An-
tonia De Ruyck, werd op 9 december 
1986 voor de eerste keer vader van 
een flinke zoon Albijntje, zo geheten 

naar zijn betovergrootvater Binus Van 
den Abeele, is ook de kleinzoon van 
onze andere medeleden Rat Van den 
Abeele en Diana Welvaert 

En diezelfde 9e december werd ook 
de hartewens van Emiel Hasenbos en 
Kristien Eggermont vervuld Neleke 
kreeg er een broert Ewald (de gerech-
terige) bij 

OOSTVL. 
DECEMBER 
19 AALST Uitgebreide arr raad in 
de zaal Cafe De Korenbloem", Gro
te Markt Om 20u15 Gastsprekers 
Algemeen sekretaris senator Paul 
Van Grembergen, senator Andre 
Geens en kamerlid Jan Caudron Al
len op post' 
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 

20 AALST: H Mis ter nagedachte
nis van VU-gemeenteraadslid Willy 
Alloo, in de kerk van Sint-Job, Kapu
cijnenlaan om 18u30 Org VU-Nieu-
werkerken 

20 ERTVELDE; Concert Lieve Van 
der Plaetsen in het Vlaams Huis De 
Veldbloem om 20u Voorwoord door 
senator Paul Van Grembergen Op 
het programma staat muziek van 
Bach, Haydn, Van Beethoven, Cho
pin, Scarlatti, Mendelssohn, Debussy 
en Brahms 

21 GENT-ST.-PIETERS: Politiek 
apentief met Vic Anciaux Om 10u3ü 
in Flanders Hotel, Albertlaan te Gent 
iedereen is welkom Org VU-Gent-
St -Pieters 

JANUARI 
10 ERTVELDE: Tentoonstelling, 
schilderijen van Gabriel Van der 
Plaetsen in ,,De Veldbloem", Hoge 
Averijstraat 5 De tentoonstelling 
loopt tot 2 feb en is open op wo-do-vr 
vanaf 17u Opzaterdag vanaf 14u en 
zondag vanaf lOu Org Vrienden 
van het Vlaams Huis De Veldbloem 

DA&BOEK 

Een uniek geschenk voor de 
komende feestdagen lijkt ons het 
,,Vlaams Nationaal Dagboek", 
uitgegeven ter gelegenheid van 
de 75e verjaardag van e h Elias 
Dupon, voorzitter Broederband 
W VI , en voorzitter van de Ver-
schaeve-Stichting Ardooie-lngel-
munster 

Aan dit Vlaams Nationaal Dag
boek werkten meer dan 160 
Vlaamse prominenten mede door 
het brengen van een zinvolle en 
radikale boodschap 

Het boek is prachtig geïllus
treerd met een 35-tal kleurenfo
to's en IS zeer verzorgd ingebon
den onder harde omslag Het is 
een dagboek om jarenlang met 
plezier te gebruiken 

Het boek kan verkregen wor
den door storting van 590 fr op 
rek nr 464-9141751-39 van de 
vzw Verschaeve-Stichting, Sta
tionsplein 59, 8770 Ingelmunster. 

^ ^ lepel & vork... "^^ 
TZastauzant „ xzJtassaLtbati^ 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise — 02/269 70 45 

Menu Kerstavond: 1000 fr. 
Menu Oudejaarsavond: 1400 fr. 

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 Brau Hof Tervuursevest 60 - 016/22 86 72 

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

Torhout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22 
Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munder Thier van 't vat, Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten 

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 

Koffiebranderij 

Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734 56 09 - 460 48 87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

RESTAURANT 

i Hoek 

t j f E R ' O G i 

I Wolvengracht 
en 
Leopoldstraat 

Tel 217 9153 

Waar V lamingen 
thuis zi jn 
m 't hart je van Brusse l 

Banke tbakke r i j 

ANTWERPIA 
f^ . JOOST GOSSYE 

Het ^alinö^utó 
Sedert1910 

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 

Nationaal Tapkampioen 

Taverne Pallieter 
Bosstraat 96 
1742 Sint-Katarina-Lombeek 
Tel - 053/66 03 46 

Specialiteiten Lasagne — Spaghetti 
— Scampi's — Pannekoeken 
Open alle dagen vanaf 14 u Dinsdag 
gesloten 

Hboerenhof 
CAFE - RESTAURANTT-FRraiUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor menu v/a 290 Bfr 
groepen koffietafel v/a 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. 

CAF£ 
ZAAL 

lOGCM€MT 

CAnBkiNUf> 
BR.CC 
011/47 28 97 _ ^ UI W4f CO 9 / 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

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 

VANMEULDER 
Callenberg 10 
Sint-Pieters-Leeuw 
Tel. 02/376.96.74 

19 PECEMBER 1986 
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WEST-VLAANDEREN 
DECEMBER 

18 MENEN: „Zelfhulpgroepen voor 
nierpatiénten", om 15u , ,,Te veel om 
te sterven., te weinig om te leven" 
om 16u., „Men bestelt ten huize" om 
17u. in trefcentrum West-Flandria, le-
perstraat 65 Org. : Trefcentrum West-
Flandna Menen, Welzijnszorg West. 
Gratis toegang. 
19 POPERINGE: Voorbereiding sa
menstellen van een teestetentje ten 
huize van mevr. Irene Behaeghel, 
Bruggestraat 154 om 19u.30. Deelna
me in de kosten: 200/250 fr. per 
persoon Bord, glas, mes en vork 
meebrengen Org : FVV-Popennge 

20 POPERINGE: Kerstfeest in de 
bovenzaal van 't Belfort te Poperinge 
om 14u, met koffietafel en bezoek van 
de kerstman voor kinderen jonger dan 
10 jaar. Org. : FVV-Popennge 

20 KOEKELARE: Vlaams Kerstbal 
in zaal , ,Zuudhove", Ichtegemstraat. 
Orkest. De Zeekanters. Aanvang: 20 
uur. Org ; VU-Koekelare. 

21 lEPER: Kerstfeest in zaal Fami
liekring, Cresendostraat om 14u 15. 
Koffietafel, jeugdtheater, optreden 
van clowns, poppenkast Volw 100 
f r , kinderen 75 fr Org. : VV-leper 
Inschrijven op tel 20 24 68 

Op het „terrein"... 
De recente onthullingen beroeren 

vanzelfsprekend ook de Volksunie om 
en rond het Brugse. 

De Volksuniejongeren van het ar
rondissement Brugge waren er als de 
kippen bij om te reageren Zij wijzen 
er op dat Zeebrugge een toch wel erg 
bedenkelijke faam dreigt te krijgen 
de gevaren van de LNG-terminal, de 
verscheping van kernafval, het be
zoek van schepen met kernwapens 

ZO^K€RC)€ 

n 39j ongehuwde licentiaat m de 
psychologie met bijscholing in Finan
cieel Beleid, boekhouding, fiskaliteit 
en tekstverwerking en ervaring in de 
socio-kulturele sektor (buurtwerk), 
zoekt een betrekking bij voorkeur in 
Vlaams-Brabant Voor ml zich wen
den tot senator-burgemeester dr J 
Valkeniers, tel 02/569 16 04 

aan boord, en nu dit... Zij noemen de 
wapenleveringen met alleen moreel, 
maar ook ekologisch en ekonomisch 
onverantwoord. De VUJO-Brugge 
noemen man en paard en stellen 
minister Tindemans verantwoorde
lijk Terloops wijzen zij erop dat met
een het toeristisch imago van Brugge 
ernstig geschaad wordt en eisen zij 
dat de Brugse gemeenteraad recht op 
informatie verwerft in deze kwestie. 

De Volksunie-arrondissementsraad 
zei vrijdag verbijsterd te zijn Konkreet 
eisen de leden van het arrondisse
ment Brugge-Oostkust-Torhout de 
onmiddelli jke stopzetting van de wa-
pentransporten naar landen-m-kon-
flikt, de installatie van een parlemen
taire onderzoekskommissie, de af
keuring door alle Brugse partijen en 
het stadsbetuur, evenals initiatieven 
tot rekonversie van de Belgische wa-
pennijverheid naar een vredesindus-
tne. Ook dit VU-orgaan is scherp voor 
de Belgische regering Bovendien 
aarzelen de Brugse VU-kaderleden 
met om een aktie ,,op het terrein" aan 
te kondigen Maar daarover verneemt 
U binnenkort meer . . 

Kunst ten huize van... 
Ere-VU-kamerlid Raf Declercq is 

niet zomaar een politikus Eén van 
zijn passies is moderne kunst 

Om en rond de jaarwende houdt hij 
zowaar een tentoonstelling bij hem 
thuis, waarop hij graag geïnteresseer
de WIJ-lezers uitnodigt! 

Zo zullen er werken te bewonderen 
vallen van o m J . Charl ier. . 

De ekspositie opent nu zondag om 
10 uur, loopt tot en met 18 januari '87 
en IS elke vrijdag - zaterdag - zondag 
te bezichtigen van 10 tot 12 en van 15 
tot 19 uur 

De galerij Declercq bevindt zich 
langsheen de Lippenslaan 233 te 
Knokke 

Aanbevolen i 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn 

Kartuizerinnenstraat 4 - 8000 BRUGGE 
Openverklaring van een voltijdse betrekking van geneesheer-specialist 
in de dienst Cardiologie 
Vereiste voorwaarden: 

1 De Belgische nationaliteit bezitten 
2 De burgerlijke en politieke rechten genieten 
3 Voldoen aan de militiewetten 
4 Van onberispelijk gedrag zijn 
5 Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie 
6 Houder zijn van het diploma van doctor in de genees-heel- en 

verloskunde 
7. Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn 
8 In het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van genees 

heer-specialist in de cardiologie met speciale bekwaamheid in de 
mvasieve cardiologische onderzoeken (hartcatheterisatie, corono-
grafie), in de echografie en eventueel ervaring en electro-fysiologi-
sche onderzoeken 

9 De voor de gesolliciteerde functie bepaalde voorwaarden vervullen 
(specialisatie, ervaring, erkenning als geneesheer-specialist in de 
cardiologie) tegen uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidaturen, 
erkenning bij mdiensttreding door het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering 

10 De verplichting te Brugge gevestigd te zijn een jaar na het einde van 
de proefperiode van een jaar 

Inschrijvingsgeld: lOOOfr te storten op postrekening nr 000 0099581-59 
van het AZ St Jan van het OCMW-Brugge, Ruddershove 10 te Brugge 
voor 15 01 1987 met de vermelding geneesheer-specialist cardiologie 
De aanvragen samen met de bewijsstukken moeten ingediend worden 
uiterlijk op 15 01 1987 bij de Voorzitter van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge 
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TOMBOLA DEPOSITOBOEKJES VAN 16 DECEMBER TOT 31JANUARI1987. 

Wij maken 
10 miljonairs. 

10 spaarders van het Gemeentekrediet 
krijgen binnenkort het bericht dat ze 1 mil
joen rijker zijn. 50 andere winnen 100.000 F. 
500 winnen 10.000F en nog 5.000 andere 
1.000F In totaal kunnen 5.560 cliënten 
25 miljoen veroelen 

Zou u er ook graag bij zijn' Lees dan 
even verder 

Om deel te nemen aan de Tombola zijn 
de spelregels nagenoeg dezelfde als vorig jaar. 

Wie nog geen Depositoboekje van het 
Gemeentekrediet heeft, moet natuurlijk 
beginnen met er een te openen. Dat levert 
al een eerste deelnemingsnummer op 
Een eerste kans om miljonair te worden 

Hebt u een Depositoboekje, dan ver
groten uw kansen in de mate dat uw spaar
geld aangroeit. 

Voor elke toename van 5.000 F tijdens 
de periode van 16 december 1986 tot 31 januari 
1987, krijgt u een extra deelnemingsnummer 
Dat kan gaan tot maximum 50 per client 

Het spreekt vanzelf dat ook de 
interesten van het jaar 1986 als aangroei 
beschouwd worden. 

Het adres van de plaatselijke agent v 
onder de fubnek Banken 

i d t u inde Gouden Gids 

De totale som moet wel tot 7 februari 
1987 op het Depositoboekje blijven staan om 
ons de kans te geven uw rekening te maken 
De deelnemingsnummers ontvangt u via een 
stand van rekening. En als het wat meevalt, 
wordt kort daarop uw geldprijs op uw 
Depositoboekje gestort. 

S K A N S E N V O p R 

J O N G E R E N . 

nemmgsnummers erbi), v̂ an u 
"n̂ e'r lan een - ' ) ° - ° j ; S e n t e k , e c J , c t Elke agent van he u c ^ ^ ^ , ^ ^ 

- ' " 'Thï t"Snogmeer .en^^^^^^^^^ 
doen a ï b , ukan helpen om m V - t ^ 

worden-

Gemeentekrediet 
de bank op z'n best 
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VUJO wil Oostende poepvrij 
Toiletpapier, zelfs dat is onvoldoen

de aan het worden, hoewel veel erger 
kan het met meer worden De onrein
heid van dit pleintje — net als van vele 
andere en van verschillende straten 
— loopt de spuigaten uiti Niettemin 
vindt het stadsbestuur het tot nu toe 
met nodig om op geregelde momen
ten de reinigingsdienst opdracht te 
geven de wandelpaden te reinigen, 
ook weigert ze hondetoiletten te plaat
sen zoals op de Zeedijk Dit alles 
zorgt ervoor dat onze pleinen meer tot 
glijbanen worden gepromoveerd en 
dan moet je nog goed opletten dat je 
met in de prikkeldraad terecht komt' 

De Volksunie-jongeren eisen dan 
ook dat er dringend werk wordt ge
maakt aan het netter krijgen van dit en 
andere dergelijke rustplaatsen Laten 
we echter eerlijk zijn zonder uw 
steun kan het met want zelfs al zou 
het stadsbestuur tot opruimen over
gaan dan nog moeten alle hondehef-
hebbers hun troeteldier op het goede 
pad helpen, dan nog moeten we er 
allen zorg voor dragen dat we met 
achteloos papier wegwerpen, dan 
nog moeten we allen zorg dragen 
voor ons leefmilieu Samen kunnen 
we het aan, de Volksur^ie belooft U 
alle steun' 

Notariële aankondiging • 
Kantoren van Notarissen Paul GERIN en Yvan WILLEMOT 

te Brugge, Geerwijnstraat 13, tel: 050/33.37.42 - 33.15.75 

Vrijwillige openbare verkoping van 
perceel LANDBOUWGROND 

te OUDENBURG, Zandvoordsestraat tussen huizen nrs 211 en 213 
Groot O ha 50a 47ca. Kadastraal bekend sie C nr 414D 
In agrarisch landschappelijk waardevol gebied. 
Verpacht aan dhr. Marcel Breemersch te Oudenburg sedert 110 1966 
Recht van voorkoop. 
INGESTELD: 200 000 fr 
Tweede en laatste zitdag: dinsdag 30 december 1986, om 15 uur in 
café Sportv\/ereld te Oudenburg, Marktplein 18. 
Volgens stedebouwkundig attest dd 30.12.1985: BOUWGROND 
wegens opvullingszone. 
Verdere inlichtingen: kantoor notaris Gerin 

Wif 

ZO€K€BC)€ 
[ Gepensioneerde rijkswachter 45 
jaar, zoekt betrekking bewaking 
geldtransport of chauffeur (rijbewijs 
D) voorkeur te Brussel of omgeving 
Voor nadere inlichtingen zich wen
den O Van Ooteghem — Senator, 
Arm Lonquestraat 31 9219 Gent
brugge (091/30 72 87)/ 

VU-Adinkerke 
rouwt 

Op 3 december ontviel ons Kamiel 
Boudeweel 

Maandag 8 december heeft een 
talrijke schare Vlaamse vrienden hem 
ten grave gedragen 

De doodsmare kwam onverwacht 
en bracht grote verslagenheid in de 
vriendenknng De gulhartigheid, het 
snedige en wijze woord van Kamiel 
zullen WIJ nu moeten derven 

Een strijder van het eerste uur is 
met meer De trouw aan onze idealen, 
zijn bereidheid, zijn noeste werk
kracht, IS als een gouden draad die 
doorheen zijn leven liep vanaf het 
ogenblik dat hij vendeljongen werd bij 
de Dietse Blauwvoetvendels tot op de 
dag van zijn overlijden 

De leeuwenvlag heeft hij gevolgd 
tot aan het graf 

Zijn lieve echtgenote, zijn oud moe-
derke, kinderen en familie bieden wij 
namens de afdeling onze oprechte 
deelneming aan 

Kamiel zullen wij nimmer vergeten 
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ADVERTENTIE 

Deze week 
in Knack Magazine 

China vandaag 
Hoewel de Grote Roerganger Mao Zedong pas tien 
jaar geleden gestorven is, zou hij zijn land vandaag 
wellicht niet meer herkennen. Hoe ziet China er een 
decennium na de dood van Mao uit? Sus Van Elzen 
reisde een maand door de Volksrepubliek en bericht. 

Deze week in Knack. 

Studenten op straat 

Na Parijs kwamen de studenten vo-
nge week ook in België op straat Wat 
ajn hun wensen'' Zullen ze er ook 
hier in slagen om de regering er toe 
te bewegen om de besparingsmaatre
gelen met betrekking tot het hoger 
onderwijs in te trekken'' Een bericht, 
deze week in Knack 

Hard op de Tong 

In de reeks lezingen die Knack samen 
met Kntak in de Brusselse Beurs
schouwburg organizeert, is de 
Vlaams-nationale historicus Chris 
Vandenbroeke aan de beurt Zijn 
tekst over de toekomst van Vlaande
ren staat deze week in Knack 

Het Huis en de president 

Wat denkt het Amerikaanse parle
ment van de wapenhandel met Iran, 
waarin president Ronald Reagan zelf 
betrokken zou kunnen zijn. Knack 
sprak met Thomas Foley, die de de-
mokratische fraktie in het Huis van 
Afgevaardigden leidt. 

Musica 

Musica, het Vlaams centrum voor ou
de muziek, geeft schitterende fassimi-
le drukken van renaissance en barok
muziek uit Over de ontdekking van 
een totaal nieuwe muziekwereld, over 
een reis naar de oorspronkehjke bron
nen De rage van het moment 

Aanbevolen huizen 
Etn. BERT pvba 

Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 

VOLKSWAGEN — AUDI — 
M.A.N — PORSCHE 924-944 — Diensten. 

Gezellig met zijn t w e ^ n oud wor
den zonder de dagdage^fee beslom-
mernisse,n, ^^temiddea^van groen en 
kort b t |#e-s t^d?®* j ^ in het rustoord 
Roo^ee!^ , waar s p ^ t a l e kamers zijn 
VOOfeSYlD^li^ï^ïXt" 

jsra?r% raspsbeek, Leuven-
s e s t é « t e g | 2 f % è j u ü ^ ' m , 016-
73 3 ^ ^ M s a ..siï»^» 

Ouder dan 60 en het b ^ om alles 
alleen te moeten doen?,K9ni dan bi) 
ons wonfo t -^ vyij b iedg^een Vlaamse 
famili*sifeer^eê«^!^ om rustig en 
zelfs^«*ia,^,lever^ 

Inte: ftistdarS^Rd 
sestee*:^i fM,^1 S-ki^ 
016-73 3 t m « W * 

sbeek, Leuven-
gg;,-fi8)'ütersem. 

DEVRIESE 

baron ruzettelaan 78 
8320 brugge 4 

^baan brugge - Oostkamp^ 
* .̂ 050/35 74 04 >̂  

Loodgieter 
Dakwerken 
Verandenngswerken 

ALPANROOF 

Tel 

Amenkalei 237 
2000 Antw/erpen 

na19u : 03-238.88.40 

GUIDO VANHOVE 

vioolbouwer 

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 

Zoutenaaiestraat 10 
8480 Veurne 

Guide NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 
SANITAIR — ZINK 

ROOFING 
LOODGIETERIJ 

GASVERWARMING 
Tel. 4 2 6 . 1 9 . 3 9 

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 bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

rr-\ STUDIO 
JL-U DANN 
02-428.69.84 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

FRANSSENS OPTIEK: 
Si lhouet te 
Marw i t z 
Rodens tock 

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

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

liandelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

ESOX 
STAN PHILIPS 

G r o o t h a n d e l Henge lspo r t 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Te l . 02-460.68.93 

Import - Export 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Te l . 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

JuMMÜemaak 
0. Da^rez-Oelbaere p-v.b.a. 

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

EEN MODERNE ZAAK MET 
STANDING EN TER TROUWE i 

Het ganse jaar door 10 % korting in 
aankoopwaardebons 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 An twerpen 
Tel . 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

SInt-Damlaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS 
P V B A 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 

Tel . 053-21.36.36 

SIAM-import 
Uitzonderlijke aanbieding 

tot 31-12-'86 
Kaarsen voor winkels 

en restaurants. 
Uitz. lage prijzen 

Inl. Stationsstraat 70, 
9120 Destel bergen 

091/28 03.00 of 091/28.04.73 

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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T^s^ws'-'Sf^sïr 

Tine Van Rompuy-Janssens: 

Een leven tussen 
bengels en „Bengel"... 

Ze werd geboren te Begijnendijk op 26 augustus 1901 als oudste van zes, in 
het gezin van l<oster-organist Guillaume Janssens. Bij de kerstviering van 1907 
zette de koster zijn zesjarige spruit op liet hoogzaal om de solo van het kerstlied 
te zingen. Tine herinnert zich nog dat ze op een stoel moest gaan staan, omdat 
ze met haar neus niet boven de balustrade uit kwam, en dat het zo beangstigend 
stil werd toen haar stemmetje door het kerkruim klonk. Na de dienst zei een kerk
ganger tot de koster: „Ge moet dat kind naar het konservatorium sturen, daar 
zit een zangeres in". 

T INE JANSSENS zong 
graag en veel, maar ze 
had nog een andere hob

by: tekenen. En bij gebrek aan 
tekengerief tekende ze op de 
grond achter, vóór en bezijden 
vaders huis. Het meisje keerde 
de grond netjes glad en tekende 
gewonnen verloren met een aan
gescherpt stokje. Hoeveel vier
kante meters ze zo In haar kin
derjaren volgetekend heeft is met 
te zeggen. Voorbijgangers ble
ven soms staan kijken en vroe
gen om uitgetekend te worden... 

Schooljuffrouw 
Het werd augustus 1914 en 

oorlog. De koster vluchtte met 
zijn gezin de grens over en 
strandde m Middelburg. Tine liep 
er school en de meester had al 
gauw door dat ze kon tekenen. 
Van hem kreeg ze tekenpapier, 
potloden en gom. 

T. Janssens: ,,Als de oorlog 
voorbij IS moet je naar een akade-
mie gaan, raadde de meester me 
aan. Daar heb ik echter thuis 
nooit over gerept: met mijn bijna 
veertien jaren wist ik wel dat elke 
cent moest omgedraaid éér hij 
uitgegeven werd. Het tekenen op 
de grond gaf ik nu ook op. Ik had 
beters gehad In Nederland en het 
gaf geen pas voor een grote meid 
op de grond te zitten tekenen. Ik 
droomde er nu van iets te wor
den Verpleegster misschien of 
schooljuffrouw... Maar met veer
tien moest ik van school af en 
moeder helpen, met verstelwerk 
en zo Er kwamen wél smeekbe
den en huilbuien aan te pas maar 
het hielp mets, tot ik op 1 septem
ber 1918 — ik was toen al drie ja
ren van school af — als externe 
naar de St. Jozefskostschool m 
Betekom mocht. Te voet heen en 
weer Daar werden meisjes opge
leid tot lagere onderwijzeres en 
behaalden (als ze slaagden') zo 
hun diploma voor een centrale 
examenkommissie " 

In 1921 behaalde Tine haar di
ploma voor zo'n jury te Brugge 
Ze kwam meteen als interimaris 
terecht in de jongensschool van 
haar dorp, werd er het volgende 
jaar definitief benoemd en deed 
er zesendertig jaren dienst. 

WIJ: Hoe ben je in de Vlaamse 
Beweging terecht gekomen "̂  

T. Janssens: „Ik ben van kinds 
af Vlaams gezind geweest Mijn 
vader vertelde ons tijdens de 
eerste wereldoorlog wat er aan 
het IJzerfront gebeurde. Van 
waar hij het wist weet ik met, 
maar hij wist het. We kregen het 
met de paplepel binnen, wij wa
ren allemaal Vlaams bewust. Ik 

ben vanaf 1919 lid geworden van 
de meisjeskring ,,lk Dien" van 
Aarschot tot ik getrouwd ben. 

Gehuwde dames mochten niet 
in de kring. Ik was daar ook vlag-
gedraagster. Wij gingen naar alle 
betogingen, in die tijd werd de 
vlaggedraagster eerste aange
vallen om de vlag te kunnen ste
len. Er waren dan twee kloeke ke
rels van Aarschot die naast mij op 
kop stapten om de vlag en mij te 
beschermen. 

Wij zijn ook gaan betogen voor 
het groot gevang in Leuven, waar 
dr. Borms vast zat. Daar werd ge
chargeerd door gendarmen te 
paard. Een van mijn bescher
mers heeft me nog net voor de 
hoeven van de paarden kunnen 
wegsleuren. 

In 1919 ging ik op school te Be
tekom rond met petietielijsten om 
dr. Borms vrij te krijgen. Onze di-
rektrice vond dat een liefdadig 
werk en liet de aktie toe, maar 
toen het aan de oren kwam van 
de hoofddirektrice te Leuven 
werd ze verboden. 

In 1925 ben ik dan getrouwd. 
Op 3 jaar tijd had ik drie kinderen 
en kon ik niet meer gaan beto
gen. Maar ik heb toch altijd zo
veel mogelijk onze strijd 
gesteund, overal waar ik kon tot 
nu toe". 

Toneelschrijfster 
In 1916 haalden enige leden 

van de meisjeskongregatie het In 

hun hoofd een toneelavond te or
ganiseren, ten voordele van de 
parochiekerk. Tine mocht mee
spelen. Ze kreeg voor haar aan
deel een alleenspraak, getiteld 
,,Kobe Cies, de voddenkoop
man" en werd de scène op
gestuurd in een gerafeld man
nenpak. Ze haalde het er goed af, 
zonder soufleur nog wel en 
mocht volgende jaren telkens 
een rol vertolken. Dat waren le
vens van heiligen of pseudo-
historische stukken, kostuum
stukken zoals ze die noemden: 
daar hield het publiek van. Ze 
schreef er zelf ook twee, maar die 
zijn door uitlenen zoek geraakt. 

In 1925 ging Tine meewerken 
aan de opvoeringen van de fan
fare. Voordien had ze al een dra
matische drieakter voor dames 
geschreven. Zusters, maar die 
had ze nooit voor de dag ge
haald. Het moet in '27 geweest 
zijn toen de pastoor haar vroeg of 
zij de kongreganisten een stuk 
wilde aanleren. Alhoewel ze het 
druk had zei ze ja en nam het te 
spelen stuk door. Zo 'n draak had 
ze nog nooit meegemaakt, een 
ramp gewoon! Ze zei het de 
pastoor en die vroeg of zij wat be
ters had. En toen haalde ze haar 
Zusters van onder het stof van
daan en gaf het hem ter inzage. 
De volgende dag kwam hij vol 
geestdrift terug: ,,Dat werk zal in
slaan! Wie schreef dat?" Toen 
ze zei dat het van haar hand was 
keek hij wel even op. ,,Wel, wel. 

Begijnendijk heeft een auteur in 
zijn midden I" zo lachte hij. En zo 
begon Tine's teaterkarrière 

De dneakters ,,Zusters" (die 
vijf herdrukken kende) en ,,Goud-
vinkje" (voor gemengd toneel) 
kwamen in 1930 van de pers 
,.Zusters" zou ook vertaald wor
den in het Frans Kort na elkaar 
volgden drie éénakters-blijspe-
len. ,,0m een obligatie", ,,Als 
twee honden" en ,,Ze is ver
liefd". Het laatste werkje haalde 
ook vijf herdrukken en meer dan 
650 opvoeringen. 

Winterhulp 
De meisjeskongreganisten ga

ven het toneelspelen bij gebrek 
aan speelsters op. Tine schreef 
nu voor de fanfare de drieakter 
,,Adel en adel", stuk dat ze later 
zou omwerken tot zangspel on
der de titel ,,Kempische harten"; 
Abel Frans zou het toonzetten. 
Het zangspel werd in 1941 ge-
kreëerd ten voordele van Winter
hulp. Tussendoor schreef Tine 
nog de vrolijke tweeakter voor da
mes ,,Het neefje", het werkje 
haalde ook vijf herdrukken. Het 
was nu volop oorlog en ontspan
ning was ver te zoeken. Enkele 
toneelliefhebbers, die aan de op
voering van ,,Kempische harten" 
hadden meegewerkt, staken de 
koppen bij elkaar en de toneel
kring ,,Pogen" werd boven de 
doopvont gehouden met als 
voorzitter-regisseur-dekorbouwer 
Tines — in '61 overleden — echt
genoot Fik Van Rompuy. Zij zou 
duivel-doet-al zijn: sekretaresse, 
geschikte werken opsnorren, 
voorlezen, rekwisieten bijeen 
scharrelen, grimeren, eenvou
dige balletten aanleren plus de 
melodiën van de muzikale wer
ken, zelf een rol vertolken... 

De dagen hadden 48 uren 
moeten duren maar het was 
héérlijk er zo m te staan! Het to-
neelseizoen zette in met een ge
wone drieakter, er volgde een 
muzikaal stuk, en tot slot werd er 
geopteerd voor een kabareta-
vond of een revue. Tijdens het 
seizoen '42-'43 werd Sepp'1 van 
Hullebroeck-De Vriendt-Lam-
brechts gespeeld; Tine speelde 
met haar 42 jaren Sepp'1. Het 
volgend seizoen kwam ,,Meiko-
ningin" aan de beurt, een libretto 
van Tines hand met muziek van 
Abel Frans; in '43-'44 werd het 
,,De boerenstudent" op libretto 
van dokter Verwaest van Geel. 

Schooljuffrouw Tine tussen haar bengels: het tweede studiejaar van 1921-1922.. 

Tine Van Rompuy-Janssens ,,lk 
hoor steeds maar van besparin
gen in het ondenvijs f^/laar waar
om eens met op bewapening?" 

„Bengel" 
De oorlog liep ten einde en., 

de klad kwam er in bij ,,Pogen" 
Maar nu waren de meisjes-
jeugdbewegingen (BJB, KAJ, 
VKAJ e.a.) fel aktief, ook op to-
neelgebied en Tine haakte daar 
op in. Daaruit ontstonden de dra
matische avondvullende stukken 
,,Toen Sonja heenging", ,,Als 
moeder faalt" (waarmee ze de 
eerste prijs won in de kardinaal 
Van Roey-wedstrijd 1954), ,,En 
toch schijnt de zon" en ,,Als de 
bandhond huilt". Verder nog de 
vrolijke tweeakter ,,Hommeltje 
helpt een handje" en de even 
vrolijke eenakter ,,Kom dat te
gen!" benevens de muzikale 
drieakters ,,'t Weeuwtje van de 
opera", ,,Cupido in nesten" en 
de eenakter met zang ,,Als een 
boerenzoon een dame trouwen 
wil", waarvoor ze ook de melo
dietjes ontwierp. 

In 1967 werd, ter gelegenheid 
van Peer 600 jaar stad haar 
,,Bengel" gekreèerd. Preud'-
homme was er de komponist van 
,,Meikoningin" en ,,Bengel" von
den hun weg naar Zuid-Afrika: 
Bethal, Bloemfontein, Pretoria, 
e.a. In de zeventiger jaren 
schreef Tine nog twee drieakters 
met dramatische inslag: ,,Bra
men voor de bruid" en ,,Zijn 
schonere Kerst" benevens twee 
libretti in drie bedrijven waarvoor 
ze zelf de melodièn ontwierp en 
waarvoor Eugeen Beeckman de 
orkestratie schreef: ,,Toen de 
druiven rijpten" en ,,Meisjes uit 
de duinen" Geen van de vier 
heeft tot hiertoe een kans gekre
gen: geen sant in eigen land te
genwoordig . 

WIJ- Wat mogen we nog van 
uw hand verwachten? 

T Janssens: ,,Er broedt nog 
wel iets, maar of het op papier zal 
komen.. Ik ben nu vijfentachtig, 
en vandaag de dag willen de to-
neelknngen stukken met seks, 
driehoeksverhoudingen, af en 
toe een vloek en meer van dat 
fraais. Dat is mijn genre met. Ik 
ontwerp af en toe nog wel liedjes, 
tekst en melodie- kerstliedjes, 
levens- en heimatliedjes Mis
schien had ik toch muziek moe
ten studeren'^" 

Fik Meulenbergs 

41ENSEN 
1SONS 
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