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Vlaams Nationaal M/eekblad 

,De CVP is de hele zaak Happart kotsbeu. De eindeloze diskussies, het 
gerommel, de weigering om het arrest van de Raad van State 

te aanvaarden, waarbij Happart werd afgezet, kunnen niet langer meer 
voor de Christelijke Volkspartij." 

(Uit het frontpagina-artikel van ZEG, 30 Januari 1987.) 

De surrealist 
Enkele kommentatoren van de dagbladpers hebben bij me

kaar leentje-buur gespeeld voor een hoedanigheidswoord dat 
het huidige regeringsbeleid omschrijft: surrealistisch. Dat de 
vondst de ronde van de hoofdartikels deed, hoeft niet te verba
zen: ze is gewoonweg goed. Het regeringsbeleid, of wat daar
voor nog doorgaat, is inderdaad surrealistisch. En premier 
Martens voldoet volkomen aan de omschrijving die de woor
denboeken geven voor een surrealist: een kunstenaar die op
treedt als medium voor de weergave van droombeelden. 

Te Davos in Zwitserland, voor het uitgelezen internationaal 
gezelschap dat hij zo graag tot toehoorder heeft waarschijnlijk 
omdat het in Belgische aangelegenheden minder deskundig is 
dan de doorsnee-burger van ons land, heeft de surrealistische 
kunstenmaker zijn droombeelden weer eens schitterend weer
gegeven. 

Hij verklaarde er dat België dank zij zijn beleid nu weer tot 
de ekonomisch en financieel gezonde landen behoort, tot de 
kopgroep van de rijke naties. In een select gezelschap is men 
doorgaans niet onbeleefd. Niemand heeft de eerste-minister 
doen opmerken dat de Belgische rijksschuld nu al in de buurt 
van zesduizend miljard ligt, een cijfer met twaalf nullen, een 
bedrag dat onder Martens straks het drievoudige wordt van de 
staatsschuld die hij aantrof bij het begin van zijn Romeinse cij
fers. Niemand heeft de bedenking geopperd dat meer dan vijf 
jaar surrealistisch beleid als doel hebben het begrotingstekort 
terug te dringen tot 8 % van het BNP, een peil dat reeds in 1980 
als onhoudbaar werd bestempeld en dat dubbel zo hoog ligt als 
het EG-gemiddelde. 

Hij zegde er, dat de tijd nu aangebroken is voor een aktief te
werkstellingsbeleid vooral gericht op de jongeren. Zijn surrea
listische verklaring viel precies samen met het bekend worden 
van de jongste gegevens inzake werkloosheid: een stijging met 
16.533 in januari, waarvan 12.000 jongeren. Het zijn er dit jaar 
inderdaad 12.000 die na het verlaten van hun school verleden 
zomer nog altijd geen werk hebben gevonden. Het aantal 
werkzoekenden jonger dan 25 jaar beloopt bijna 140.000. On
danks alle surrealistisch geknoei met de werkloosheidssta-
tistiek ligt het officiële cijfer vandaag — 526.000 werklozen — 
praktisch even hoog als dat van de piek in februari 1985. Wie 
de niet-gefrlseerde cijfers optelt, weet echter dat de werkloos
heid flink is gestegen. Met als direkte oorzaak het Sint Anna-
plan en de woeste hakbijlronde in het onderwijs. Terwijl het 
zoveelste banenplan niet van de grond komt in het surrea
listisch klimaat waarin de regering leeft. 

Het meest surrealistische tableau uit de verzameling Mar
tens was verleden week vrijdag te bekijken op het scherm van 
de tv-nieuwsdienst. Een journalist ondervroeg de eerste-
minister na afloop van de ministerraad: „U hebt een verkla
ring over Voeren beloofd ten laatste tegen 26 januari. We zijn 
vandaag reeds 29 januari en er is nog altijd geen oplossing". 
Het antwoord van Martens: „Ik heb nooit een datum vooropge
zet". Waarna op het scherm een archieffilmpje werd getoond, 
enkele dagen voordien opgenomen in de Kamer, toen Martens 
de suikerbuiken en andere CVP-dwarsliggers lijmde met de be
lofte, ten laatste tegen 26 januari met een oplossing voor de dag 
te zullen komen. 

„Een surrealist is een kunstenmaker die optreedt als medium 
voor de weergave van droombeelden". En zoals het spree
kwoord zegt: dromen zijn bedrog. Martens is een medium ge
worden voor de weergave van bedrog en leugens. 

Zijn surrealisme maakt school. Niet alleen de eerste-minister 
beoefent het, ook zijn bloedeigen partij. De Kamerfraktie van 
de CVP bevestigde haar vertrouwen in de eerste-minister na 
diens uitdrukkelijke toezegging, tegen 26 januari voor een 
oplossing in Voeren te zullen zorgen. Trekt deze CVP-fraktie 
vandaag haar vertrouwen in? Allerminst! Ze maakt een sur
realistische tekening, waarbij het plots niet meer nodig is dat 
de eerste-minister ook maar iets doet, om het even wat. De 
paardemolen, een surrealistisch simbool bij uitstek, mag blij
ven draaien. tvo 

VECHT VOOR UNBI 
EN ONZE MIJNEN 

(Lees biz. 16) 

Na schitterend voorstel van Hugo Coveliers 

Waarop wacht Geens? 
Door- dinsdagavond met een schitterend — en 

juridiscli perfekt — voorstel inzal<e Voeren te l<o-
men aandraven, gooide Hugo Coveliers een 
enorme steen in de politieke kikkerpoel. 

IN het Belgisch Staats
blad van 17 januari '87 
verscheen op bladzijde 

733 het zg. dekreet Suykerbuyk-
Coveliers, waarbij de voordracht 
van kandidaat-burgemeesters in 
Vlaanderen werd opgedragen 
aan de Vlaamse Eksekutieve. 

Volgens de bijzondere wet van 
'80 zijn dekreten verbindend de 
tiende dag na die van hun be
kendmaking in het Belgisch 
Staatsblad, tenzij zij een andere 
termijn bepalen. Wat in dit geval 
niet gebeurde. Het bewuste de
kreet werd evenmin geschorst 
door het Arbitragehof, ook al 
werd daartoe door de Franstalige 
gemeenschap een verzoek inge
leid. Dit kan ten vroegste na vol
gende week woensdag, dag 
waarop het Arbitragehof deze 
kwestie behandelt. 

VU-Kamerfraktieleider Hugo 
Coveliers maakte de voorzitter 
van de Vlaamse Regering 
Gaston Geens attent op deze fei
ten en vermits de burgemeesters
zetel van Voeren vakant is, 
besloot hij zijn brief aldus: ,,U ge

lieve dan ook zeer dringend een 
kandidaat-burgemeester voor de 
gemeente Voeren aan het staats
hoofd voor te dragen." Ondertus
sen vernemen wij dat de kandida
tuur van het Voerense VU-
gemeenteraadslid Jean Duys-
sens officieel werd voorgedra
gen; VU-kamerlid Johan Sau-
wens bezorgde gisteren het 
noodzakelijke dokument op het 
kabinet van Geens. 

Louter technisch en juridisch 
staat bijgevolg niks nog de aan
stelling van een Vlaamse burge
meester in Voeren in de weg, al
hoewel een hele staf ,,deskundi
gen" reeds urenlang bezig is met 
het zoeken naar mogelijke fout
jes. Zelfs indien deze slimme ca-
binetards er niet in slagen om het 
gekende speldje tussen de 
stelling-Coveliers te steken, weet 
iedereen dat Geens deze unieke 
kans niet zal aangrijpen om ein
delijk eens te tonen dat de Vla
mingen het onuitstaanbaar ge
plaag van de frankofonen beu 
zijn. Onlangs immers bleek dat 
hijzelf hoegenaamd geen voor

stander is van dit nochtans bijna 
unaniem gestemde dekreet. Laat 
staan dat hij het zou hanteren op 
kruciale momenten. Gaston 
Geens gelooft doodgewoon niet 
in wat algemeen onder de noe
mer „Vlaamse zaak" valt. 

Het knappe van Coveliers' zet 
is inderdaad dat de meerder
heidspartijen CVP en PVV, die 
onloochenbaar medeplichtig zijn 
aan het blijven ronddraaien van 
de Voerense paardjesmolen, zich 
deze keer niet kunnen verbergen 
achter het nep-argument dat het 
,,de schuld van de Franstalige 
koalitiepartners" \s. Heel binnen
kort mag men zich bijgevolg ver
wachten aan het zoveelste bewijs 
van onze bewering dat de 
Vlaamse regering slechts een on
dergeschikt filiaal IS van de cen
trale Belgische regering. 

(pvdd) 

i'Schippersleed 
De binnenscheepvaart 

worstelt met grote moeilijk
heden, en dit heus niet al
leen omdat de waterwegen 
ĵppnieuw dichtgevroren zijn. 

jraken met twee 
chippers over hun lief en 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag bneven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

„OPERATIE CHARME" 
José Happart draagt veel bij tot de 

bewustwording en de radikalisenng 
van de oude en de nieuwe Belgen, en 
van de CVP en de andere unitaire 
partijen 

Hun tegenzet is de „operatie 
charme" van de heer Wathelet 

Een beschaafde, vriendelijk en in
telligente man is in elk opzicht de te
genpool van de terrorist uit Voeren 
Daarom is Wathelet, in tegenstelling 
tot Happart, voor Vlaanderen een uit
ermate gevaarlijk man 

HIJ IS m januari tweemaal op de 
BRT-TV-buis geweest, in de Mike-
show en een paar dagen later in Ter
loops of Panorama Daar verklaarde 
hij zich o m voorstander van het fe
deralisme, dat hij in de VSA had leren 
kennen en waarderen Toch kwam 
niemand op het idee hem heel vrien

delijk een paar pertinente vragen te 
stellen, bijvoorbeeld 
— of Wathelet voorstander is van het 
onderwijs onder de bevoegdheid van 
de Vlaamse, resp Waalse gemeen
schap te brengen ' 
— of hij vindt dat Brussel (bij vergelij
king met Washington D C) een soort 
rijksgebied moet worden en zeker 
geen derde gewest? 
— of hij meent dat de taalgrens, zoals 
vastgelegd in 1963, onschendbaar 
moet zijn als een nationale grens voor 
elke gemeenschap' 

HIJ kreeg slechts een paar vragen 
te beantwoorden, waar hij alle kanten 
mee uit kon, met naast de kwestie te 
praten of rond de pot te draaien 

L.K., Kalmthout 

GIJZELPLAN 
Nu zaterdag 7 februari richt het ak-

tiekomitee ,,Red onze Mijnen" een 

autocaravaan in tegen het plan Ghey-
selinck Vertrek om 13 u aan de mijn 
teBenngen De tocht gaat via Zolder-
mijn naar Hasselt, afstand 40 km Als 
mijnwerker doe ik een oproep aan 
èlle Limburgse VU-simpatisanten om 
aan deze aktie deel te nemen Er wa
ren al eerder akties m Genk en de 
Maaskant maar 7 februari moet een 
'dag van massaal verzet ztjn En 
daarna, naar Brussel misschien'' 

We moeten Gheyselmck het vuur 
aan de schenen leggen, opdat heel 
Limburg zijn ware gezicht zou zien 
Door Jaak Gabnels te vergelijken met 
,,de rattenvanger van Hamein" en 
zijn houding ,,lichtzinnig en onverant
woord" te noemen begeeft Gheyse
lmck zich op het politieke pad en blijkt 
overduidelijk dat hij geen „onpartijdig 
manager" is maar een politieke huur
ling in dienst van Martens 

Nu moet alleen nog gans Limburg, 
gans Vlaanderen dat gaan zien en 

dat kan door Gheyselmck op zoda
nige manier het vuur aan de schenen 
te leggen, dat hij zijn eigen gaat te
genspreken Als mijnwerker reken ik 
ten stelligste op de steun van alle 
Limburgse VU-militanten Afspraak 
zaterdag 7 februan te Beringen, tot 

'^^" Jan Boutsen, 
mijnwerker; Genk 

HAPPART/CAPPART 

Daar was ie dan wéér op de RTBf, 
de voorzitter van de PSC ,,Zuster-
ke" van de bla-bla-p Demokraat tot 
en met welbespraakt overtui
gend Belg enz MAAR' éérst 
en voor alles ,,Waar' ,,Arrogante 
Waal" i i i 

Luidop zat hij te dromen over een 
Vlaanderen waar Waalse Nederland
sonkundigen ongehinderd burge
meester, OCMW-er enz zouden 
kunnen worden 

Stel je voor, die Happart/Cap-
part , dat mag met meer gebeuren, 
de wetten en reglementen ter zake 
deugen nieti De uitspraak van Raad 
van State (lees koelkast) is té Vlaams 

Er moeten dus wetten komen die 
wel deugen, pro-Waalse wetten die 
toelaten dat de Walen ongestoord 
hun gang kunnen gaan in Vlaande
ren maar in 't Frans! (zoals in 
1830) 

Ziezo, dat hangt nu boven ons 
Vlaamse hoofd' De wetten moeten 
gemaakt en/of aangepast worden 
aan de arrogante eisen van een 
Waals mini-partijtje, maar zusterke 
van de Vlaamse ,,bla-bla-P"' 

Arme Vlaamse (klootjes) kiezer 
wanneer gaat ge nu eindelijk eens de 
Vlaamse macht helpen waarmaken "̂  

Q.V.D., Kraainem 

AANPASSEN 
Wat gek' Als een Waal eens Ne

derlands spreekt dan geraakt Vlaan

deren over zijn toeren (zie Wa
thelet ) 

Hier in de mijnstreek hebben zich 
ook de gekste situaties afgespeeld 
Sinds jaar en dag is de Vlaamse be
volking zich aan het inspannen 
(vooral handelaren en openbare 
diensten) om de taal van de immi
grant aan te leren en dan vooral Itali
aans Ook hier is het Vlaams bewust
zijn totaal zoek, de onderdanigheid 
doet zich op alle mogelijke manieren 
voor Ook tegenover immigranten' 

Hopelijk zal het een generatiever-
schijnsel blijven, het met veel geduld 
en liefde opvangen van de eerste im
migrantengeneratie Liefde die met 
wederkeng is' 

In Nederland en Duitsland kent 
men die kruipengheid met' Immi
granten dienen zich de taal van het 
land en zijn bevolking eigen te maken 
en liefst in een zo kort mogelijke tijd 

Maar in België kan alles' Als men 
voor in de mijnen te werken naar Bel
gië kwam en je was wat handig dan 
kon je na enkele jaren verblijf al een 
handelszaak beginnen, zonder noties 
van de taal of wat dan ook b v gebo
ren zijn in België Vandaar de begrij
pelijke behoudsgezinde reakties van 
de van de handeldrijvende autoch
tone bevolking Verder is er de laks
heid van de openbare besturen (de 
regenng) om haar eigen mensen te 
beschermen 

Mijn standpunt was steeds ,,Jullie 
horen zich aan te passen Wij zijn in 
ons land en wij spreken Nederlands, 
Ik heb nooit enige moeite gedaan om 
de immigrant in zijn taal te woord te 
staan Vlamingen zijn wereldwijd be
kend om hun taalvaardigheid, maar 
ze moeten wel weten waar en wan
neer dat dit moet Je gaat je toch in je 
eigen land met aan vreemdelingen 
aanpassen' 

Mevr. A. Van Meer, 
Elsden-Maasmechelen 

^ ^ lepel & vork... 
^ 

TZestauzant „ KirftasseHtbet^ 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise — 02/269 70 45 

Kom eens bIJ ons! 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Benngen, Markt 17-011/43 20 51 
Brussel (uitb Jaak Ven/aet), Nieuwbrugstr 28 
Mulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich, Kon Astndlaan 85 • 034/57 30 32 
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Tervuursevest 60 • 016/22 86 72 

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

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

et ^alingljui^ 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

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

Nationaal Tapkampioen 
Taverne Pallieter 
Bosstraat 96 
1742 Sint-Katarina-Lombeek 
Tel - 053/66 03 46 
Specialiteiten Lasagne — Spaghetti 
— Scampi 8 — Pannekoeken 
Open alle dagen vanaf 14 u Dinsdag 
' ssloten 

tboerenhof 
CAFE- RESTAURANT- FRfTUUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone gnil 
Prijzen voor menu v/a 290 Bfr 
groepen koffietafel v/è 180 Bfr 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Koffiebranderij 
Emiel Wittnnannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734.56.09 - 460.48.87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER 

LASAT — 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€ 
2AAL 

lOOCMtMT 

CAflBRiNU^ 

snee 
011/47 28 97 —̂  m on/4/ ZB ar 

RESTAURANT 

E DC-'ERTOGM CAUT 

Tel 2179153 

Waar Vlamingen 
thu is zijn 
m 't hartje van Brussel 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
' ' ^ . JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05-65.89.40 

Groothandel melk — kaas — 
boter — eieren — slagroom 

VANMEULDER 
Callenberg 10 
Sint-Pieters-Leeuw 
Tel. 02/376.96.74 
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"^•^"^ WW" 

Ward 
Hermans 

90 Jaar! 

Nu vrijdag is Ward Hermans 
voor de 90ste l<eer jarig. Hij is de 
oudste nog levende Vlaamsnatio-
nale ere-voll(Svertegenwoordiger, 
die een ongelooflijl< lang en in-
drul<wekl<end palmares van goe
de diensten van en voor Vlaande
ren verzameld heeft. 

Hij is niet alleen een markant 
politikus, maar ook een schitte
rend journalist, polemist, publicist 
en dichter. Eén en ander zal wor
den verhaald in het huldeboek 
dat eerstdaags verschijnt over 
Ward Hermans en zijn boezem
vriend Nestor Gerard. 

De redaktie van dit blad even
als de Volksunie-partijleiding 
wensen de kranige jarige heel 
hartelijk proficiat en nog vele ge
lukkige en gezonde jaren toe! 

Het verjaardagsfeest van Ward 
Hermans wordt in intieme kring 
gevierd. U kunt natuurlijk een 
kaartje schrijven. Daarvoor kan 
men terecht op het adres van zijn 
dochter langsheen Stationsstraat 
50 te 3140 Ramsel. 

Gevaarlijk 

Onderstaand verhaaltje is geen 
fiktie, maar echt gebeurd. 

De Lions van Tongeren wilden 
onlangs VU-volksvertegenwoor-
diger Hugo Schiltz uitnodigen 
voor een spreekbeurt. Deze serw-
ce-l<lub wendde zich tot het SP-
CVP-stadsbestuur en vroeg of zij 
daarvoor de stedelijke feestzaal 
ter beschikking kon krijgen. 

m 
Deze aanvraag werd evenwel... 

geweigerd. Naar verluidt omdat 
een toespraak van deze gewezen 
gemeenschapsminister kon lei
den tot een verstonng van de 
openbare orde\ Hetzelfde „argu
ment" dat werd ingeroepen om 
enige tijd geleden ook aan PS-
voorzitter Spltaels de toegang tot 
deze zaal te weigeren. 

Zou het dan toch waar zijn dat 
de traditionele partijen de Volks
unie opnieuw in de marginaliteit 
willen duwen ? De tijd dat nationa
listen staatsgevaarlijk waren is 
immers nog niet zó lang voorbij. 

^MEMMGEN 
AAN... 

Schiltz, 
ordever
stoorder? 

Onzin 

Vorige week keurde de Brugse 
gemeenteraad de begroting voor 
het jaar '87 goed. Tijdens het lang 
uitgesponnen debat dat hieraan 
voorafging haalde VU-schepen 
van financiën Raymond Rey-
naert scherp uit naar de rooms-
blauwe regering en meer bepaald 

Kamerlid Johan Sauwens 
• Donderdag interp«lleerde U 
nog maar eens over de kwestie-
Happart. Waarom? 

,, Omdat de komedie nu werklijk 
lang genoeg heeft geduurd! Op 
15 januari zei Wilfried Martens 
dat de regering eerstdaags — 
vóór 26 januari — „een initiatief 
zou nemen met voldoende draag
wijdte om de zaak te regelen". 

Wat gebeurt er in feite? De 
regering doet niets, de goever-
neur sctiorst de benoeming van 
José Happart opnieuw, en de ge-
meenteraaad kiest hem op vrij
dag 30 januari opnieuw tot eerste 
schepen. M.a.w. de karroussel 
draait zoals nooit tevoren I En dat 
kan zo voortduren tot de gemeen
teraadsverkiezingen van 1988." 

• Het was niet de eerste keer 
en, naar ik vermoed, zal dit ook 
wel niet de laatste maal ge
weest zijn dat U daarover tus
senbeide komt? 

,,lk heb reeds herhaaldelijk 
over dit dossier vragen gesteld in 
de Kamer. Vroeger ondervroeg ik 
de minister van Binnenlandse Za
ken, maar nu blijf ik de premier 
week na week — bij het monde
ling vragenuurtje — konfronteren 
met zijn vroegere uitspraken. 

Ik heb dit aangekondigd en zal 

dit blijven doen totdat Happart 
definitief is afgezet. Zo ook wei
ger ik samen met vele VU-kolle-
ga's-burgemeesters nog de bur
gemeesterssjerp te dragen uit 
protest. De schepensjerp staat 
ons trouwens beter." 
• Wie treft in deze wansmakelij
ke vaudeville het meeste 
schuld? 

,,De Vlaamse meerderheids
partijen, en hun mandatarissen 
stuk voor stuk. 

Grote Vlaamse woorden ge
bruiken van op afstand en in de 
„ZEG", dat kan iedereen. H/laar 
eenmaal gewoon de Vlaamse 
daad bij het woord voegen, dat 
kan niet! Ik noem de houding van 
Vanden Brande, Van Rompuy en 
konsoorten zonder meer laf. 

I^aar vooral Wilfried l\/lartens 
treft schuld. Dét bleek nog vorige 
week in het TV-joernaal, toen hij 
een intellektuele duik maakte van 
jewelste in de ogen van vele Vla
mingen." 
• Wat ergert U het meest in 
deze hele affaire? 

,,Het gesjoemel met de rechts
staat. Wat WIJ vragen is gewoon 
de uitvoenng van een arrest van 
het hoogste administratief rechts-
orgaan van het land. Hierover 

politiek marchanderen is bene
den alles en zet de poort open 
naar nog andere misbruiken. 
Deze volmachten-regering waant 
zich boven de wet. 

Dit terwijl wij alle dagen de 
burgers maar voorhouden dat 
vonnissen en wetten moeten uit
gevoerd worden! Het hele maat-
schappijbestel en de demokratie 
komen zo in verdrukking." 

• Hebt U niet de indruk dat de 
hele Happart-story de doorsnee 
Vlaming eigenlijk koud laat en 
kotsmisselijk maakt van het po
litieke métier? 

„Ja en neen. Ja, omdat het 
verhaal stinkt en een smet werpt 
op dit land, want er zijn inderdaad 
belangrijker dingen. 

Maar ook neen. Vele Vlamin
gen beseffen met ons dat Voeren 
slechts hel topje van de ijsberg is. 
Op velerlei terreinen wordt Vlaan
deren door deze Belgische CVP-
PVV-meerderheid verkocht: on
derwijs, KS, RTT-kontrakt, Brus
sel, tewerkstellingsprojekten, mi
lieu... En daar gaat het in 1987 
toch om? 

Happart is nu een hinderpaal 
voor ernstig politiek werk. Dus 
moet hij weg." 

Ook in Kraainem draaide de kommunautaire paardjesmolen nog 
eens een rondje. Dinsdagavond werd de Nederlandsonkundige en 
door de Raad van State afgezette OCMW-voorzitter Capart opnieuw 
herverkozen. De Vlaamse OCMW-ers dienden meteen klacht in bij de 
provinciegoeverneur, die kan schorsen of vernietigen. Uiteindelijk zal 
deze bal vermoedelijk bij gemeenschapsminister Steyaert terecht 
komen... 

En zo kan men jééren doorgaan in dit gekke land. 

A1ENSEN»! 
^NIEyMS 

naar het jongste besparingsplan. 
Zijn uitlatingen overstegen te
recht de lokale perskommenta-
ren 

,,Het Sint-Annaplan draagt in 
zich één van de meest fundamen
tele aanslagen op de gemeentelij
ke autonomie! Het zet gewoon 
het door de stad Brugge, en het 
ook m andere gemeenten gevoer
de voorzichtige personeelsbeleid, 
dat gericht was naar enige vorm 
van modernisering van het be
stuurlijk management, op de hel
ling " Vooral het systeem van 
„gesubisidieerde kontraktuelen" 
vond geen genade m de ogen van 
de VU-er ,,De gemeenten zijn 
gedoemd om verder te mikken op 
laag gekwalificeerden, of worden 
anders financieel gestraft Wij 
gaan dus verder in het verhogen 
van de bureaukratie en het verla
gen van de efficiëntie " 

Reynaert besloot deze passus 
met: „Deze bij KB verplichte on
zin zal zich op termijn zeker wre
ken en de gemeentebesturen on
tegensprekelijk in onmogelijke si
tuaties wringen." Woorden die 
ongetwijfeld bijgetreden worden 
door tientallen schepenen en bur
gemeesters in heel Vlaanderen. 
De vraag is echter of zij deze 
waarheid zo nadrukkelijk durven 
verkondigen. (foto: Mare Cels) 

Jaak 
Gabriels 
versus 
CVP-Jo 

Niet moedig 
Enkele weken geleden nep 

Jaak Lambrecht, voorzitter van 
de CVP-jongeren, uit dat VU-
voorzitter Jaak Gabriels ,,priet
praat" verkondigde over de Kem-
pische Steenkoolmijnen 

Deze aanval werd meteen door 
Gabriels beantwoord Hij daagde 
de CVP-jongeren uit tot een pu
bliek debat over deze tematiek. 
waarna iedereen zou kunnen oor
delen wie er nu eigenlijk pnet-
praat vertelt 

De hoofdredaktie van ,,Gazet 
van Antwerpen" bood hierop on
middellijk aan om dit debat te 
organiseren en te leiden. En 
toen"? 

Toen trok de lawaaierige Jaak 
Lambrecht zijn staart in en wei
gerde hij deel te nemen aan zo'n 
gesprek, wat met moedig en ei

genlijk erg laf is. Of is ook dit een 
karaktertrek van CVP-poiitici, ook 
al zijn ze nog jong? 

Goed nieuws 

Jawel, ook in de afgelopen 
week was er toch weer goed 
nieuws te rapen. 

In Leuven kreeg De Amerikaan
se dokter Robert Gallo een ere
doctoraat aangeboden voor zijn 
onderzoek inzake de bestrijding 
van het moordende Aids-virus. 
Tijdens het weekeinde kon men 
naar hartelust weer de schaatsen 
aantrekken. Bij de bezetting van 
het FN-filiaal in Zutendaal moest 
de frankofone direkteur-generaal 
uit Herstal, althans voorlopig, het 
onderspit delven. 

En tot slot wordt de ongemeen 
tragische tijding van het heen
gaan van Pam Ewing uit de tele-
visie-reeks Dallas gemilderd door 
de mededeling dat zi] straks hoe-
danook in andere tv- en filmpro-
lekten te bewonderen zal zijn. 

Er rest ons bijgevolg nog hoop 
in deze bange dagen 
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Klopjacht 

Maandagavond durfde een be
lastingambtenaar van de Biezon-
dere Belastinginspektie (BBI) het 
aan om — uiteraard anoniem — 
zijn bedenkingen te venwoorden 
over de toekomstige werking van 
deze inspektie. Deze man ver
klaarde dat, door de in werking 
treden van de nieuwe wetgeving 
terzake, de strijd tegen de grote 
fraudeurs voortaan veel moeilij
ker zal kunnen verlopen en dat 
het nieuwe systeem eigenlijk een 
kado is voor de oplichters van de 
gemeenschap. 

Financieminister Mark Eys-
kens reageerde hoogst opge
wonden op deze beweringen. 
Volgens hem zal de BBI nog wel 
efficiënt kunnen werken en zal de 
bestrijding van de belastings
fraude door deze nieuwe wet 
geenszins verzwakken. Boven
dien heeft hij een ,,administratief 
onderzoek" bevolen i.v.m. de 
verklaringen van deze ambte
naar. Konkreet betekent dit dat er 
een klopjacht wordt geopend, op 
zoek naar de snodaard die de 
moed had deze uitspraken te 
doen. 

Hetzelfde doet zich steeds 
weer voor in dit onzalige land: 
niet de beschuldigde of de ernst 
van de aantijging worden onder
zocht, maar wel hij of zij die het 
aandurfde de feiten bekend te 
maken, dreigt opgeknoopt te 
worden. 

De Morgen 
Dinsdag verscheen het eerste 

eksemplaar van de vernieuwde 
en iets duurder geworden „De 
Morgen". Voortaan kost deze so
cialistisch geïnspireerde krant 22 
fr., wat meer is dan de ande
re Vlaamse dagbladen en 5 fr. 
goedkoper dan de VEV-publIka-
tie „De Financieel Ekonomische 
Tijd". 

„De Morgen" heeft nu ook een 
Nederlandse manager in dienst, 
Simon Korteweg. Deze handige 

jongen gaat er — zo vernemen 
wij uit goed ingelichte bron — 
met de grove borstel door. Zoals 
het een progressieve (sic) be
drijfsleider past, schijnt hij het bv. 
niet zo nauw te nemen met de 
bestaande konventies en CAO's. 

Dat ,,De Morgen" nog lang niet 
ui de zorgen is, wordt ook bewe
zen door het ontslag van adjunkt-
hoofdredakteur Van den Voor
de. Dit zou verband houden met 
diepe meningsverschillen tussen 
hem en hoofdredakteur 
Goossens. 

Desalniettemin blijven wij erbij 
dat het meer dan wenselijk is dat 
,,De Morgen" blijft voortbestaan. 
Het is zo al triestig genoeg 
gesteld met het perslandschap in 
Vlaanderen... 

Ere-doctor 
Hoe de Katolieke Universiteit 

van Leuven het in haar hoofd 
heeft gekregen om ook een ere-
docotraat aan mgr. Daelemans 
(de grote baas van het katoliek 
onderwijs) te overhandigen, blijft 
ons een raadsel. 

Dat wij het katoliek onderwijs 
alle sukses toewensen is onze 
trouwe lezers genoegzaam be
kend. Onze ergernis richt houdt 
dus helemaal geen verband met 
de bloei van dit belangrijke en 
waardevolle net, integendeel. 

Ergerlijk is wel dat precies Dae
lemans deze onderscheiding 
krijgt, omdat hij niet bepaald het 
toonbeeld is van de verdraag
zame leider. Dit blijkt andermaal 
uit zijn artikel in het eerste num
mer van de lopende jaargang van 
het tijdschrift ,,Nova et Vetera". 
Daarin ontpopt Daelemans zich 
als een partijdig man en daaren
boven vertelt hij onjuistheden. 

Zo zegt hij dat de strijd om de 
vrije internaten gewonnen werd 
,,dank zij de steun van CVP en 
PSC, met als motor Minister 
Coens". Daelemans weet echt 
wel beter: jarenlang heeft de 
Volksunie wetsvoorstellen inge
diend ter ondersteuning van de 

Ze zijn met ruim twintigduizend en vervoegen sinds donderdag het leger van de honderdduizenden, die 
dagelijks hun stempeltje mogen gaan afbedelen. Het zijn de jongeren die sinds het verlaten van de school 
in juni vorig jaar, nog steeds geen job konden vinden. 
Ondertussen blijft het plan van VU-senator Van Ooteghem in de onderste lade van de minister van te
werkstelling liggen. Nochtans zou de realisatie van zijn originele voorstel het probleem van de jonge werklo
zen heel drastisch en hoogst doelmatig kunnen aanpakken. 

vrije internaten, en het was uitge
rekend de CVP die deze initiatie
ven hielp kelderen! Het voorstel 
dat het nu uiteindelijk haalde, 
kreeg dan ook de volle steun van 
de VU. De sekretaris-generaal 
rept daar met geen woord over. 

CVP, kotsbeu 
„Wij kunnen het helemaal 

eens zijn met de mensen die zeg
gen: hoe Is het in godsnaam mo
gelijk om een beslissing van de 
Raad van State maar naast zich 

Cory en Friet 
E R komt allertel verheu

gend nieuws van de PM-
lippijnen. Cory Aquino 

heeft het gehaald In het refe
rendum, met klank en met 
zwier. De Phillppino's zijn mas
saal afgezakt — zoals dat heet 
— naar de stembus om de first 
lady een hart onder de riem en 
onder het gele kleed te steken. 

Het aandeel van België In 
deze demokratlsche overwin
ning Is niet gering. Ook en 
vooral In de Phlllppljnse hoofd
stad was de aandrang van de 
bevolking om te gaan stemmen 
zo groot, dat er verkeersonder-
breklngen en opstoppingen 
werden gevreesd. Dat is niet 
gebeurd. Eens te meer heeft 
het Manllees openbaar vervoer, 
en de metro die daarvan de rug-
gegraaf Is, bewezen opgewas
sen te zijn tegen zijn taak zelfs 
op verkiezingsdag. Dat de Phl
llppljnse demokratle zo te zeg
gen op tramwielen uit Brugge 
en NIjvel de geschiedenis Is In
gereden, mag ons terecht met 
trots vervullen. 

Er Is echter nog méér en be
ter nieuws. Mabinl, de rode 
lampjes-wijk van Manilla, 6e-

schlkt sinds een paar maanden 
over Vlaanderens grootste uit
vinding: een frietkot. Na een 
nachtelijke boemel of enig 
overspel kan een uitgaande 
Phlllppljn In Mabinl terug op 
krachten komen door voedsel 
tot zich te nemen onder de 
vorm van gefruite aardap
pelstaafjes uit een papieren 
puntzak. 

De ondernemende geest die 
het ultgaanskwartler van Ma
nilla verrijkt heeft met deze uit
erst nuttige instelling Is — wie 
zal het verbazen — een Kor-
trljkzaan. Vlaanderen zendt 
twee soorten zonen uit: die van 
buiten Kortrijk om de wilden te 
bekeren en die van Kortrijk 

zelve om zaken te doen. 
Het Is echter niet alles goud 

wat blinkt In Manilla. Aan 10 pe
sos ofte 20 frank de kilo zijn de 
aardappelen er drie keer zo 
duur als In Vlaanderen. Daaren
boven moet het Phlllppljnse 
volk zich nog vertrouwd maken 
met Flanders Fast Fry. Desal
niettemin Is de omzet van het 
Mabinese frietkot al gestegen 
tot tien kilogram aardappelen 
per dag. Wie terdege beseft 
hoeveel pakjes friet een Kor-
trijkzaan uit 10 kilo patatten 
kan snijden en wie daarenbo
ven weet dat ledere portie friet 
doorgaans begeleid wordt door 
een schuimende pint San Mi
guel, kan vermoeden dat onze 
volksgenoot In Manilla een 
goudader aan het aanboren is. 

Het beste nieuws houden we 
voor het einde. Het frietkot 
draagt als uithangbord „The 
Llon of Flanders". 

Terwijl hier nog geroeze
moesd wordt voor of tegen 
VRT, wordt ginds de standaard 
van Vlaanderen trots In de 
azuurblauwe lucht gehesen en 
omhooggestuwd In de vaart 
der volkeren. 

neer te durven leggen. Terwijl er 
dag na dag mensen veroordeeld 
worden en zich daaraan onder
werpen uit respekt voor de 
rechtstaat." Deze uitspraak komt 
uit de mond van... CVP-fraktie-
leider Luc Vanden Brande en 
staat op de frontpagina van ZEG, 
het CVP-ledenblaadje van 30 ja
nuari. 

Herman Suykerbuyk is het in 
diezelfde ZEG niet eens met de 
aantijging alsof de CVP het uit
sluitend bij stoere woorden 
houdt. „Het waren wij die duide
lijk hebben gemaakt dat de zgn. 
godsvrede niet kon blijven duren 
en die de recent voorgestelde 
half-en-half oplossingen, om H. 
wat lievoegdheden te ontnemen, 
hebben afgewezen. Het was een 
zoethouder. Akkoord, de carrous-
sel „H" hebben wij twee rondjes 
laten draaien. (...) Die carroussel 
moet nu stoppen. Men moet op
treden en men kan zich daarvoor 
beroepen op de gemeentewet. 
Men moet die wet alleen maar 
durven, willen en mogen gebrui
ken.", zegt Suykerbuyk man
haftig. 

Ondertussen is er alweer een 
week verstreken: de paardjesmo-
len draaide nog een rondje, en 
Happart is opnieuw waarnemend 
burgemeester. Alle stoere verkla
ringen ten spijt. 

Het bewuste ZEG-artikel be
gon met: „De CVP is de hele 
zaak Happart kotsbeu. De einde
loze diskussies, het gerommel, 
de weigering om het arrest van 
de Raad van State te aanvaar
den, waarbij Happart werd afge
zet, kunnen niet langer meer voor 
de Christelijke Volkspartij." 

Wij zijn de hypokrisie en de laf
hartigheid van de CVP kotsbeu. 

Lege omslag 
Fran9ois Roelants du Vivier, 

die in '84 tot Europees parle
mentslid verkozen werd op de 
Ecolo-lijst, zegt zijn partij vaar
wel. Hij blijft wel als onafhanke
lijke zetelen in Straatsburg. 

Hij verklaarde biezonder zwaar 
telerugesteid te zijn over zijn poli

tieke groep, de Groenen. De fe
nomenen die hem het meest er
geren zijn het amateurisme, de 
schrik voor verantwoordelijkheid, 
de nutteloos lange diskussies, 
het gebrek aan visie... ,,Ecolo is 
niks meer dan een lege omslag", 
besloot Roelants. 

Hetzelfde kan trouwens even
goed van de „Vlaamse" (sic) 
Groenen worden gezegd. Be
langrijk is echter dat je zoiets nu 
ook eens hoort van iemand an
ders, een insider. 

Wapengate 
De onthullingen over de Belgi

sche betrokkenheid bij de wapen-
leveringen aan Iran blijven elkaar 
opvolgen. Een reeks Franstalige 
bladen pakte vrijdag uit met stuk
ken waaruit de aktieve mede
plichtigheid van het Belgische 
bedrijf ̂ sco zou blijken. In dit ver
band dook zelfs de naam van ex-
premier Paul Vanden Boey-
nants op. 

Tijdens het weekeinde diende 
de Brugse ,, Werkgroep tegen de 
Wapenhandel en voor een Om
schakeling van de Wapenin
dustrie" het Zeebrugse Haven
bestuur én de socialistische bur
gemeester Van Acker van ant
woord. Zoals bekend beweerden 
deze laatsten dat er officieel geen 
wapens vanuit Zeebrugge wer
den verscheept. Voornoemde 
Werkgroep noemt echter de na
men van schepen, vermeldt hun 
ladingen en stipt de data aan 
waarop zij uit Zeebrugge vertrok
ken. De Werkgroep beweert ter
zake over harde bewijzen te be
schikken. 

En dinsdag werd plots de 
naam van de „Bank Brussel 
Lambert" genoemd. Ook deze 
belangrijke financiële instelling 
zou, volgens de Amerikaanse 
krant ,,The New York Times", 
een rol gespeeld hebben bij de 
transaktie van wapens naar Iran. 
Een woordvoerder van de BBL 
sprak echter onmiddellijk deze 
beweringen tegen (of wat had U 
gedacht...). 
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Bij het jaarverslag van de Nationale Konfederatie Bouwbedrijf 

De toekomst 
van de bouwsektor 

De Nationale Konfederatie van tiet Bouwbedrijf 
(NCB) heeft vorige week haar jaarverslag 1986 voor
gesteld. Het geeft een overzicht van de overlegron
den in de periode 1980^6. Vervolgens is er een kon-
junktuuranalyse van 1985^6 en tenslotte is er de ak-
tiviteitsprognose tot 1984. Het geheel is een mer
kwaardig dokument geworden dat ruime aandacht 
verdient. 

IN 1985 werd de woningbouw 
gekenmerkt door een sterke 
opleving en werden 28.919 

woningen gebouwd tegenover 
24.400 in 1984. Deze opleving is 
uitsluitend te wijten aan de partl-
kulieren mede Ingevolge het aflo
pen van het gunstig BTW-tarief 
van 6 %. 

Toch gunstige 
evolutie 

Voor 1987 wordt een lichte 
achteruigang verwacht. De ver
laagde intresten en de nieuwe 
strukturele maatregelen inzake 
aftrekbaarheid kunnen nog voor 
een gunstige evolutie zorgen. 

Ook de niet-residentiële bouw 
(b.v. kantoorgebouwen) kende in 
1985 een sterke opleving met 
een volumestijging van 22.402 
m' of een stijging van 23 % ten 
opzichte van 1984. 

De grote tegenvaller voor de 
t)Ouwsektor is echter de overheid 
die in 1985 slechts 84,3 % van de 
geplande investeringen reali
seerde. Het aandeel van de 
bouwsektor viel terug tot 74,2 mil
jard en voor 1986 zal dit slechts 
56,4 miljard bedragen. Ook de 
gemeentelijke investeringen 
daalden voor het vijfde opeenvol
gende jaar; waar in 1980 nog on
geveer 80 miljard werd geïn
vesteerd was dit bedrag terugge
vallen op 50 miljard in 1985. Voor 
de trauwwerken was de terugval 
nog sterker, namelijk van 47,9 
miljard in 1980 tot 23,5 miljard In 
1985. 

In onderstaande figuur wordt 
duidelijk weergegeven hoe de 

bouwinvesteringen in volume 
evolueerden sinds 1981. Hieruit 
blijkt dat in 1981 nog meer dan 50 
% van de investeringen van de 
overheid kwamen terwijl dit aan
deel in 1985 is teruggevallen tot 
35 %. 

Stagnatie in 1986 
Tijdens de eerste 8 maanden 

van 1986 zijn er volgens het Nati
onaal Instituut voor de Statistiek 
(NIS) 17.000 woningen begon
nen. Om het produktiepeil van 
1985 te evenaren moet er nog 
met de bouw van 12.000 wonin
gen begonnen zijn gedurende de 
vier laatste maanden van 1986. 
Uit de verwachtingen van archi-
tekten en aannemers is dit cijfer 
haalbaar. Om het gewenste 
vraagniveau (volgens het planbu
reau 40.000 woningen per jaar) te 
bereiken moeten de maatschap
pijen voor sociale huisvesting op
nieuw kunnen investeren en 
moeten er opnieuw beleggers in 
huurwaarden komen. Het is ech
ter duidelijk dat de budgettaire 
toestand van de nationale en ge
westelijke regeringen de sociale 
huisvestingsmaatschappijen niet 
in staat stellen hun vroeger aktivi-
teitsniveau te bereiken. De beleg
gers in huurwaarden zijn even
min geneigd te investeren gezien 
de reële rente boven de 6 % ligt. 

De publieke investeringen in 
gebouwen voor sport, ondenwijs, 
kuituur en administratie die in 
1980 nog voor 40 % instonden 
voor de niet residentiële bouw-
aanvraag zijn niet langer een 
steunpunt voor deze markt ge
zien de budgettaire „nood-

Bouwinvesteringen in volume van de overheid 
en de privé-sektor 

/Oy Openbare scktoi 

Resultaten 

Aktivitcit 

Residentiële markt 
aantal nieuwbouwwoningen 
aantal verbouwingen 

Niet-residentiële markt 
(in 1000 m') 

Oveiheidsmvesteringen 
(in miljarden) 

(= Na toepassing van 
%A miljard, een niveau 

1985 

28 919 
16 653 

22.421 

74,3 

1987 

26 029 
15.677 

21,526 

56,4 

ie 64 % regel dalen de overheidsinvesteringen met 17.9 
dat tijdens de rest van de periode gehandhaaïfd blijft ) 

1989 

32 674 
19.565 

24.256 

56,4 

miljard tot 

"toestand. Alle ogen zijn dan ook 
gericht op de industrie. Vooral de 
vraag naar opslagplaatsen, 
handels- en bankgebouwen, ga
rages en kantoren is opwaarts 
gericht. In de grote steden Brus
sel, Antwerpen, Gent en Luik 
werden de jongste 5 jaar weinig 
kantoorgebouwen opgetrokken 
zodat er opnieuw een tekort aan 
kantoorruimte is ontstaan. Alle 
beschikbare gegevens duiden 
dan ook op een gevoelige ople
ving van deze marktsektor. 

In 1986 daalden de vastleg
gingskredieten van het Ministerie 
van Openbare Werken met 21 % 
voor wegenwerken tegenover 
1985 en met 23 % voor water
bouwkundige werken. De in
vesteringen van de onderge
schikte besturen (gemeenten & 
provincies) daalden met 8 % voor 

Bron COMOBEL. Coimiucuoo Model Belgium. N C B 

de woningbouw met de nadruk 
op de vernieuwtxjuw verwacht 
men een trage groei wan de 
bouwaktiviteit met 1,9 % per jaar. 

Dit aktiviteitsniveau zal echter 
niet in staat zijn de produktivi-
teitsstijging te kompenseren, 
waardoor de tewerkstelling in de 
bouwsektor verder zal achter
uitgaan. 

De totale bouvi/vraag is terug
gevallen van een hoogtepunt van 
ruim 700 miljard in 1980 naar iets 
boven de 500 miljard in 1984. Het 
gevolg hiervan Is dat tussen 1979 
en 1984 100.000 arbeidsplaatsen 
in de bouwsektor verloren ge
gaan zijn. In onderstaande gra
fiek ziet men de evolutie van de 
tewerkstelling sinds 1979 en de 
oorzaken van het verlies aan ar
beidsplaatsen. 

Wanneer geen nieuwe initiatie-

Evolutie in het aantal werknemers 
over de periode 1979-1985 

251 62 

22 

Afname- Daling ge 
vtaag pfcstectde 
( - 2) %) dagen pet 

16 

79 

^ ^ ^ ^ 

wegenwerken en met 33 % voor 
waterbouwkundige werken. De 
beperkingen van de overhekJsin-
vesteringen voor 1986 en 1987 
opgelegd door het St.-Annaplan 
laten slechts 64 % van het initieel 
programma voor 1985 toe, zodat 
hier een weinig hoopgevende 
evolutie te venwachten is. 

Bouwproduktie 
1987-1989 

Aan de hand van het makro-
ekonomisch model COMOBEL 
werd een toekomst-prognose ge
maakt voor de komende jaren. 
De resultaten in deze vooruitzich
ten vindt men in bijgaande tabel. 

Ingevolge de nieuwe defini
tieve maatregelen ten gunste van 

Veriies ProduktivT-* 
•naiktaan- teitsitijging 
deel bouw- en veran-

wetfcnemer sektoi in dering pro
per jaar bouwacti- dukten-
( + 3 % ) viteit (•) gamma 

( - 12») ( - 9 » ) 

157 
155 

S4 85 

ven worden genomen zal de te
werkstelling in de traditionele 
bouwsektor waarschijnlijk dalen 
met 14.000 art>eidsplaatsen ge
durende de volgende vijf jaar. 

Het lijkt dus aangewezen dat 
de overheid nieuwe vraagstimu-
lerende maatregelen zou nemen 
om de bestaande behoeften om 
te zetten in een werkelijke vraag. 
Hiertoe moet onder meer een 
gunstig klimaat geschapen wor
den om de alternatieve financie
ring van oorspronkelijk openbare 
werken te bevorderen. 

André Geens 

— Eigen haard is goud waard, 
jaarverslag 1986. Te verkrijgen 
bij het NCB, Lombardstraat 34-
42, 1000 Brussel (02/513.65.32). 
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OPENBAAR 
VERVOER... 
m De uitbatingskosten 

voor het openbaar vervoer 
worden voor ongeveer 65 
% door de overheid gedra
gen. Dat is zowel voor de 
NMBS als voor de inter-
kommunale maatschap
pijen voor streekvervoer 
het geval. 

De mate waarin de op
brengsten van het open
baar vervoer de kosten 
dekken Is de laatste jaren 
sterk afgenomen. De op
brengsten van de streek-
gebonden maatschappijen 
dekten de kosten In 1970 
nog voor meer dan 75 %. 
In 1985 zijn deze voor nog 
slechts 34 % zelfbe-
drulpend. 

De Brusselse MIBV Is 
zelfs voor nog slechts één 
kwart kostendekkend. 

^ ...SOCIAAL 
y:ï VERVOER? 
" • j • Wat de NMBS betreft, 
^ is het sterk gedaalde 
u^ aandeel van de opbreng-
1 ^ sfen In de ultbatlngs-
2y<» kosten geenszins te ver-
^n klaren door de phjsevo-

. lutle. 

Gemiddeld Is de prijs 
van een trelntlcket In de 
periode 1970-1985 met 129 
% toegenomen, dus onge
veer 8,6 % per jaar. De 
prijsstijgingen zijn dus 
groter dan de gemiddelde 
Inflatie In die periode. 
Daarenboven werden de 
geabonneerden benadeeld 
door de NMBS-prijzenpoll-
tiek: de prijzen van de 
abonnement-houders ste
gen In dezelfde periode 
met 138 9é en de sociale 
abonnementen gingen met 
maar liefst 169 H de 
hoogte In. 

Wat bepaalde blauwe mi
nisters ook mogen bewe
ren, de verliezen die de 
sektor van het openbaar 
vervoer boekt zijn niet het 
gevolgd van de sociale 
funktle van deze sektor. 
De sociaal-zwakkeren 
moeten Immers In toene
mende mate voor de door 
en door gepolitiseerde 
struktuur opdraaien I 
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tf VOLLEDIGE 
^ TEWERK' 
tZ STELLING 
u^ 

MMHt 

• Noch konservatief-
llberale, noch sociaal-
demokratlsche regeringen 
slagen erin effektleve re
sultaten te bereiken op het 
vlak van het tewerkstel
lingsbeleid, stijgende wer
kloosheidscijfers niet te na 
gesproken. 

Op basis van de huidige 
Inrichting van de ar
beidsmarkt lijkt volledige 
tewerkstelling op korte — 
en zelfs op middellange 
termijn — onbereikbaar. 
Enerzijds ondervindt de In
dustriële tewerkstelling 
volop de gevolgen van de 
robotisatle, anderzijds 
staat in de tertiaire sektor 
een ingrijpende automatl-
satle voor de deur. 
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Kamerlid Hugo Schiltz: 

„Unitairp noch federaal-
met alle gevolgen vandien!" 

Met het van kracht worden van het dekreet Coveliers-Suykerbuyk heeft de 
Voerense karrousel een andere dimensie gekregen... Wellicht tijdelijk. In ieder 
geval drong Hugo Coveliers bij voorzitter Geens van de Vlaamse regering aan, 
snel een kandidaat-burgemeester voor te dragen. 

Volgende week woensdag wordt, op verzoek van de Waalse Gewestraad, een 
uitspraak verwacht van het Arbitragehof. Een schorsing van het dekreet hangt 
dan in de lucht. Al komt het ons onbegrijpelijk voor dat de voordracht van burge
meesters in Vlaamse gemeenten de belangen van de Franstaligen zou schaden. 

O NDERTUSSEN is er de 
voorbije dagen in Kamer 
en Senaat weer heel wat 

gebakkeleid over dat kleine Lim
burgse dorp. Met voorop uite
raard het wekelijks egel-vraagje 
van Johan Sauwens. ,,0p 15 ja
nuari kondigde U een initiatief 
met voldoende draagwijdte aan 
Er zijn voldoende elementen om 
Happart op basis van art.56 van 
de Gemeentewet af te zetten 
Hoe lang zal deze komedie nog 
duren ' " 

Het antwoord van de Eerste mi
nister was ditmaal erg verbijste
rend. Ja zelfs, erg gevaarlijk Let
terlijk verklaarde hij dat de uitvoe
ring van het arrest van de Raad 
van State pas zal gebeuren wan
neer hierover binnen de regering 
een akkoord is tot stand ge
komen 

Regering boven wet 
Hiermede plaatst de regering 

zichzelf boven de hoogste recht
banken én boven de wefi Dit met 
medeplichtigheid van CVP en 
PVV die nu reeds 4 jaar burge
meesterschap van Happart en 4 
maanden niet-uitvoering van het 
arrest dulden Ondanks de groot
spraak van een Suykerbuyk, 
Vandenbrande of Swaelen 

Vandaag staat Johan Sauwens 
opnieuw op het spreekgestoelte 
Met identiek dezelfde vraag 

Samen met Walter Luyten kan 
met anders dan uitgeschreeuwd 
,,We zijn de leugens van de rege
ring beu De kalender van de 
eerste minister klopt al lang met 
meer, wellicht gaat het om de ca-
lendas graecas" Vergeet im

mers met dat Martens reeds op 1 
september 1986 in een gesprek 
met de Gazet van Antwerpen ver
klaarde dat de hipotheek-Happart 
definitief diende gelicht. Onder

tussen kwam er het arrest Maar 
dat werd opgevangen in een zgn. 
godsvrede Of moeten we zoals 
Luyten spreken van een zots-
vrede? 

De fundamentele vraag bij dit 
alles werd gesteld door Hugo 
Schiltz. bestaan er in dit land nog 
kansen om de federale dialoog 
opnieuw aan te knopen. Momen
teel hebben we met langer een 
unitaire staat, maar ook geen fe
derale staat Met alle nadelen 
vandien ,,Het is een toch al te 
gekke situatie waarin een rege-
nng zich weken buigt over het 
probleem van een burgemeester 
in Voeren en ondertussen de an
dere levensbelangrijke proble
men laat rusten" 

Kans op dialoog 
Kan inderdaad de dialoog tus

sen federalisten worden herno
men "J De essentie van een fede-

Gij die binnentreedt. 
DE wtiziging van de 

dtenstptJIobtwetteft ts 
er 00$ njet. Best zo> 

Want van herwaardering van 
de legerdienst en gezmswen-
dehjkheid vallen er weirjfg spo
ren in te ontdekken 

Eerst dft Naast de wetten 
op de rijkswacht — deze week 
ondanks VU-verzet goedge
keurd in de Kamer — moeten 
ook dö dienspijchtwetfen aan
gepast wofderïom de opname 
van 400 mtliclens bij de rijks
wacht mogelijk te maken Al* 
dus fs voorzjen maar, beklem
toonde Oswald Var> Oote-
ghem, wat een enorme verant-
woordeltikhetd ,,Het gaat met 
op miltciens met amper 2 
maanden opleJdmg dtenst te 
laten vervullen samen met 
rijkswachters Mocht tijdens 
een vuurgevecht een milicien 
ooit het slachtoffer worden, 
dan zal ik de minister persoon
lijk verantwoordelijk stellen'" 

Toegegeven dat de Donnéa 
van ztjn voorgangers een zwa
re erfenis toegeschoven 
kreeg, van de henwaardenng 
van 4e tegerdtenst maakt hij al 
evenmin werk Waar b l p bvb 

de Deiastingsvermmaenng 
wegens toonvertïes voor de 
miltciens? Wat ttiet de lange 
wachttijd tussen d« Keyring en 
de definitieva oproeping? Hoe 
de naschoolse vorming in het 
leger organiseren 7 Enz 

En dan is er de hele trits 
wijzigingen aan de vrijlatingen 
en dies meer 

Oswald Van Ooteghem laat 
zeker nog met alle hoop varen 
voor de miliciens en hun ge
zin 

Hex meest cyrasche js z&Ker 
de afschaffing van de vriltatlng 
voor on4ergrond$e mijnwer
kers- Alsof er na het piaft> 
Gheysetinctc nog ondargrorv* 
ders zuilen zijn,,. 

Het meest erge is xeKer de 
totafe verwaarlozing van h^t 
gezin Van de gezinsvriende-
lf}kheid, dé slogan van de 
CVP De vele bedenkingen 
van de Bond van Grote en 
Jonge Gezinnen werden door 
Van Ooteghem herkneed tot 
amendementen Ĵ âar van de 
CVP kreeg hij met de minste 
steun Enkel veel tegenwind 
van een Waalse CVP'er, mi
nister Michel van Binnenland
se Zaken Zoveel tegenwind 
dat de Gentenaar op den duur 
zijn amendementen weigerde 
te verdedigen en, naar Dante, 
uitriep „GIJ die binnentreedt, 
laat alle hoop varen!" 

Ott alles moet toch indruk 
gemaakt hebben Want een 
dag later vroeg de CVP de 
stemming uit te stellen. He
laas betekent dit, althans in 
deze partij, nog niet öat inge
stemd wordt met de ar«ende-
menten van de VÜ-fraKtte. 

Vandaag opnieuw het wekelijks 
egel-vraagje van Johan Sau
wens „Mijnheer Martens, hoe 
lang moet deze komedie nog du
ren?" 

raie staat is dan wel dat aan de 
afbakening van de deelstaten 
met wordt geraakt Deze afbake
ning gebeurde via de normale 
wetgevende weg en moet dus 
worden geëerbiedigd, ook door 
degenen die ze betreuren i ,,ls 
het nu echt zo moeilijk", aldus 
Hugo Schiltz, „om een taalmin-
derheid binnen een deelstaat kor-
rekt te behandelen'' Kunnen de 
frankofonen dit elementaire 
respekt niet opbrengen''" 

Ondertussen verspillen de fe
deralisten zijns inziens tijd en 
energie ,,Ze moeten een pakt af
sluiten en samen de voltooiing 
van de federalisering afdwingen, 
met serieuze bevoegdheden en 
voldoende middelen" En wat 
Happart betreft, kan er toch met 
de minste twijfel heersen het ar
rest van de Raad van State dient 
uitgevoerd' Hoe kan men anders 
in de toekomst, van de burgers 
en de soevereine Raden nog ver
wachten dat ZIJ rekening houden 
met arresten van bvb het Arbitra
gehof die hen met aanstaan"? 

Dit is een bedreiging voor de 
rechtsstaat. Men zal met kunnen 
vermijden dat burgers voor de 
rechtbanken verwijzen naar het 
voorbeeld van de regering .. 
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KIMER 
Bob Geldof 
subversief? 

Reeds op 23 oktober 1986 diende Jan Caudron 
een interpellatie in, om staatssekretaris Kempinaire 
aan de tand te voelen over de nefaste weerslag van 
St.Anna op onze ontwikkelingssamenwerking. 

Vorige week pas mocht hij het spreekgestoelte op. 

ONDERTUSSEN zetten dui
zenden vrijwilligers weer 
eens de jaarlijkse kroon 

op het NCOS (Nationaal Centrum 
voor Ontwikkelingssamenwer-
king)-werk: de 11.11.11.-aktie. 
Ditmaal een aktie met een erg 
bittere bijsmaak. Tijdens het 
St.Anna-konklaaf sneed de rege
ring 2,8 miljard weg uit ontwikke
lingssamenwerking. Net zoveel 
als de opbrengst van 40 jaar ak
tie! 

Als alibi voor deze beslissing 
wordt verwezen naar het zgn. 
stuwmeer van 6 miljard. Als ons 
Algemeen Bestuur voor Ontwik
kelingssamenwerking niet in 
staat is tijdig projekten uit te wer
ken, waarom dan die reserve 
meeslepen? 

Fraai is anders 
Een kras staaltje van zelfkri

tiek, stelde Jan Caudron. ,,0p 
deze wijze legt begrotingsminis
ter Verhofstadt de vinger niet en-
l<el op de zere plel< van liet ABOS 
dat vierl<ant draait, maar ool< op 
de hele procedure van goedkeu
ring en betaling van de projei<ten. 
In het ministerkomitee voor Bui

tenlandse Betrekkingen moeten 
sommige projekten 17 maanden 
op hun goedkeuring wachten en 
budgettair wordt elke normale 
aanpak van het ontwikkelingsbe
leid geboycot. Je zorgt er eerst 
voor dat het geld niet kan worden 
uitgegeven, nadien zeg je: zie 
wat een overschot. Fraai is an
ders. " 

Een ander kras staaltje, ditmaal 
van optimisme, is de uitspraak 
van sommige meerderheidsleden 
dat de 0,7 % van het BNP — 
zoals beloofd in de regeerverkla
ring — nog haalbaar is tegen 
1989. Twijfel en ongeloof zijn hier 
zeker niet misplaatst. Dit zou im
mers betekenen dat de ontwikke
lingsinspanning in 1988 en 1989 
telkens met 5 miljard moet stij
gen. 

Tot slot viel Caudron fel uit 
tegen de beslissing, het NCOS in 
de 40ste en dus laatste kategorie 
te plaatsen van organisaties die 
beroep kunnen doen op gewe
tensbezwaarden. Of: ontwikke
lingssamenwerking IS subversief 
en staatsgevaarlijk. En dan maar 
applaudiseren voor doctor hono
ris causa Bob Geldof... 

PARLEMENfAIRE 

SftOKKElS 
WERD de stemming over de wijzi

ging van de Dienstplichtwetten 
uitgesteld, twee andere wetsontwer
pen vonden genade in de ogen van de 
meerderheid van de senatoren: het 
eerste betreffende de dierengezond-
heid, het tweede inzake de handels-
publiciteit op radio en tv 

ONDANKS de noodzaak van een 
moderne en doeltreffende wet

geving om dierziekten te bestrijden, 
toch onthield de VU-fraktie zich bij de 
dierengezondheidswet. Volgens 
woordvoerder Daan Vervaet omwille 
van de eenzijdige benadering en de 
overtreding van de gewestelijke be
voegdheden. 

BIJ het ontwerp inzake de handels-
publiciteit op radio en tv stemde 

de fraktie kategonek ,,neen". Toon 
Van Overstraeten noemde het ont
werp een regelrechte aanfluiting van 
de autonomie van de Gemeenschap
pen Bovendien achtte hij het onzin

delijk en zelfs gevaarlijk de openbare 
omroep in konkurrentie te brengen 
met een privee-omproep. 

IN de Kamer werd de meerderheid 
bereid gevonden een wijziging 

van de wet op de rijkswacht goed te 
keuren Miliciens kunnen aldus voort
aan bij de rijkswacht ondergebracht 
worden. Luk Vanhorenbeek kantte 
zich fel tegen deze militarisering van 
de rijkswacht Ovengens zijn er de 
onervarenheid van de miliciens, de 
deontologische problemen enz ,,Eer
der een taakverzwaring dan een taak
verlichting voor de rijkswacht" 

OOK verbeterde de Kamer op een 
aantal vlakken het eigen regle

ment. Inhoudelijke verbeteringen zul
len ze met direkt brengen. Hiertoe is, 
aldus fraktievoorzitter Hugo Cove-
liers, een mentaliteitswijztgmg ver
eist, in het Parlement en bij de rege-
nng. Al het overige is slechts een 
,.Kurieren am Symptom" 

De Belgische 
koploper... 

Op het Ekonomisch Wereldforum te Davos stelde premier Martens dat België 
opnieuw ekonomisch koploper is geworden in Europa. 

Ter motivering citeerde hij een aantal indrukwekkende cijfers: stijging van de 
industriële investeringen met 13 %, toename van de produktie met 5,5 %, een 
overschot op de betalingsbalans van 2,5% en een indekscijfer van minder dan 1 
%. Deze onloochenbare cijfers zijn volgens de Eerste minister het gevolg van 
een juiste beleidsvisie. Maar is deze konklusie wel juist ? 

ARTENS heeft er niet aan 
toegevoegd dat ons land 
ook koploper is op het 

vlak van de overheidsschuld d\e 
120 % van het BNP benadert, van 
de intrestlast die 25 % van de 
lopende uitgaven opslorpt, van 
de fiskallteit die meer dan 50 % 
van de inkomens afroomt en van 
de werkloosheid die met zo'n 
526.000 weer alle rekords breekt. 
De gunstige indikatoren die Mar
tens aanhaalde, moeten overi
gens gerelativeerd worden en af
gewogen tegenover de prestaties 
van de jongste vijf jaren en de 
internationale kontekst. 

Al te goedkoop 
De Eerste minister erkende de 

noodzaak om werk te maken van 
een tewerkstellingsbeleid, gericht 
op de jonge en langdurige werklo
zen. Een staaltje van cynisme, 
wanneer men bedenkt dat op het
zelfde ogenblik de werkloos-
heidsstatistieken worden achter
gehouden en eergisteren bleek 
dat er zo'n 20.000 jongeren, na 
zes maanden wachttijd, de werk
loosheid vervoegen. 

De tewerkstellingsmaatregelen 
van de regering blijken duidelijk 
onvoldoende. Zij beogen veeleer 
het afwentelen van een gedeelte 
van de financiële last op de on
dergeschikte besturen, dan wel 
het scheppen van bijkomende 
jobs. De enige échte inspanning 
die de jongste jaren geleverd 
werd, betreft het opsmukken van 
de statistieken. Met als gevolg dat 
vandaag amper 50 % van de 
werkzoekenden ook daadwerke
lijk een vergoeding ontvangt. Tien 
jaar geleden bedroeg dit percen
tage nog 84 %. Of het verschil 
tussen schijn en werkelijkheid... 

Al even goedkoop is het, op 
een internationaal forum de kor-
rekte stelling te verdedigen dat 
enkel gezonde ondernemingen 
de uitdaging van de huidige maat
schappij aankunnen. Vooral 
goedkoop, wanneer op hetzelfde 
ogenblik de Nationale Bank een 
studie publiceert waaruit blijkt dat 
in 1985 de rechtstreekse tege
moetkomingen aan onze onder
nemingen waren opgelopen tot 
297 miljard. Hiertegenover staat 
dat de totale staatsinkomsten uit 
de vennootschapsbelasting 
slechts 149 miljard bedragen. 

Waarheid nabij 
Dezelfde studie herinnert er

aan dat de nationale ekonomi-
sche sektoren tussen 1971 en 
1985 zo'n 450 miljard kostten aan 
de staat: 252 miljard voor het 
staal, 120 miljard voor de steen
kool (sluiting van de Waalse mij
nen inbegrepen), 52 miljard voor 
de scheepsbouw en 22 miljard 
voor de tekstielnijverheid. 

Ondertussen gingen precies in 
deze sektoren 141.700 arbeids
plaatsen verloren. De belangrijk
ste beslissingen hieromtrent vie
len tijdens Martens-regeringen I 

Dat de zgn. goede ekonomi-
sche prestaties van het land-
waar-Martens-zo-fier-op-is an
ders worden beoordeeld door de 
bevolking en de bedrijven, mag 
blijken uit de enorme kapitaal-
vlucht. In 1986 zal deze wellicht 
de 200 miljard overschrijden, 
niettegenstaande de zeer hoge 
reële intrestvoet van 6 %. Dit kan 
toch enkel te wijten zijn aan een 
wantrouwen ten opzichte van de 
regering en de gevolgde begro-
tingspolitiek. 

460 miljard. En ook voor 1987 zal 
de belangrijkste oorzaak te vin
den zijn langs de inkomstenzijde. 
De sterke daling van de fiskale 
ontvangsten laat voorspellen dat 
deze zo'n 20 miljard lager zullen 
liggen dan begroot. Ook dient er 
op gewezen dat verschillende be
slissingen van het St.Anna-plan 
onuitgevoerd blijven. Citeren we 
de verhoging van de pensioen
leeftijd voor vrouwen en de priva
tisering van het fonds voor ar
beidsongevallen en beroepsziek
ten wat 7,7 miljard moest opleve
ren. 

Hamvraag 

,,Het rookgordijn dat Eerste mi
nister Martens opgetrokken 
heeft, zal weldra wegtrekken. De 
Belgische werkelijkheid zal een 
totaal ander uitzicht krijgen." 

Het uur van de waarheid is 
nabij, tenminste indien de gestar
te begrotingskontrole ernstig ge
schiedt. Elke objektieve waarne
mer zal tot het besluit komen dat 
het geraamd begrotingstekort 
van 418 miljard zal oplopen tot 

Deze overwegingen naar aan
leiding van de Davos-verklaring 
van de Eerste minister kunnen 
niet besloten worden, zonder te 
verwijzen naar de voortdurende 
chantagepolitiek waarin wij ge
kneld zitten en waardoor zoveel 
energie en middelen van ons volk 
teloor gaan. Martens chanteert 
de CVP en zijn meerderheid, in 
een zogenaamde keuze tussen 
zijn voorstellen en de chaos. Wal
lonië en inzonderheid de PSC 
chanteren de Vlaamse meerder
heid, in een zogenaamde keuze 
tussen ,,recht" en krisis. 

In wat voor een land leven we, 
wanneer uitspraken van de hoog
ste rechtskolleges kunnen gene
geerd worden ? Wat voor een re
gering dulden we wanneer ze met 
eens in staat is de rechtsstaat te 
doen eerbiedigen? 

Het rookgordijn dat Martens 
opgetrokken heeft, zal spoedig 
optrekken. De Belgische werke
lijkheid zal dan een totaal ander 
uitzicht krijgen. 

Blijft uiteraard de hamvraag. 
Wanneer zal het Vlaamse volk en 
z'n parlementaire vertegenwoor
diging de politieke macht aan
wenden waarover ze beschikken. 
Pas dan, wanneer dit geschiedt, 
zullen wij er echt in slagen koplo
per te zijn in Europa. 

André Geens, 
Senator 
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Bedenkingen bij Expo-Velo 

EG wil „Ruimte 
voor de fiets" 

Dinsdag l.l. sloot Expo-Velo de deuren. Gedurende vier dagen stonden fiets, 
onderdelen, kledij en uitrusting ten toon. 

Dit eerste salon van de fiets was een handig verpakt ekonomiscti gebeuren en 
dat is geen zonde natuurlijk. Maar de heropleving van de tweewieler is thans — 
bij gebrek aan echte grote wielervedetten — te danken aan de bevordering van 
de zgn. ,,gezonde vrijetijdsbesteding in de ongerepte natuur"... De fietsprodu-
centen spelen daar handig op in. Maar de fiets is ook een transportmiddel en een 
element in het verkeer waarvoor zelfs de Europese organisatoren van het Jaar 
van het Leefmilieu aandacht hebben... 

TERWIJL de grote Europese 
debatten over transport 
vooral over supersnelle 

treinen en de tunnel onder het 
Kanaal gaan heeft het Europees 
Parlement aan de regeringen van 
de lidstaten gevraagd meer aan
dacht te schenken aan de... fiets. 

Transportmiddel 
In een verslag dat door een 

Nederlandse Europarlementariër 
werd opgesteld legt de EG-trans-
portkommissle er de nadruk op 
dat de fiets een goedkoop ver
voermiddel is zonder gevaar voor 
het milieu, dat fietsen gezond is 
en dat men al fietsende energie 
bespaart. 

In 1985 werden er in Duitsland 
meer dan 2,2 miljoen nieuwe fiet
sen verkocht, in Frankrijk waren 
dat er meer dan 2 miljoen, in het 
Verenigd Koninkrijk 1,5 miljoen, 
meer dan een miljoen in Italië en 
872.000 in Nederland. 

Dit land heeft zo'n tiental fiets-
fabrikanten die sinds 1985 zoet
jesaan de eigen markt proberen 
te veroveren. Dat ondervonden 
vooral de Hollandse konstruk-

teurs, zij zagen van 1980 tot 1985 
hun uitvoer naar België met 30 % 
dalen. Duitsland verloor in die
zelfde periode 80 % van onze 
markt. Op dit ogenblik rijden er in 
België 3.580.000 fietsen. 

In Europees perspektief mag 
geschat worden dat er in 1985 in 
de EG zo'n 10 miljoen fietsen zijn 
gemaakt. Onder de lidstaten is 
Duitsland de grootste fietsenfa-
brikant met een jaar produktie 
van bijna 2,9 miljoen, gevolgd 
door Italië (2,4 miljoen), Frankrijk 
(1,6 miljoen) en het Verenigd Ko
ninkrijk (1,2 miljoen). 

„Mountain-bike" 
Expo-Velo maakte duidelijk dat 

de bezoekers vooral aandacht 
hebben voor de nieuwigheden die 
worden aangeboden. 

De bergfiets of mountain-bike 
waarmee zelfs op rotsen kan ge
fietst worden trok de grootste 
aandacht. Maar het zijn vooral de 
wielertoeristen die de beste klan
ten zijn. Voor hen werd ook spe
ciale kledij ontworpen. 

Fietstoerisme naar het buiten-

Medewerkers gevraagd 
Water is waardevol 

De Volksunie wil in 1987 biezondere 
aandacht besteden en aktie voeren rond 
het tema „Water is waardevol". Alle VU-
kaderleden ontvingen daaromtrent reeds 
een aktie-krantje „'t laWIJtje". 

Langs deze weg doet het partijbestuur 
een oproep tot allen die menen een waar
devolle bijdrage te kunnen leveren in de 
op te richten VU-kerngroep „Water is 
waardevol". Zowel water-deskundigen 
als mensen die over organisatorische ka-
paciteiten beschikken, worden verzocht 
dringend kontakt op te nemen. 

Een briefle of een telefoontje naar de 
VU-studiedienst, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel (02/219.49.30) volstaat. 

Op voorhand bedankt voor de toffe me
dewerking! 

land zit eveneens in de lift, zelfs 
triatlon wordt meegenomen. 

De hoge cijfers die het buiten
land bij de aankoop per jaar van 
nieuwe fietsen haalt zitten er bij 
ons (nog) niet in. In één jaar tijd 
heeft 6 % van de Nederlanders 
en bijna 4 % van de Fransen en 
de Duitsers een nieuwe fiets ge
kocht. Voor het Verenigd Konink
rijk en Italië is dat 2,7 % en 1,8 %. 

Fietsonvriendelijk 
De transportkommissie van het 

Europees Parlement geeft toe dat 
de fiets vooral het vervoermiddel 
is voor korte afstanden die vaak 
onder de tien km liggen. Zij meent 
echter dat de Europese Gemeen
schap zou kunnen bijdragen tot 
de verbetering van de veiligheid 
van fietsers door een net van 
rijwielpaden te ontwikkelen. 

Ook bij ons laat de veiligheid 
voor zwakke weggebruikers te 
wensen over. De wegeninfra-
struktuur is fietsonvriendelijk. 
7.300 km fietspaden zijn te gering 
om de behoeften van gebruik en 
veiligheid te dekken. Het aantal 

De fiets „als gezonde vrijetijdsbesteding in de ongerepte natuur" 
zit duidelijl< weer in de lift... 

dodelijke slachtoffers ligt zeer 
hoog, en neemt minder vlug af 
dan bij de voetgangers. Vooral 
jonge weggebruikers worden het 
zwaarst getroffen. 

Europeanisering 
Het EG-verslag vraagt daarom 

dat de,,nationale" fietspadennet-
ten op mekaar zouden afgestemd 
worden en dat de veiligheidsnor
men zouden ,,geëuropeani-
seerd" worden. 

Een oud zeer blijven de ver
schillende wegcodes. Wat dit 
land betreft deelde Via Secura 
onlangs mee dat ons ver

keersreglement de fietsers niet 
verwent". 

Over veiligheid gesproken. Het 
verplichte aanbrengen van reflek-
toren sinds 1 januari 1985 is lo
nend geweest. Sinds die datum 
werden 20 % minder fietsers be
trokken bij verkeersongevallen. 
Het aantal dodelijke slachtoffers 
liep sindsdien met de helft terug. 

Tenslotte is er nog de Europe
se poespas inzake het vergoeden 
van de zwakke weggebruiker die 
betrokken is bij verkeersongeval
len. Elk EG-land heeft dienaan
gaande een eigen wetgeving die 
ver uit elkaar liggen. Ook deze 
materie is dringend aan europea
nisering toe! 

Burgemeester Kerremans (VU): 

„Neen aan Haviland" 
Gekonfronteerd met de enorme toevloed van huis

vuil heeft de burgemeester van Meise Frans Kerre
mans (VU) zijn gemeente afgegrendeld voor de 
vuilniswagens van Haviland. 

E interkommunale Havi
land die reeds jaren aan 
het probleem van de huis-

verwerking laboreert maar blijk
baar geen afdoende oplossing 
weet te verzinnen voert een rond

uit ouderwetse politiek in het ver
werken van huisvuil. Kleine ge
meenten laten opdraaien voor het 
huisvuil van het gigantische ar
rondissement Halle-Vilvoorde is 
inderdaad een regelrechte schan
de. Noch Meise, noch elke ande
re Vlaamsbrabantse gemeente 
kan de toevoer slikken, laat staan 
verwerken. Bovendien is het ge
bruik van breekwerven, zoals m 
Meise, een weinig eigentijds ver
werkingssysteem. In een tijd 
waarin verbrandingsovens met 

rekupereerbare energie reeds 
hun diensten en degelijkheid heb
ben bewezen moddert Haviland 
maar wat aan. 

Het wordt hoogtijd dat deze 
verpolitiekte interkommunale kla
re wijn schenkt en aan een echt 
beleid ter zake gaat denken. 
Want beleid is er tot nu toe nog 
niet bij geweest. 

Wij geven burgemeester Kerre
mans en zijn kollege dan ook 
volkomen gelijk dat zij de poorten 
tot hun lief dorp hebben afge
grendeld voor Haviland. Ons 
leedwezen gaat naar het Waals
brabantse dorp waar Haviland nu 
zijn kamions laat storten, maar 
dat heeft dan weer iets te maken 
met de nog steeds unitaire pro
vincie Brabant... 

Burgemeester Kerremans: 
,,Meise blijft gesloten 

voor Haviland-
vuilniswagens" 

Î NHET 
iRONr EKO 
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Wij-
Op vooravond ministerkonferentie te Guatemala 

VU-resolutie over 
Midden-Amerika aangenomen 

Van 9 tot 12 februari wordt in Guatemala-stad de derde ministerkonferentie 
georganiseerd over politiel<e dialoog en ekonomische samenwerking tussen de 
Eg. de Centraalamerikaanse landen en de leden van de Contadoragroep. Begin 
januari lanceerde de F^merostlcMing naar aanleiding van deze bijeenkomst een 
oproep om de Europese inspanningen ten gunste van deze konfliktregio te ver
sterken. De oproep werd ondertekend door zowel CVP-, PW-, SP-, Agaiev- als 
VU-parlementsleden. 

EDEN voor de Volksunie
europarlementsleden om 
tijdens de vorige opentM-

re zitting van het EP een det>at uit 
te loldcen over de houding die 
Raadsvoorzitter Tindemans vol
gende weel< moet aannemen. 

Oost-West... 
De situatie in Midden-Amerii<a 

is reden tot grote zorg. Oorlog, 
honger en onrecht zijn er een al
ledaagse realiteit. IHet risiko dat 
alle landen in de regio mee wor
den gesleept in een uitzichtloze 
oorlog wordt elke dag groter. Aan 
de wortel van de konfllkten in de 
Centraalamerikaanse landen lig
gen sociale spanningen: onge
lijke verdeling van bezit en rech
ten. Inmenging van buitenuit 
heeft tot nu toe niet bijgedragen 
tot een vermindering van de 

spanningen. Integendeel, de te
genstellingen zijn versterkt door 
de introduktie van de wereldom
vattende Oost-West tegen
stelling. 

De bijeenkomst in Guatemala 
is een vervolg op eerdere bijeen
komsten In San José en Luxem
burg In 1984 en 1985 en vindt 
plaats op een ogenblik dat het 
vredesoverleg in een ernstige Im
passe zit. De voortdurende in
vloed van buitenaf Is daar het 
meest debet aan. Het Is niet 
denkbeeldig dat de Verenigde 
Staten, in tegenstelling tot Eu
ropa, aansturen op een militaire 
oplossing van de konfllkten. Eu
ropa en de Latijnsamerikaanse 
landen, verenigd in het Contado-
rainitiatief en de zogenaamde 
steungroep van Lima, zijn daar
entegen van oordeel dat de wer

kelijke konfllkten alleen op een 
vreedzame wijze opgelost kun
nen worden. Juist vanuit de ver
bondenheid van de EG met de 
VS en de gezamenlijke zorg voor 
demokratlsche ontwikkelingen in 
de wereld moet Europa In 
Centraal-Amerlka een konstruk-
tleve en stimulerende houding 
aannemen. 

Ijsbrekerfunktie 
De Volksunie-resolutie wijst op 

de sterke band in de Centraal
amerikaanse regio tussen onder
ontwikkeling en onrechtvaardige 
sociale en ekonomische struktu-
ren enerzijds en de politieke in
stabiliteit en het geweld ander
zijds. De beide parlementsleden 
vinden dat de EG een positieve 
rol moet spelen in dit konfllktge-
bied en als katalysator kan optre
den van de vele spanningen. 

Zilveren FNP maakt zich op 

Friesland naar 
St9tGI11fGflci0ZillQ6ll 
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EG-kommissaris Cheysson gaf de VU-resolutie 
een (onverwacht) steuntje mee... 

Willy Kuijpers leidde namens 
de Volksunie het debat in. Hij zei 
te hopen dat de konferentie te 
Guatemala een nieuwe stap zal 
zijn in de totstandkoming van een 
vrede-voller regio. Fungerend 
Raadsvoorzitter Leo Tindemans 
had eerder op de dag tijdens de 
verklaring van het Belgisch Voor
zitterschap en tijdens het vragen
uurtje al uitgeweid over deze be
langrijke ontmoeting. Kuijpers 
vond dat de verklaringen van Tin
demans echter niet ver genoeg 
gingen. 

,,Woorden blijven woorden, da
den moeten volgen... Het volstaat 
niet de betrokken landen te steu
nen in hun streven om vrede, so
ciale rechtvaardigheid, ekonomi
sche ontwikkeling, eerbiediging 
voor mensen- en volkerenrechten 
en demokratlsche vrijheden tot 
stand te brengen en terzelvertijd 
werkeloos aan de kant te blijven 
staan toekijken" zo stelde hij. 

„De EG moet als ijsbreker tus
sen Oost en West, Noord en Zuid 
kanalen graven naar vrede en 
ontwikkeling toe. Dat betekent 
dat we moeten kiezen voor een 
aktieve rol in de aan de gang 
zijnde vredesbesprekingen." 

Het Volksunie-parlementslid 
vroeg de Raadsvoorzitter vanuit 
zijn relatie met de Verenigde Sta
ten en middels diplomatiek over
leg de vrede te bevorderen. 

Willy Kuijpers: „Daarom pleit 
ik namens mijn partij voor een po
litiek van non-interventie en ver
oordeel bijgevolg het VS-
optreden t.a.v. Nicaragua dat ge
richt is op destabilisering van de 
regio". 
In tweede instantie pleitte Kuij

pers en Vandemeulebroucke 
voor een uitbreiding van de eko
nomische en financiële EG-hulp 
aan Centraal-Amerika en het 
Contadorainitiatief. 

Cheysson steunt 
Naast de Volksunie-resolutie 

werd ook een (gematigder) reso
lutie Ingediend door leden van de 
socialistische, de kristen-
demokratische, de kommunisti-
sche, de liberale én de Regen-
boogfraktie. Deze resolutie be
perkte zich tot een aansporing 
van het Voorzitterschap om 
konstmktief in Centraal-Amerlka 
op te treden maar sprak geen 
veroordeling uit van het VS-
optreden. 

De kristen-demokraten. Pol 
Marc/c voorop, stelden alles in het 
werk om de VU-resolutie te boy
cotten. Ze dienden amendemen
ten in die de VS-passages 
schrapten. 

EG-kommissaris Cheysson gaf 
de Volksunie-resolutie echter een 
onvenwacht steuntje in de rug. 
Namens de Europese Kommissie 
veroordeelde hij het VS-optreden 
uitdrukkelijk en verwierp hij 
Marck's analyse. 

Bij de stemming werden de 
kristendemokratische amende
menten verworpen. Met een 
overweldigende meerderheid 
aanvaardde het Parlement de 
beide resoluties. 

De tekst van beide aangeno
men resoluties kan grati verkre
gen worden op het EVA-sekreta-
riaat, Ardenne 3.04, Belliard-
straat 79-81 te 1040 Brussel. 

ilEURO 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 7 feb. 
D BRT 1 - 16.00 
De revolverheid, western 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT 1 - 20.20 
Grosvenor street 92, film 
D BRT1 - 21.55 
Terloops 
D BRT 1 - 22.40 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 22.55 
De Oktopus II, serie 
D BRT 1 - 23.55 
Nieuws 
D Ned. 1 - 15.40 
De zeehavik, film 
D Ned. 1 - 20.28 
De Soundmix-show 
D Ned. 1 - 23.00 
in 't iiolst van de naciit, serie 
D Ned. 2 - 20.25 
Veronica film, info 
D Ned. 2 - 20.50 
Dress Gray, film; tweede deel om 
23.15U. t 
D Ned. 2 - 22.40 
Studio sport 

Zondag 8 feb. 
D BRT 1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT 1 - 12.00 
Voor boer en tuinder, info 
D BRT 1 - 15.15 
Huizen kijken, herenhuizen 
D BRT1 - 15.45 
Zware stormen, natuurdok. 
D BRT 1 - 17.00 
Paradijsvogels, serie 
D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, Straatsburg 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.35 
Het pleintje, serie 
D BRT1 - 21.20 
Alleen al het idee 
D BRT1 - 21.40 
De tango, sfeerbeeld 
D BRT2 - 15.00 
Stadion, sportshow 
D Ned. 1 - 26.25 
'n Dik uur Dick, show 
D Ned. 1 - 19.05 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 - 19.50 
De Cosby-sshow 
D Ned. 1 - 20.15 
Wie-kent Nederland?, kwis 
D Ned. 1 - 22.35 
Hier en nu, info 
D Ned. 1 - 23.15 
St.-Elsewhere, serie 
D Ned. 2 - 18.45 
De afwas in de ijskast, jeugd-info 
D Ned. 2 - 20.47 
The woman who married Clari( Ga
ble, film 

D Ned. 2-21.15 
Hollands signaal 
D Ned. 2 - 21.40 
Uitreiking Rotterdam Awards 
D Ned. 2 - 22.20 
Ah Ying, film 
D RTB1 - 12.00 
Faire Ie point, debat 

Jimmy Ringo (Gregory Peck) wil van zijn reputatie als revolverheid af, 
maar wordt om de haverklap uitgedaagd door jonge avonturiers in 
„The Gunfighter". Zat. 7 februari op BRT 1, om 16u. 

Maandag 9 feb. 
D BRT 1 - 18.10 
De kleinste zwerver, serie 
D BRT1 - 18.35 
Meriina, serie 
D BRT 1 - 20.10 
Paradijs verdwgd, serie 
D BRT f •-"-21.05 
Wikken eh'wegen, info 
D BRT1 - 21,55 
Terugblik, Delia Bosiers 
D BRT2 - 18.45 
Leven met reuma, info 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.20 
Extra time, info 
n BRT2 - 20.50 
Rock in Montreux, show 
D BRT2 - 21.35 
De draad van Ariadne, diskussie 
D Ned. 1 - 15.20 
Eastenders, serie 
• Ned. 1 - 17.00 
Lucky Luke, De Smurfen en Bojan; 
D Ned. 1 - 19.24 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 - 21.32 
Drie vrouwen, info 
D Ned. 1 - 22.32 
Achter het nieuws, info 
D Ned. 1 - 23.02 
De weduwen, serie 
D Ned. 2 - 19.27 
Knight Rider, serie 
D Ned. 2 - 20.15 
Kijk TV, info 
D Ned. 2 - 20.50 
Wordt U al geholpen?, sene 
D Ned. 2-21.20 
Het Gouden Harp festival 

Dinsdag 10 feb. 
D BRT 1 - 18.25 
Mik, Mak, Mon, serie 
D BRT 1 - 18.35 
Zaterdag, serie 
D BRT 1 - 19.00 
De Verenigde Staten van Amerika, 
dok serie 
D BRT 1 - 20.25 
I.Q., kwis 
D BRT1 - 21.00 
Hotel particulier, dok. 

D BRT1 - 21.50 
De Vlaams-Natlonale 
Omroepstlchting 

G BRT2 - 18.45 
Luister met je ogen, info 
D BRT2 - 19.00 

Zonen en dochters, serie 

D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
Mike, show 
D BRT2 - 21.40 
Sorrell and son, serie 
D Ned. 1 - 14.30 
We live again, film 
D Ned. 1 - 19.05 
De Bluffers, strip 
D Ned. 1 - 19.30 
Sportpanorama 
D Ned. 1 - 20.28 
North & South, nieuwe serie 
D Ned. 1 - 22.20 
Avro's Televizier 
D Ned. 1 - 23.50 
Steenwijk, toeristische info 
D Ned. 2 - 19.12 
Alex, film 
D Ned. 2 - 20.20 
Horizon, info 
D Ned. 2 - 21.00 
Panoramlek, info 
D Ned. 2 - 21.30 
in de war..., dok. 

Woensd. 11 feb. 
D BRT1 - 15.15 
Speel op sport, herhaling 
D BRT 1 - 16.05 
Nils Holgersson, Vrouwtje Teelepel 
en Schatteneiland, strips 
D BRT 1 - 18.10 
Zeppelin, info 
D BRT 1 - 18.35 
Dirk van Haveskerke, serie 
D BRT 1 - 20.10 
Mijn grote liefde heet muziek. Swin
ging Marines 
D BRT1 - 20.55 
Het is niet makkelijk om een pin-
goeïn te zijn, natuurprogramma 
D BRT 1 - 21.25 
Eiland, kunstinfo 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Het geheim van dokter Cordelier, 
film 
D BRT2 - 21.40 
Jeugd Galakoncert 
D Ned. 1 - 15.40 
De torenvalk, dok. serie 
D Ned. 1 - 18.08 
Family Ties, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Countdown, pop en rock 
D Ned. 1 - 21.32 
Miami Vice, serie 

D Ned. 1 - 22 17 
Newhart, serie 
n Ned. 1 - 22.40 
Nieuwslijn, info 
D Ned 1 - 23 15 
Hitchhiker, serie 
D Ned. 1 - 23.40 
Met de billen bloot, erotiek 
D Ned. 2 - 20.00 
Wie, wat, waar en hoe laat?, 
kunstinfo 
D Ned. 2 - 20.20 
Schuberts laatste jaren, nieuwe 
serie 

Donderd. 12 feb. 
D BRT 1 - 18.10 
De zeven van Blake, SF-serie 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, kaartspel 
D BRT 1 - 21.00 
Panorama, info 
D BRT1 - 21.50 
Dallas, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Het Noorden lokt, film 
D Ned. 1 - 16.10 
Daktari, serie 
• Ned. 1 - 20.28 
Mama, niet slaan!, film 
D Ned. 1 - 22.02 
Ronduit toernee, praatshow 
D Ned. 1 - 22.52 
Robots als handige hulpjes, dok. 
D Ned. 2 - 19.12 
Tekenfilmfestival 
D Ned. 2 - 20.00 
Zo is 't genoeg, Sami, film 
D Ned. 2 - 22.15 
Dierentuin in de winter, dok. 

Vrijdag 13 feb. 
D BRT 1 - 18.30 
Bingol, hitparade 
D BRT 1 - 20.20 
Het einde van een imperium, dok. 
sene 
D BRT1 - 21.15 
Extra-time, sportinfo 
D BRT1 - 21.45 
Pariando ma non troppo, met volley
baller Yves Dehaen 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
Premiere, info 
D BRT2 - 20.55 
New yori( 1997, film 
D BRT2 - 22.30 
Filmspot, info 
D Ned. 1 - 14.30 
Sons and daughters, serie 
D Ned. 1 - 18.10 
Tros wondere wereld, info 
G Ned. 1 - 19.00 
Alf, serie 
G Ned. 1 - 20.28 
Moordspel, serie 
D Ned. 1 - 22.15 
Tros aktua, info 
G Ned. 1 - 22.50 
Onze ouwe, triller 
G Ned. 2 - 19.12 
Dit is Disney, strips 
D Ned. 2 - 20.10 
It's all in the game, kwis 
G Ned. 2 - 21.00 
Hill Street Blues, serie 
G Ned. 2 - 22.45 
Maya en An, nieuwe serie 
G Ned. 2 - 23.38 
23 Paces to Bakerstreet, film 

film 
per dag 

Zaterdag 7 feb. 
The Gunfighter 
Amerik. western uit 1950 met o.a. 

Gregory Peck en Millard Mitchell. Re-
volverheld Jimmy Ringo heeft ge
noeg van zijn avontuurlijk bestaan en 
besluit zijn vrouw, die hij in de steek 
liet, opnieuw op te zoeken. (BRT 1, 
om 16u.) 

Zondag 8 feb. 
Ah Ying 
Deze Chinese film uit 1983 be

schrijft het leven van een gezin in 
Hong Kong. Vader en moeder Hui 
zijn marktkramers van beroep en wo
nen samen met hun acht kinderen in 
een tweekamenwoning. Op een dag 
wordt de oudste dochter benaderd 
door een filmregisseur die haar ak-
teerlessen geeft en een rol aanbiedt. 
(Ned. 2, om 22u20) 

Maandag 9 feb. 
Chanel Solitaire 
Fr.-Amerik. biografische film uit 

1981, gebaseerd op het leven van 
Gabrielle „Coco" Chanel. Met o.a. 
Marie-France Pisier, Rutger Hauer en 
Bngitte Fossey. (RTBF 1, om 
20U.05) 

Dinsdag 10 feb. 
We live again 
Dimitri, een knappe jonge pnns uit 

het tsaristisch Rusland, is officier ge
weren en keert naar zijn geboorte
dorp terug. Zijn vriendin Katusha 
raakt zwanger maar vooraleer Dimitri 
dat te weten komt is hij opnieuw ver
trokken. Amerik. film uit 1934. (Ned. 
1 om 14U.30). 

Woensd. 11 feb. 
Le testament du docteur Cor

delier 
Franse film van Jean Renoir uit 

1959. Dokter Cordelier is op zoek 
naar zijn ware aard en voert alleriei 
vreemde experimenten uit. Zo veran
dert hij zichzelf af en toe in een af
zichtelijke misdadiger. (TV 2, om 
20U.20) 

Donderd. 12 feb. 
The Cheap Detective 
Peter Falk speelt de hoofdrol in 

deze komische politiefilm uit 1978. 
De privé-detective Lou Peckinpaugh 
zit na de dood van zijn partner zwaar 
in de knoei. (Ned. 2, om 20u.) 

Vrijdag 13 feb. 
Escape from New York 
Amenk. avonturenfilm uit 1981. 

1997. Amerika is zodanig door de 
misdaad overspoeld dat besloten 
wordt het eiland Manhattan om te 
bouwen tot een gigantische gevange
nis, waaruit ontsnappen onmogelijk 
IS. (TV 2, om 20U.55) 
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In de diplomatie
ke koffers die we-
keliiks ons mini
sterie van Buiten
landse Betrekkin
gen verlaten zal 
voortaan geen Bel-

^ , _ gische chokolade 
^ ^ A ^ i ] ^ meer zitten. De 

^ ^ l ^ ^ f l verzegelde colli's 
^ ^ J ^ ^ V die Quatre Bras all 
^ ^ ^ ^ ^ ^ over the world ver-

^ ^ ^ ^ ^ stuurt zullen nog 
^ ^ ^ slechts CD-siga-
^ ^ ^ ^ P ren, kranten, wit-
^ ^ ^ ^ toof, geuze en hop

pescheuten bevatten. Met Cóte 
d'Or werd verleden week het boeg
beeld van de Belgische chokolade 
verkocht, voor 1,3 miljard zitveriin-
gen aan het Zwitserse Suchard. 

Cöte d'Or, de goede Belgische 
chokolade / Ie bon chocolat beige, 
voerde een trompende olifant in het 
schild, een palmboom, de drie pira
miden en een cacaoplant.Oe olifant 
werd gedragen door een oude tradi
tie die uit 1883 stamde en door het 
katolieke deel van het koninkrijk en 
dat is, zoals geweten, steeds een 
aanzienlijke bende burgers ge-
weest.Het leek wel een van de nati
onale sektoren geworden. 

Maar wie goed toekijkt merkt dat 
de olifant er iets te goedzakkerig uit
ziet, in tegenstelling tot de keurige 
trommelaar van Victoria en de ge
harnaste ridder van Jacques. Maar 
ook zij doen dienst in buitenlandse 
heren. 

in mijn geboortedorp diende men 
voor een baan bij Cöte d'Or bij de 
pastoor aan te kloppen, met tiental
len waren de arbeMers m/v die naar 
het Brusselse Zuidstation spoorden 
om er rechttegenover In de sfokoiat 
te gaan werken. Toen ze dan 's 
avonds van de trein stapten kon je 
ruiken waar ze vandaan kwamen... 

Bij een van die ari>eiders betrok 
ons kroostrijk gezin, aan perso-
neelsprijs, het bruine goud. Onze 
privé-leverancier noemde dan ook 
Zjang van de sjolcolat. Blijkbaar heb
ben wij niet genoeg van de goede 
Belgische chokolade gegeten, want 
verleden week bleek de olifant plots 
door zijn chokoladen poten te 
zakken. 

De kranten hadden het wel over 
een vriendeliik bod vanwege de 
Zwitserse groep, maar verkocht is 
verkocht. Chokolade is nu niet lan
ger Belgisch. Onze diptomatenvrou-
wen ver van huis zullen dus wat 
anders moeten verzinnen om met 
nieuwjaar te verkopen voor de goe
de werken die zij er ter plekke op na
houden... 

Nu, aan ons heeft het niet gele
gen. Eén reep meer of minder deed 
ons niet blozen, twee repen kleurden 
de morgenmelk tot chocomelk, drie 
repen met boter geplet dienden als 
beleg. En ga zo maar door. 

Mare Sleen vertrouwde ons tijdens 
een vraaggesprek met dit weekblad 
toe dat hij zich als kind het geel had 
gevreten om de chrome's aan het 
buurmeisje te schenken waar hij 
smoor op was. Ook zijn offer is dus 
tevergeefs geweest. 

Van chromo'8 gesproken. De oli
fant deed zijn best om ons te lijmen: 
hij gooide er hartverscheurende ta
ferelen tegenaan. Belgische Folklo
re, Fauna & Flora, Onze Kolonie, de 
Belgische Zuidpoolekspeditie. Als 
het maar Belgisch was... 

Niets was de olifant te gek om tot 
verkopen aan te zetten. Verleden 
week bleek, om overeind te blijven. 

Kamelen, apen, paarden, leeuwen 
en tenslotte zichzelf sleurde hij van 
school naar school. Het heeft niet 
mogen baten... 

En eigenlijk aten wij ook chokola
de uit naastenliefde want het zilve
ren inpakpapier werd naar de 
missies gestuurd. Hoe smakelijk die 
arme negertjes dat wel vonden heeft 
de olifant er ons nooit bij verteld... • 
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Hoewel ook in deze tijd de sociale welvaart nog 

niet iedereen gegeven is, was het vroeger nog min
der rooskleurig. Daarover handelt van 14 februari tot 
12 april in het Antwerpse Museum voor Schone 
Kunsten de tentoonstelling „Nood zoekt brood. 
Vrouwenarbeid in de Belgische Schilderkunst van 
1860 tot 1960". Het tema wordt behandeld in een 80-
tal schilderijen en een klein dokumentair gedeelte 
met vooral foto's. 

IN de schilderkunst komen 
doorgaans drie grote onder
werpen aan bod: huisar

beid, veld- en hoevewerk en be
roepsarbeid voor zover het han
denarbeid betreft. Voor de eerste 
twee tema's waren er voorbeel
den genoeg voorhanden. Het hui
selijk interieur en de natuur waa
rin deze arbeid wordt uitgeboerd 
evenals de rol van de vrouw bij 
het kind, in de keuken of in de 
moestuin waren dankbare, beel
dende gegevens. 

De beroepsarbeid van de 
vrouw lag de schilders blijkbaar 
minder tenzij in de periode van 
het realisme. Arbeidsters werden 
dan nog vaak geïdealiseerd in
spelend op de opkomende soci
ale strijd of in hun ellende ge
bruikt als aanklacht tegen het 
bestaande sociale systeem. Fa-
briekstafereien werden zelden 
geschilderd, wel gefotografeerd 
(vandaar de foto's in het doku-
mentaire gedeelte). 

Een heel facet van de arbeid 
van de vrouw komt nagenoeg 
niet voor in de schilderkunst, na
melijk de arbeid vergelijkbaar 
met het „witte boord werk" van 
de man en de beroepen die zij va

naf het midden van de 19de eeuw 
progressief verovert: bv. advo-
kate, arts, burgemeester, be
drijfsleidster. De vrouw werkt dan 
ook niet zozeer meer uit ,,brood-
nood". 

In de tentoonstelling ,,Nood 
zoekt brood" zijn werken aanwe
zig van o.a. de volgende kunste
naars: Henri De Braeckeleer, 
Jean Brusselmans, Emiel Claus, 
Albert Van Dijck, Hubert IVIalfait, 
Constantin Meunier, Eugeen Van 
Mieghem, Prosper De Troyer, 
Edgard Tijtgat, Henri Van de 
Velde, Rik Wouters. De ten
toonstelling is alle dagen gratis 
toegankelijk van 10 tot 17 uur. 

Inlichtingen over rondleidingen 
voor groepen kunnen bekomen 
worden op de edukatieve dienst 
van het museum (03/238.78.09). 
De 72 pagina's tellende katalo-
gus met 20 zwart-wit en 8 kleure
nillustraties en met bijdragen van 
Lydia Schoonbaert, Kristin Dae-
nen en Bea Hertogs kost 200 
frank. De tentoonstelling met 
naast een artistieke, ook een so
ciale en historische waarde is 
een aanrader, niet in het minst 
voor klassen en verenigingen. 

G *̂*H? )̂ 
In onze haast waren wij bijna de oplossing van 

onze 159ste puzzel vergeten. Toen zochten wij de 
auteur van een gedicht over Joe English. Het betrof 
natuurlijk Anton van Wilderode, n.a.v. de IJzerbede
vaart '68. 

Mevrouw Martha Vlaemynck-Pouleyn uit de Groe
nestraat 57 ie 8992 Izenberge wint het boeken
pakket. 

IN afwachting van uw ant
woorden op de twee vorige 
,,Meespelen"-s gaan wij ru

stig verder. Wij vragen U wie on
derstaande verzen schreef. 

Als ekstraatje vertellen wij er 
graag bij dat de auteur thans een 
45-jarige dame is. 

Daarna 
Daarna hebben wij het raam 
gesloten 
de ontroering 
als een zijden zakdoek 
kuis tussen ons gespreid 

Alsof wij jaren bedachtzaan) 
op dit moment 

hadden gewacht 
heb ik het laken 
stilzwijgend als een geheim 
over je heen geslagen 

toedekkend 
waar geen naam 
voor bestaat. 

Wie meent het juiste antwoord 
te kennen, die stuurt ons best 
meteen een kaartje met zijn of 
haar oplossing daarop. WIJ, 
..Meespelen (162)", Barrikaden-
plein 12, 1000 Brussel. 

Misschien wint U straks wel het 
WIJ-kado? 

WO je Hier MT /tv ex. 
SUCHT UIT 2/Er ? 

zo ME£/(... 

Als oudste Parijse restaurant geldt de in 1852 geo
pende ,,Tour d'Argent", waar uitsluitend de hoge 
adel uit de onmiddellijke vorstelijke omgeving wel
kom was. Er is daar inmiddels veel veranderd, maar 
het schijnt nog altijd een supreem genoegen gastro
nomisch te mogen genieten met uitzicht op de Seine 
en de avondlijk verlichte Notre Dame. 

OEWEL er nog tal van an
dere kulinaire tempels 
vermeldenswaardig zijn, 

wordt het fenomeen restaurant 
toch beschouwd als een 18de 
eeuwse Franse uitvinding die pas 
tot volle ontplooiing kwam in de 
jaren na de revolutie van 1789. 
De aristokratische families met 
hun uitgebreide staf aan keuken
personeel konden hun geprivili-
geerde posities niet langer hand
haven en de meest getalenteerde 
chefs zochten noodgedwongen 
emplooi in de toen nieuwsoortige 
kulinaire instituen die wij nu 
restaurants noemen. En jawel, de 
menu's werden er demokrati-
scher en, ook al niet, ieder mocht 
er binnen, als men de rekening 
maar kon betalen. 

Al spoedig waren de Parijse 
restaurants de geliefde ontmoe
tingsoorden van de hele beau 
monde, zowel van gekroonde als 
ontkroonde vorsten, zowel van 
miljonairs als van intellektuele re
volutionairen, zowel van courtisa
nes als van artiesten en noem 
maar op. Met anekdotes uit het 
Parijse restaurantwezen kunnen 
boeken gevuld worden. Beper
ken we ons tot 2 literaire. Het let
terkundige monster Balzac no
digde eens zijn uitgever Werdet 
uit om te dineren in het befaamde 

,,Véry". Het werd een somptu
euze maaltijd o.a. als voorge
recht 100 Oostendse oesters. Na 
afloop fluisterde de auteur tot zijn 
uitgever: ,,Heb je geld bij?". De 
man schoof Balzac een stuk van 
5 frank toe. Balzac schreef iets 
op de rekening, schoof de kelner 
mild het geldstuk toe, stond zelf
verzekerd op en verliet met zijn 
gast rondborstig het restaurant. 
Werdet vroeg Balzac wat hij on
deraan de nota geschreven had. 
,,Dat verneem je morgen wel", 
zei de gevierde schrijver luchtig, 
's Anderendaags bood een be
diende van Very zich bij Werdet 
aan met de rekening die de toen 
indrukwekkende som van 62 
frank bedroeg. Balzacs krabbel 
vermelde kort dat de uitgever 
graag de rekening zou betalen, 
wanneer die in zijn kantoren aan
geboden werd. 

De bekende blijspelspeler Ge
orges Feydean beklaagde zich in 
Maxim's over het feit dat hem 
een kreeft met slechts één 
schaar voorgezet werd. De kelner 
legde geduldig uit dat het dier 
wellicht in de tank een schaar 
verloren had bij het gevecht met 
een soortgenoot. Waarop Fey
dean de schotel van zich af
schoof en zei,,,Breng me dan de 
winnaar"... 
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Ballet van Vlaanderen (musical) 

Jerry's Girls... 
veelbelovend en spetterend 

Ondanks de inmiddels genoegzaam bekende en vanuit bepaalde hoek welbe
wust overtrokken tribulaties die liet Ballet van Vlaanderen de voorbije weken in 
een voor het publiek eerder schemerig daglicht stelden, lijken de zwaarste wol
ken inmiddels opgetrokken en is er een verheugend pacifikatleproces aan de 
gang. Er wordt weer volop gedanst en gerepeteerd en de muscialafdeling, die 
bij het hele gebeuren in feite niet betrokken was, brengt op 12 februari in de Ant
werpse KVO de première van „Jerry's Girls", een Broadway-revue samen
gesteld uit alle grote hits van de veelgelauwerde muziek- en liedtekstschrijver 
Jerry Herman (Manhattan, New York, 1933). 

H ET zang- en dansspekta
kel heeft als ondertitel ,,of 
onder 300.000 vrouwen" 

en wordt beschouwd als een te
gelijk oogverblindende en oog
strelende hulde aan Jerry Her
man, aan zijn „girls" en aan de 
musical in het algemeen. 

Kaleidoskopisch 
libretto 

Van in een libretto in de klas
sieke zin van dit begrip kan men 
eigenlijk met spreken.De muscial 
bestaat uit ogenschijnlijk los van 
elkaar staande liederen uit di
verse musicals (vooral uit „Hello 
Dolly", ,,Mack and Mabel", 
,,Mame" en ,,La Cage aux Fol
ies"), aangevuld met teksten van 
Hugo Claus en Guillaume Apolli-
naire. Toch werdt het geheel bin
dend geschraagd door één tema. 
Meer dan andere songmakers 
heeft Jerry Herman de vrouw in 
het centrum van het toneelge-
beuren geplaatst. Opmerkelijk 
daarbij is dat nagenoeg alle da
mes uit zijn revues de 40 voorbij 
zijn, zodat men Hermans werken 
globaal mag karakteriseren als Werkfoto van Jerry'» CUrt» 

Nieuwe Vlaamse uitgeverij geboren 

„1987 begint al goed" 
Bovenstaande titel was de leuze waaronder de 

nieuwe uitgeverij Dedalus CV de verzamelde pers 
uitnodigde tot een vernissage van haar voorjaar
saanbieding. Tegelijkertijd kregen de aanwezigen de 
première van het toneelstuk ,,De stoel van Sta-
nislawski" van Humo-redakteur Guido Van Meir aan
geboden. 

E auteur Paul Koeck 
roemde het initiatief van 
Dedalus cv om zo gek te 

zijn om teaterstukken uit te ge
ven. Hij keek hierbij enkele keren 
in de richting van uitgever Walter 
Soethoudt, die het in vroeger tij
den eveneens waagde, maar er 
uiteindelijk mee ophield, om 
meer lukratieve dingen aan te 
pakken. 

Het teaterfonds omvat nu: ,,De 
aardemakers" van Paul Koeck, 
,,De stoel van Stanislawski" van 
Guido van Meir, ,,De soldaat fac
teur en Rachel" van Gerdde Ley, 

,,Moeder" van René Verheezen, 
,,De ark/Salto Mortale" van Bob 
van Laerhoven en de vertalingen 
van ,,Richard III, Hamlet, Arce 
Cyrano!" en Pinter's „De thuis
komst". 

Dedalus cv speelde het klaar 
een sponsor te vinden (AVIA-
Belgo-mazout). 

Oude naam 
Dedalus klinkt met helemaal 

onbekend in de oren en dat hoeft 
ook met, want de nieuwe Dedalus 
cv IS een samenvoeging van de 
oude Dedalus vzw (vroeger uitge

ver van tmuzet) van Rudy van 
Schoonbeek en uitgeverij EXA 
(uigever van HEXA) van RonaU 
Grossey, die worden bijgestaan 
door de eeuwig jonge Bram Bin-
neweg, die er al dertig jaar heeft 
opzitten bij Contact. De lijn van 
beide uitgeverijen wordt voortge
zet met het nieuwe uitgavenplan 
waarin Benno Barnard een bun
deling van zijn flamboyante poö-
ziekritieken maakte, onder de ti
tel ,,Tijdverdrijf voor enkle fijne 
luiden", Michel Fdlet trekt 
,,Foonwaarts" met anekdoten 
over foorkramers, speeltuigen en 
lekkernijen en Sir Arthur Conan 
Doyle is aanwezig met ,,Zeld
zame verhalen van Sherlock Hol
mes", dit laatste echter in konku-
rentie met de uitgeverij LOEB in 
Nederland. 

Nu in Vlaanderen zoveel uitge
verijen op de fles gingen, opsplit
sen en andere fraais ten beste 
geven mag met Dedalus over een 
kernfusie, met vreedzame doel
einden, gesproken worden. 

(WAPS) 

een hulde aan de ,,rijpere" 
vrouw. 

Daarbij komt ook dat Jerry Her
man de speciale gave t)ezat om 
in zijn liederen de echte geest 
van de Amerikaanse musical te 
vatten. Hiervoor wendt hij on
voorwaardelijk twee basisprinci
pes aan: de muziek moet een ge
makkelijk te onthouden en mee 
te neuriën zijn en de teksten 
moeten handelen over eenvou
dige, ongekompliceerde gevoe
lens. Zijn handelsmerken zijn op
timisme, waarachtigheid, gemoe
delijk humer en vrolijke onschul
digheid. Daardoor wordt Jeryy 
Herman wel eens de meest typi
sche en meest traditiegetrouwe 
muziek- en tekstschrijver van 
Broadway genoemd. Zijn songs 
zijn pakkend, melodieus, geïnspi
reerd en sentimenteel. De 
nieuwe melodiên klinken als 
oude deuntjes die we ons graag 
lierinneren, maar ze zijn telkens 
herdacht en herschreven, zo bril
jant dat we er telkens weer on
weerstaanbaar door bekoord 
worden. We kunnen — zonder 
vernederend te willen zijn, inte
gendeel — Jerry Herman gerust 
typeren als de whisky-cola van 
het muziekteater. 

Van „Jerry's Girls" moeten we 
niet meer maar beslist ook niet 
minder verwachten dan een pret
tige avond boordevol glamour en 
extravagante ontspanning. Na de 
première op Broadway (decem
ber 1985) schreef de voor
aanstaande danskritikus Clive 
Barnes in de New York Post: „U 
zult Jerry's Girls aanbidden... 
b i ^ de hele show is puur ple-
ztor". 

GMn moeite 
gespaaid 

Voor het brengen van dat puur 
plezier leeft de muscialgroep van 
het Ballet van Vlaanderen zich al
leszins de nodige moeite ge
troost. Als regisseur werd Harry 
Kümel aangetrokken, de koreo-
grafie is van jazzdans-specialist 
Ben Bergmans. Het dekor draagt 
de signatuur van de Britse Lee 
Preedy en de weeklerige kostu
mering het etiket „Dit is Bel
gisch". De koördinatie van deze 
kostumering berustte bij Rita 
Geerts van het tICB en de realisa
tie ging onder het sponsorship 
van een aantal firma's gespeciali
seerd in bruids- en avondkleding. 
Naast het dansensemble, koortje 
en orkest worden de hoofdrollen 
gedragen door Liliane Dorekens, 
Nikki Langley en Daan van den 
Durpel. 

„Jerry's Giris" gaat ongetwij
feld ook in Vlaanderen en Neder
land 'n mooie en lange reeks 
voorstellingen tegemoet. Wie de 
premièrereeks wil bijwonen kan 
best meteen reserveren: KVO 
Antwerpen, 12 en 13 februari 
om 20 uur, 15 februari om 15 en 
20 uur (plaatsbespreking 
03/233 66 85), KVO Gent, 18 en 
24 apnl om 20 uur, 26 apnl om 15 
en 20 uur (plaatsbespreking 
091/25.24.25). 

NIC. V. B. 

KunstenMaken 
Stijlengids 
BIJ uitgeverij Cantecleer De Bilt 

(voor Vlaanderen: Westland NV 
Schoten) verscheen een ,,stijlen-
gids"geschreven door Stan Jaeger: 
een handig en handzaam naslagwerk 
over stijlen, stromingen, tendenzen 
enz. in de kunst, van 1860 tot op he
den. Naast een uitvoerig hoofdstuk 
over die stromingen — ca 100 biz. — 
volgt een uitvoerige muzeumlijst voor 
Nederland en België en tenslotte een 
literatuurlijst en een personenre
gister. Elke stroming wordt volgens 
een schema behandeld: uitleg van de 
benaming, evi. synoniemen; de peri
ode, het verspreidingsgebied, de dis
ciplines, een omschrijving, de meest 
representatieve kunstenaars — en 
een venvijzing naar andere stijlrich
tingen. Een boek dat een praktisch 
hulpmiddel is voor al wie zich aan 
kunst interesseert en zijn kennis op 
dat gebied wil aanvullen! (jv) 

— Stijlengids, Stan Jaeger. Uitg. Cante
cleer. Oe Bilt — Westland te Schoten. 
ISO bIz. 

Provinciale prijs 
DE jaarlijkse Prijs voor Letterkunde 

van de Provincie West-Vlaan-
deren is in 1987 bestemd voor het 
Jeugd- en Kinderboek. 

Een totaal bedrag van 80.000 Fr. 
wordt beschikbaar gesteld. De prijs
kamp is voorbehouden aan alle West
vlamingen van geboorte of met ren-
minste vijf jaar domicilie in West-
Vlaanderen. 

Elke deelnemer mag één of méér 
werken indienen, zowel reeds gepu
bliceerde jeugd- en kinderboeken als 
onuitgegeven manuscripten, en dit 
tegen uiterlijk 15 juni 1987. 

Reglement en inlichtingen: Provin
ciale Dienst voor Kuituur, Koning Le
opold Hl-laan 41, 8200 Brugge 3 
(050/38.69.01 — nrs. 215 en 203). 

Jan Latinne 
TUSSEN 5 februari en 3 maart 

loopt in het Masereelcentrum, 
Zaardendijk te Kasterlee een ten
toonstelling met werk van de Lim
burgse kunstenaar Jan Latinne. De 
kunstenaar is geen onbekende in 
onze middens want reeds jarenlang 
VU-provincieraadslid. 

Alle werkdagen van 9 tot 12u. en 
van 12U.30 tot 16u.30 open. Op zat.-, 
zon.- en feestdagen gesloten. Jan La
tinne zal op de namiddag van woens
dag 12 februan en donderdag 5 
maart aanwezig zijn. 

Konfrontatie 
GALERIJ Brabo aan de Desguin-

laan 100 te 2018 Antwerpen is 
tot en met 15 maart de thuishaven 
voor het werk van de artiesten Denis 
Dolphyn (akwarellen) en Dries Van-
wijnsberghe (tekeningen). 

Open op alle werk- en zondagen 
van 14 tot 17u. Op zaterdag niet. 
Een boeiende konfrontatie! 

Provence 
GALERIJ 't Ven in de Kievitstraat 

23 te Kalmthout deelt mee dat 
vanaf 6 tot enmet 22 februari een ten
toonstelling loopt van het Proven-
caalse artistieke duet Genevieve 
Remy en Chéneroi. Open: zat. en 
zon van 13 tot 17u., maandag van 
19u.30tot21u.30. Vernissage met re
ceptie 6 feb. om 20u.30. Bovendien 
spelen in het kader van de ten
toonstelling op zat 14 feb om 20u 
30 gesonoriseerde kleurenfilms over 
de Provence' Het land van Tartarin 

Te bekijken in zaal Trefpunt, Statie-
lei 9 te Heide-Kalmthout 
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Zangfeest viert gouden jubileum 

Volk wordt 
Zondag 3 mei 1987 zal ongetwijfeld met een gou

den griffel in het herinneringsboek van het Alge
meen Nederlands Zangverbond worden geschreven. 
Die dag is het 50ste Vlaams Nationaal Zangfeest 
gepland. 

D E Raad van Bestuur van 
het ANZ opteerde dit jaar 
voor het motto „Volk 

wordt staat" Waarbij de letter 
,,t" in het tweede woord van 
groot belang is: men kiest met 
langer voor de zg „gebiedende 
wijze" 

ANZ-voorzitter Valeer Portier 
benadrukte op onze vraag dat hij 
ervan overtuigd is dat het Vlaam
se volk binnen afziendbare tijd in
derdaad een staat zal zijn. Zo-
dus.. 

Feest van vreugde 
Het belangrijkste van een 

Zangfeest is — volgens de voor
zitter — het zingen, alhoewel de 
(politieke) boodschap naar de 
brede massa toe uiteraard de 
meeste aandacht krijgt. „We 
streven naar een biezonder hoog 
kultureel peil en van enig ama
teurisme IS sinds jaren geen 
sprake meer " 

Blijkbaar wil ook het ANZ weg 
van de typische Vlaamse klaag
muur Het moet een vreugdevol 
feest worden, dat optimistisch de 
toekomst van onze gemeen
schap tegemoet kijkt Deze blijde 
kijk op het Vlaanderen van mor
gen zal trouwens versterkt wor
den door een heus vuurwerk, ont
zettend veel bloemen en het en-
toesiasme van meer dan 1.000 
medewerkers. 

De steeds jong-ogende regis-

Wouter De Bruyne schrijft de 
teksten voor deze 50ste editie. 
Maar ook Anton van Wilderode 
kroop voor de gelegenheid in zijn 

schitterende pen. 

seur Herman Slagmulder krijgt 
andermaal de opdracht om de 
vele ingrediënten van zo'n Zang
feest tot een smakelijk en toch 
niet te zwaar geheel te mengen. 
Er staat immers van alles op het 
programma: de redevoering na
tuurlijk, maar voorts een reeks or
kesten, zangkoren, solisten, 
kleinkunstenaars, jeugdmuziek-
kapellen, bindteksten, bewe-
gingsgroepen, ...tot en met een 
beiaard en video-beelden. Te 
veel om op te noemen. We ko

men hierop trouwens nog terug in 
de week vóór 3 mei 

Graag vermelden wij nu reeds 
dat Miei Cools, Jef Eibers, Her
man Elegast, Paul en Herwig 
Vagant samen zullen optreden, 
dat Zeger Vandersteene het 
klassieke gedeelte voor zijn reke
ning neemt en o m MIeke Bouve 
de presentatie verzorgt. 

Tentoonstelling 
en boek 

Rond het dit gouden Zangfeest 
worden nog tal van andere mani
festaties opgezet. Van zondag 5 
april tot en met zondag 31 mei 
loopt in het Archief en Museum 
voor het Vlaamse Cultuurleven in 
de Minderbroedersstraat te Ant
werpen (vlak naast het ADVN) 
een tentoonstelling „Een halve 
eeuw Vlaams Nationale Zang
feesten. 

Tegelijkertijd wordt een boek 
uitgegeven „Het lied in ziel en 
mond. 150 jaar muziekleven en 
Vlaamse Beweging". Bovendien 
Is de kans groot dat de BRT en
kele dagen voor het gebeuren 
een uitgebreide samenvatting 
brengt van het 49ste Zangfeest 

De kaartenverkoop is deze 
week gestart. Het vermoeden dat 
de duizenden kaartjes vlug ver
kocht zullen zijn, is terecht. 
Welke nationalist wil dit jubileum 
missen? Haast is deze keer dus 
echt wel geboden. 

U kunt daarvoor terecht op het 
ANZ-sekretariaat, Vrijheidsstraat 
30-32, bus 14, 2.000 Antwerpen 
(tel.: 03/237.93.92). Een goede 
raad: bel eerst even met dit se-
kretariaat en doe daarna onmid
dellijk uw storting. Bestellingen 
worden immers pas uitgevoerd 
nè betaling. 

Jobeth Williams die een uitzonderlijke gelijkenis vertoont met Katleen Turner 

A LS je de titel van deze rubriek 
leest zou je denken dat het 
hier enkel om nieuwe films 

gaat, maar met het Brussels filmfesti
val net achter de rug, kan geen en
kele recensent de stroom van nieuw 
verschijnende films volgen, of hij 
moest een hele bladzijde krijgen Ge
noeg gepleit voor meer plaats nu 
Deze week Thérese van Alain Cava
lier gezien Deze jurypnjs Cannes 
1986 verschijnt eindelijk op andere 
schermen dan de Brusselse, waar hij 
veel sukses oogste Deze eigenaar
dige, met korte, gestileerde flitsen op
gebouwde film over het leven van de 
heiligverklaarde Theresia van Li-
sieux, is een vreemde en/anng en 
echt een film voor cinefielen De 
hoofdrol wordt vertolkt door een de
butante op het grote scherm Cathe
rine Mouchet, en haar prestatie is su
bliem 

Een heel andere ervanng is The 
Ry van David Cronenberg, die werd 
geselekteerd voor het filmfestival van 
Avoriaz en gnezelfanaten weten wat 
dat betekent Een remake van een 
film uit 1958, die werd gedraaid naar 
een verhaal van George Langelaan 
en op een scenario van James Clavell 
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log slechts enkele dagen om te winnen met Privest! 

Een belegging in Privest vóór 14 februari is niet alleen fiscaal aftrekbaar van uw 
inkomsten van '86. Niet alleen betaalt u geen toetredingskosten* en zorgt uw be
legging voor een hoger pensioen, maar bovendien kunt u een bijkomende Privatim 
verzekering^^ aangaan en kan Privest ook nu al lekker smaken... want misschien 
wint u zelfs een wijnkelder met 96 Grand Cru's, één van de vier Moezeltrips 
voor 2 personen of één van n . i • • i i i i . j^M 

de 1.000 flessen Champagne. BCter DIJ (16 DaTlk VaTl h ie r i S l 
Reglement en wedstrijdformulier zijn verkrijgbaar in elk kantoor van de Kredietbank. 

*D(.'beurstaks (O 11 ) is IIKJC uit^ittqiii)s k g a p t n " Afj^islottn bij lidclitas codenummer 00^ i 

(zelf auteur van Koning Rat, Shogun 
en Taipan) Nu zorgen Charles Ed
ward Poge en Cronenberg zelf vaor 
het scenario en het is daarom ook 
een heel andere film geworden Een 
man wordt vlieg, dankzij het verkeerd 
behandelen van teleportatie-
machine Verloopt de film in het be
gin wat langzaam, wanneer de veran-
denng begint blijft hij je echter vast
houden tot het zeer gruwelijke einde 
Voor liefhebbers van het genre een 
must, anderen zich onthouden Jeff 
Goldblum is de vliegman en zonder te 
weten hoe een vlieg zich voelt, is dit 
een goeie akteursprestatie 

NIEUW 
•N DE BIOS 

Met American Dreamer van Rich 
Rosenthal haalde men een meer dan 
een doordeweeks filmavonfuur van 
het schab van de verdeler In de stijl 
van Romancing the Stone en The 
juwel of the Nile vertelt Rosenthal 
het verhaal van Cathy Palmer (Jobeth 
Williams, die een uitzonderlijke gelij
kenis vertoont met Katleen Turner), 
die een rustig leventje leidt tot ze de 
Rebecca Ryan roman-wedstrijd wint 
Ze vertrekt naar Parijs en op weg 
naar de receptie ter harer ere krijgt ze 
een ongeval Wanneer ze in het zie
kenhuis ontwaakt is ze er heilig van 
overtuigd dat ze de superspionne Re
becca Ryan is en vlucht weg, naar 
het hotel waar ze volgens de romans 
steeds verblijf houdt Daar beginnen 
de venwikkelingen pas echt en in een 
flitsende stijl loopt de film naar een 
sterke finale Tom Conti geeft goed 
weerwerk aan Williams, die reeds in 
The Big Chili en Poltergeist staaltjes 
van haar kunnen gaf 1 

Dit lijkt wel de week van de actri
ces, want in The morning after van 
Sydney Lumet geeft Jane Fonda een 
magistrale vertolking De film heeft 
op zichzelf met zo'n sterk plot Alex 
(Fonda) een filmster op haar retour en 
alcoholiste, wordt 's ochtends wakker 
naast een kerel met een mes in z'n 
borst en met de beste wil van de we
reld, kan ze zich ook maar iets herin
neren Nadat ze alles in de puntjes 
heeft gereinigd en haar man (Raul Ju
lia die we kennen uit The Kiss of the 
Spider woman), waarvan ze geschei
den leeft heeft opgebeld, probeert ze 
ervandoor te gaan Op het vliegveld 
loopt het echter al mis en daar ont
moet ze Turner (een steeds maar be
ter wordende Jeff Bridges) een ex-
politieman Het gaat klikken tussen 
deze twee, die uit erg verschillende 
werelden komen en terwijl er een 
love-story wordt opgebouwd verliest 
de film veel aan vaart, maar wint aan 
Fonda-schoonheid Het is met de 
sterkste film van Sidney Lumet, die 
reeds heel wat grote kanonnen afle
verde, maar hij staat nog mijlenvef 
boven vele anderen 

Willem Sneer 

Emmnnnn 
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KV Mechelen in het huis der groten... 

Hoe sterk is de 
bijna-kampioen ? 

Herman De Coninck, de geprezen dichter-joernalist, verklaarde vorige week 
in een interview dat KV Mechelen, ondanks de vele miljoenen-injecties, nog al
tijd maar een bijna-ploeg is. Koeman bijna-Oranje-internationaal, Martens bijna-
Anderlecht, KV bijna-kampioen enzovoort. Het was niet kwaad bedacht. Maar 
misschien niet helemaal waar of althans niet helemaal juist. Want de Malinwa 
heeft dit seizoen toch een enorm grote stap in de goede richting gezet. 

K AMPIOEN zijn de Meche-
laars wel nog niet maar 
wie durft beweren dat ze 

dat over afzienbare tijd onmoge
lijk kunnen worden? Ontbreekt 
het team dan nog zoveel? Wij 
betwijfelen dat. 

Stoutste dromen 
Cijfers zeggen niet alles maar 

toch veel. Aanwijzingen bevatten 
ze zeker. Zo heeft KV negenent
wintig keer gescood. Meer dan 
gelijk welke andere eerste klas-
ser op Anderlecht (45) en Club 
Brugge (40) na. Bovendien is 
Preud'homme de minst versla
gen doelman van de hoogste af
deling. Amper negen doelpunten 
geïnkasseerd m achttien mat
chen. Beter dan Anderlecht en 
Club, en beter zelfs dan het per 
definitie erg voorzichtig opere
rende Beveren. Dat is betekenis
vol wanneer men bedenkt dat KV 
altijd en overal offensief probeert 
te spelen. 

Brengt men de cijfers met el
kaar m verband dan kan (en mag) 
men konkluderen dat roodgeel 
vooral nog een begaafde spits 
mist om de stoutste dromen waar 
te maken. Die spits vinden wordt 
wellicht het moeilijkste en koste
lijkste van het al zoveel geld ver
slindende opbouwwerk. 

Twee faktoren hebben de re
cente, gunstige ontwikkelingen 
beïnvloed. Enerzijds de komst 
van trainer Aad De Mos, ander
zijds de aanwerving van het duo 
Preud'homme-De Mesmaeker. 
Om van de jonge Alain De Nil 
maar te zwijgen. Deze knaap 
moet fysiek en mentaal evenwel 
nog verder groeien. Preud'hom
me, gelouterd door pijnlijke erva

ringen, is tot volle wasdom geko
men. Een uitmuntende en ver
standige doelman die nog vele ja
ren voor zich heeft en die boven
dien mentaliteit en ervaring mee
bracht. Polleke De Mesmaeker, 
de messenvechter uit Liede
kerke, is een natuurtalent die ons 
altijd met het voetbal heeft kun
nen verzoenen. Inventief bedre
ven, onvoorspelbaar gevaarlijk, 
snedig doortastend in zijn beste 
momenten. Zeventien was hij 
toen hij met RWDM in de hoogste 
klasse debuteerde. Nu, ruim zes 
jaar later heeft hij zijn piek zeker 
nog niet bereikt. Een volwassen, 
professioneel ingestelde De 
Mesmaeker moet de nationale 
ploeg kunnen halen. Hij moet het 
spel van KV profileren, er een ei
gen stempel op slaan. De 
Mesmaeker bezit daartoe de 
aanleg. 

Het huis der groten 
De bijdrage van De Mos situ

eert zich uiteraard op een ander 
vlak. HIJ heeft de ruime spelers
kern karakter en aandacht ge
schonken. De wijze waarop KV 
vorige zondag reageerde op een 
ongelukkige achterstand maakte 
indruk. Iedereen werkte. Er stak 
overleg in de akties. De bijna-
topploeg kwam echt niet zoveel 
tekort om het helemaal waar te 
maken. Hoever KV momenteel 
gevorderd is op de weg naar de 
top zal zaterdag misschien blij
ken wanneer Club Brugge zich 
achter de l<azerne aanmeldt. Ma
linwa verloor dit seizoen nog 
maar tweemaal. Tweemaal thuis. 
Tegen Standard en Anderlecht. 
Tweemaal onverdiend Dat wel. 
Maar toch. Precies in dit soort 
wedstrijden moet bewezen wor-

Vakantiewoningen 
in gans Europa 

De Maerschaick 
Antwerpsestraat 454, 2650 Boom 
Tel. : 03-888.44.07 en 03-888.56.55 

Dokumentatie gratis 

den dat men echt meetelt. Van
daar dat die match tegen Club 
voor psychologisch zwaar zal 
doorwegen. KV staat op de drem
pel van maar moet nog echt in 
het huis van de groten geraken. 
Misschien wordt zaterdag de 
deur open geduwd. Voor de voor
zitter dat dit dan een aanmoedi
ging zijn om verder door te gaan. 
Of heeft hij daartoe ondanks alles 
toch al besloten? Of zijn er ook 
voor de ambitieuze Cordier — die 
voorlopig nog niet in het Uitvoe
rend Komitee binnengeraakt — 
grenzen aan de groei? In inter
views heeft hij dit altijd ontkend. 
Hij pretendeert ons voetballand-

Pau/ De Mesmael<er, een natuurtalent 
dat ons met voetbal weer verzoent 

schap op half-lange termijn te 
zullen veranderen. We zijn nog 
altijd nieuwsgierig. 

Zeker nadat hij op een recente 
supportersvergadering drasti
sche prijsverminderingen voor 
volgend seizoen zou hebben be
loofd. Gaan we het dan toch nog 
meemaken dat een klubleider 
zijn verstand gebruikt en de 
moed opbrengt de vinger in de 
wonde te leggen? 

Het precedent zou veel kunnen 
losmaken. Want men begint zich 
nu aan alle kanten vragen te stel

len. Dat kan ook moeilijk anders 
nadat men bijvoorbeeld de Beer
schotmanager voor de mikro 
hoorde verklaren dat de 
vriesmatch tegen Waregem on
mogelijk kon worden uitgesteld 
omdat al de (gastronomische) 
voorzieningen getroffen waren 
voor de gasten in de loges en de 
leden van de socio-klub. 

Waar gaan we naar toe als dit 
soort bespiegelingen en beden
kingen inderdaad invloed uitoefe
nen op sportieve beslissingen? 

Flandrien 

ECC naar het buitenland? 

De schone schijn van 
een diamanten racket 

ProServ en City 7, de organisatoren van o.m. het 
ECC-tennistornooi, de hardcross en de ,,Diamant 
Awards", kwamen vorige week in opspraak. De BBI, 
de bijzondere belastingsinspektie, voelde de heren 
aan de tand omtrent de versassing van ettelijke mil
joenen naar het buitenland. Wij wensen op die feiten 
niet verder in te gaan. Ze hebben in wezen niets met 
sport te maken. 

W IJ willen enkel, voor de 
duidelijkheid, herhalen 
wat wij reeds stelden 

bij het eerste ECC-tornooi. Om 
sport Is het de heren niet te doen. 
Enkel om geld. Daartoe wordt de 
sport misbruikt. Met de hulp van 
de pers, die in de watten wordt 
gelegd en het demonstratiege-
beuren kritiekloos opklopt. Met 
de hulp van de televisie vooral 
die bij deze gelegenheid telkens 
opnieuw ongewone normen han
teert. 

Handelscirkus 
Wat nergens mag is in het Ant

werpse Sportpaleis probleemloos 
toegelaten Men sluit dan de 
ogen met verontrustende welwil
lendheid Een meegaandheid die 
andere organisatoren, die toeval
lig ook nog wel eens de sport op 
de publiciteit laten primeren, wre
velig en wrokkig stemt Het ECC, 
het weze welbegrepen, is geen 
sportevenement. Het is een han
delscirkus, een social event 
waarbij het publiek in standen 
wordt gekatalogeerd en waarbij 
telkens opnieuw op veron
trustende wijze blijkt dat velen 
zich graag de beteren voelen, 
een handelscirkus dus dat zich 

afspeelt rond een tennisbaan. 
Tennis, toevallig de sport bij uit
stek van glamour en glitter. De 
organisatoren zijn overigens met 
de eersten de besten. Ze pakken 
met enkel de pers en de televisie 
in, maar ook de overheden. Ze 
zijn talrijk, de grijze en andere 
eminenties die in Antwerpen in 
het veld van de camera's lopen. 
Gevolg is dat Proserv en City 7, 
de geldwolven, zich ook nog ei
send durven opstellen. En zo
waar dreigend verkondigen dat 
ze met hun hoogfeest naar het 
buitenland zullen uitwijken wan
neer hun verlangens — betere 
akkomodaties in het verouderde 
Sportpaleis bijvoorbeeld — met 
worden ingewilligd. 

Men weze gerust ze zullen 
zich wel tweemaal bedenken al
vorens de grens over te steken 
Enkel een strikte toepassing van 
de fiskale wetgeving kan hen 

daartoe misschien aanzetten. 
Maar zeker mets anders. Want 
festivals met Disover Bastos ruim 
en breed op het anders zo zedig 
bewaakte scherm zullen ze ner
gens verkocht krijgen. Om maar 
te zwijgen over de hardcross die 
in december goed was voor een 
fikse rel. Niet omdat er teveel pu-
bliciteitspanelen zouden gestaan 
hebben — dit was men immers al 
gewoon — maar omdat men een
voudigweg de crossers met meer 
zag tussen de borden... 

En daarvoor diensde men dan 
uiteindelijk toch terug. Dat kon 
met. Dat durfde men (nog) met 
De organisatoren namen daar 
echter geen vrede mee. Zoals 
men heeft kunnen lezen spanden 
ze een proces in tegen de televi
sie. Zouden ze zo dwaas zijn hun 
kip met gouden eieren proberen 
de nek om te draaien? Of willen 
ze enkel maar op die manier nog 
meer toegevingen afdwingen? 

Op de uitspraak heeft de BBI 
gelukkig met gewacht. Ze wil 
klaarheid van zaken. Terecht 
Want officieel zijn we nog allen 
gelijk voor de wet. De burgers, de 
voetbalklubs en de organisatoren 
van sportevenementen En wil 
het ECC en zijn nasleep toch 
naar het buitenland • dat ze gaan 
Geen gezond mens zal er een 
traan om laten 
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Het leven van radikale mensen 

De appel valt niet ver 
van de Peerenboom 

Over de Vlaamse Beweging zijn al vele boeken 
geschreven; ze duurt ook al zo lang. Over Vlaamse 
bewegers veel minder, tenzij over de leidende figu
ren. Niets is nochtans sprekender en als getuigenis 
waardevoller dan de levensbeschrijving van basis
militanten, zoals men die tegenwoordig noemt. 

MET zijn pretentieloze mé
moires heeft Albert Pee
renboom nog iets méér 

gedaan. Hij heeft het leven van 
zijn grootvader, zijn vader en 
hemzelf (nu 87) in één trek ge
schetst. Alle drie zijn bedrijvig 
geweest in de Vlaamse Bewe
ging, alle drie uit vrijwillige volks
verbondenheid, niet omdat ze het 
voor zichzelf nodig hadden. Het 
lot verplichtte hen, hun brood te 
verdienen op uiteenlopende wijze 
maar eigenlijk waren zij, van na
ture uit, ondernemende kleine fa
brikanten en handelaars. Boven
dien kunstzinnig en ook nog vrij
zinnig. 

Barrikadenwerk 

Grootvader Peerenboom komt 
in 1865 als kind uit Dendermonde 
naar Brussel en wordt daar 
vlaamsgezind. Hij heeft de hand 
in de financiële en andere bevor
dering van een Vlaams toneelle-
ven te Brussel en stampt een 
,.Vlaams Bierhuis" (het latere 
Waltra) uit de grond. 

Vader Peerenboom wordt 
eveneens door de theatermikrobe 
gesmet, opent Vlaamse herber
gen en trefcentra, ligt aan de 
basis van ,,het Muziekfonds" en 
van vele zangnamiddagen en -
avonden, schrijft de jarenlange 
suksesrevue ,,de traafiëst van 
Berreke Vertruust" en komt uit
eindelijk in het aktivisme, zomede 
via Duitsland In Nederland te
recht. 

Zoon Peerenboom, van in zijn 
aktivistisch georiënteerd voelt 
niet — zoals na de jongste oorlog 
vaak gebeurd Is — de behoefte, 
zich angstvallig of krampachtig 

tegen zijn incivieke vader af te 
zetten. Hij is bedrijvig In het 
Vlaamsche Front, de vlaamsge-
zinde partij vóór het VNV er was, 
als enig medewerker van Van 
Dieren en De Clercq. De achttien-
daagse veldtocht maakt hij mee 
zonder kleerscheuren en ont
snapt zodoende aan de mei-de
portaties. 

Tijdens de oorlog houdt hij zich 
op de vlakte. In het kuJturele 
Vlaamse leven te Brussel blijft hij 
bedrijvig en nog meer in de ar
menzorg, via Winterhulp en 
Openbare Onderstand (het huidi
ge OCMW). Alleen in de Bedrijfs-
raad voor Kleding en Confectie 
neem hij een funktie waar. Hij 
houdt zich ver van de De Vlag en 
blijft een funktieloos gewoon 
VNV-lid. 

Het kan natuurlijk allemaal niet 
beletten dat hij toch veroordeeld 
wordt door het repressie-gerecht. 

Wat op zijn beurt niet belet dat 
hij, opnieuw vrij, weer zijn plaats 
is gaan innemen op de Brusselse 
barrikaden: Brussels Tehuis (met 
,,de Graaf van Egmont"), Beurs
schouwburg, Kring voor Vlaams 
Gezelschapsleven, Vlaams On-
derwijscentrum Brussel, enzo
voort. 

Moeilijk leven 

Albert Peerenboom, stilistisch 
geholpen door Gijs Garré, vertelt 
goed: gemoedelijk en vlot. Hij 
blaast zijn daden en die van zijn 
familie niet op. Over de repressie 
glijdt hij veel te bescheiden heen. 
Doordat de levens van het Pee
renboom-geslacht zo eng ver
vlochten waren met de Vlaamse 
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het rond 

VUL EEN VAKJE IN 
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strijd, wordt haar familiegeschie
denis een konkrete kennismaking 
met de fazen van die strijd, met 
medestrijders maar ook met het 
dagelijkse leven m die tijden. 

Het IS nog veel meer. Albert 
Peerenboom heeft in zijn aan
doenlijke, eenvoudige getuigenis 
een boeiend stuk plaatselijke ge
schiedenis vastgehouden. Het 
Vlaamse Brussel bestaat en be
stond niet alleen uit de Marollen 
en wat ingeweken stijfkoppige 
ambtenaren! Dat het,,Archief en 

Albert Peerenboom, 
het leven 

van radikale 
mensen 

is met 
gemakkelijk... 

fVluseum van het Vlaams leven te 
Brussel" — waarvan Peeren
boom medestichter en beheerder 
is — zo'n boek uitgeeft is dan ook 
ten volle verantwoord. 

Tenslotte een waarschuwing: 
men late zich met misleiden door 
de genoeglijk keuvelende toon. 
HIJ verbergt veel leed, veel ont
goocheling, veel werk en tegen
slag. Het leven van radikale men
sen is met gemakkelijk, ook als zij 
geen ruitenbrekers zijn. En ook al 
kunnen sommigen er achteraf, in 
wijsheid van jaren, met mildheid 
op terugblikken 

Karel Jansegers 

— Albert Peerenboom, Drie genera
ties Vlaamse Strijders in Brussel, 
Uitg. Archief en Museum van het 
Vlaams leven te Brussel, 1986,111 
biz. (waarvan 20 foto's), 495 fr. 
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VIERMAANDELIJKSE BERICHTEN 

VAN HET ADVN 
(september — december 1986) 

Werving van fondsen (documenten, 
afbeeldingen, boekwerken enz...) 

Tijdens de periode september — december 1986 
hebben hiernavolgende personen en mstellingen 
aan het ADVN fondsen geschonken of in bewa
ring gegeven: 

Aernouts E.H., Antwerpen — AMVC, Antwer
pen — AMSAB, Gent — Anciaux V., Brussel — 
Fam. Andries-Nauwelaerts, Koningshooikt — 
Bockaert-Lambrechts G., Brugge — Bosquet-Van 
Opdenbosch, Leuven — Brans-Dujardin, Ber-
chem — Caudron J., Aalst — Cielen M.P., Bilzen — 
Coessens L., Astene-Deinze - Coppieters M, 
Sint-Martens-Latem — Cuypers E.H. J., Essen-
WUdert - De Beelde I, Gent - De Beul A., Wilrijk 
— De Boer €., Ljouwert (Ndl.) — Mr. De Bruyn, 
Düsseldorf (BRD) - De Cat-Matthijs A., Marke -
De Coninck W., Kortrijk — De Jaeger R, Sint-
Niklaas — De Meyer L, Antwerpen — De Munck 
L., Grimbergen — De Scheemaeker K., Herder-
sem — Wed. De Simpelaere, Roeselare — Desmet 
N., Gent — D'Haese R., Herdersem — Fam. Firks-
Lauwers, Breendonck — Dom Modest Van As-
schekomitee, Erembodegem — Drubbel F, Gent 
— FVK, Gent — Goossenaerts M., Berkel-Enschot 
(Ndl.) - HABE, Donostia (Sp.) - Hendryckx B., De 
Panne — Janssens J., Berchem — Janssens W, 
Berchem — Keymolen E, Asse — Liberaal Ar
chief, Gent — Liebaut K, Aalst — Loeckx-Bilsen, 
Brussel — J. Lootensfonds, Brugge — Luyten W., 
Berlaar — Mr Moereels, Heverlee — Moeyaert 
N, Oudenburg — Mortelmans K, Wommelgem — 
Nuel F., Aalst — Olsen J., Oostende — Pater 
Callewaertarchief, Gent — Peeters Y J.D, Brussel 
— Provincie Limburg, Hasselt — Provincie Oost-
Vlaanderen, Dienst voor Culturele Aangelegen
heden, Gent — Piryns R, Onze-Lieve-Vrouw-Wa
ver — Raeymackers-Küper V, Kapelle-op-den-
Bosch — Rimbaut-De Blieck E , Aalst — Rimbaut-
Lippens G., AaJst — Schiltz A, Edegem — Sebe-
rechts F., Wommelgem — Seminarie Nieuwste 
Geschiedenis RUG, Gent — Sociaal Culturele 
Vereniging Vlaanderen Morgen, Rotselaar -
Stad Antwerpen, Stadsbibliotheek, Antwerpen — 
Tack-De Ganck J, Aalst — Van Campenhout F, 
Dilbeek — Van Cauter W, Aalst — Van de 
Moortel-Govaerts, Aalst - Van den Berghe E, 
Aalst — Van den Berghe J, Aalst — Van den 
Berghe V, Hekelgem - Van Den Bulcke K., 
Wommelgem — Vandormael Dr H, Gaasbeek — 
Fam Van Eyck-De Permentier, Berchem — Wed 

Van Kerckhove L., Mortsel — Van Lerljerghe E , 
Berchem - Van Tassel-Bruystens Prof Dr E., 
Berchem - Verdoodt F.-J, Erembodegem - Ver-
duyn-a Campo, Leuven — Verhaest M , Lendele-
de — Verstraete D, Sint-Niklaas — Fam Verstre-
pen. Aarschot — Versyck J., Diksmuide — Volks
unie, Brussel - VTB-VAB, Antwerpen - Fam 
Willemyns-Werbrouck, Torhout 

Werkgroep Mondelinge Geschiedenis 
In de afgelopen maanden werden volgens 

strikt wetenschappelijke en discrete manier op
nieuw een aantal mondelinge getuigenissen 
m b.t. de geschiedenis van het Vlaams-nationalis-
me geregistreerd. In de loop van oktober werd na 
één jaar voltijdse werking het Projekt Mondelin
ge Geschiedenis door de gelijknamige Werk
groep en andere directe medewerkers geëva
lueerd. Momenteel worden de reeds geregistreer
de gesprekken verder verwerkt (transscriptie, 
annotatie) Nieuwe thematische interviewreek
sen worden voorlopig uitgesteld totdat een nieuw 
tewerkstellingsprojekt goedgekeurd is 

Werkgroep Historiografie van 
de Nationaliteiten in Europa 

Op 17 september 1986 werd door het ADVN een 
Werkgroep opgericht rondom het thema Natio
naliteiten in Europa. De taak van die Werkgroep 
bestaat enerzijds uit het voorbereiden en organi
seren van een in 1988 in te richten colloquium en 
anderzijds uit het begeleiden van de uitbouw van 
de gespecialiseerde Wetenschappelijke Biblio
theek voor Nationaliteiten in Europa De Werk
groep is samengesteld uit deskundigen terzake 
Zij vergaderde reeds twee maal. Het resultaat 
van die werking is optimaal 

Jaarverslag van het ADVN 
Enkele dagen na de Jaarlijkse Algemene Ver

gadering (7 februari a s) zal het Jaarverslag van 
het ADVN verschijnen Wie een exemplaar er
van wenst te ontvangen kan zich nu reeds schrif
telijk of telefomsch melden Het exemplaar wordt 
dan na 7 februari a.s gratis bezorgd 

Antwerpen, 19 januari 1987 

Frans-Jos Verdoodt, 
Afgevaardigd Beheerder en 
Algemeen Verantwoordelijke 

Reinoud D'Haese, 
Wetenschappelljli 

Medewerker 

ADVN-Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme, 
Minderbroedersstraat 24, 2000 Antwerpen , 

tel. 03/225.18.37, bankrekening: 419-8059591-83 J 
5 FEBRUARI 1987 
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Zaterdag 7 februari 13u. 

Autokaravaan Beringen-Hasselt 
De Limburgse mijnwerkers moeten tegen grof geschut optreklcen. Maar 

ze doen het, en krijgen de volle steun van de VU; dat was zo bij Zwartberg, 
dat was zo bij de Grote Staking in 1970. In Limburg zijn de VU-kaderleden 
en mandatarissen ering geslaagd zich op de werpen tot de grote verdedi
gers van de belangen van de provincie en van de mijnwerkers. Het VU-
streefdoel „werk in eigen streek" wordt er door hen afgedwongen. 

VECHT VI II • 

VOIKSUNIE 

Op dit ogenblik kan de solidariteit 
van gans Vlaanderen hen bijspringen. 
De autokaravaan die zij zaterdag a.s. 
organiseren is een geknipte gelegen
heid hiertoe. Limburg mag in het a-
sociaal en anti-Vlaams net dat de 
Belgische regering spant niet worden 
gestrikt! 

Autokaravaan van Beringen tot 
Hasselt. 

Samenkomst: 13u. aan Beringen
mijn, gevolgd door een tocht dwars 
door de mijnstreek naar Hasselt. 

Eindpunt: ± 17u. in het Limburgs 
Universitair Centrum (LUC). Toespra
ken door mijnwerkers, senator Rik 
Vandekerckhove en VU-voorzitter 
Jaak Gabriels. 

Hoe Beringen-mijn bereiken? 

Komende van de autosnelweg E 
313 — Antwerpen Hasselt — afslag nr 
26 Paal-Beringen nemen, richting Be
ringen en van hieruit richting Beverlo-
Beringen mijn. Aan de rechterzijde 
ligt de mijn van Beringen. 

Het VU-partl|bestuur 
ileelt mee... 

Na afloop van het VoHcsunio-partlJbestuur van maandag 2 
februari vefspraklde voorzitter Jaak Gabriels volgende mededelin
gen t.o.v. de pers. 

JeugdwerfckMsheid 
Het partijt>estuur van de Volksunie 

t>esprak het probleem van de jeugd-
weridoosheid, mede in het tk:ht van de 
toetreding van 20.000 schoolverlaters 
na de 58.000 schoolverlaters van no-
vemt>er tot de groep van stempelaars. 

Terwijl eersteminister Martens in 
Zwitserland verkondigt dat het tijd 
wordt, een specifiek beleki te ontwer
pen dat mikt op de „aanmoediging 
van timorksteUing van jongeren", 
komt zijn belekl in werkelijktiekl er op 
neer dat aan de problemen van de 
jongeren en hun tewerkstelling stei-
selmaiig wordt voort>ijgegaan. 

Het l>eleid van de regering terzake 
mist iedere vorm van kohesie. Het 
Sint-Annapian is oorzaak van t>anen-
verües, ook bij de jongeren. Het ge
knoei aan de BTK-er en OAC-projek-
ten was opnieuw oorzaak van barier>-
verias bü jongeren. De „banenplan-

Dinsdag 10 februari, 
21 u. 30 
YNOS op BRT 1 

Het VNOS-programma van dinsdag 
10 februari '87 begint om 21u.X op 
BRT 1 en bevat volgende ondenver-
pen: 
— „Zaken zijn zaken, niewaar". Een 
reportage over de wetsovertredingen 
en de oneeriijke praktijken in de voe-
dingsseklor m.m.v. Wim Hilven, voor-
züler van Distributiemacht en van Ok-
taat Meyn^ens, Vti-senator; 
— Kommentaar bij het nieuws door 
Jan Van Dam; 
— in „Uit de Wetstraat" een gesprek 
met volksvertegenwoordiger Vk: An-
ciaux over het VU-altematief over 
Bnjssei; 
— een gesprek van Mark Oemesmae-
ker met Euro-partementsfid Willy Kuij-
peis over de intematk>nale wapenle-
veringen; 
— in „Mensen van bij ons" een por
tret van mijnwericer Jean Ooms, vak
bondsafgevaardigde te Eisden. 

nen" van de vorige en huklige rege
ring zijn even zoveel fikties gebleken. 

Dat het tewerkstellingst>eleki niet 
kadert in een algmene visie wordt 
o.m. aangetoond door de regeringsin-
zKhten om de penskwngerechtigde 
leeftijd van de vrouwen te verhogen. 

De venwaartozing van de jongeren-
problemen blijkt verder uit de geïnt-
proviseerde wijze waarop de behan
deling van het wetsontwerp op de 
dienstpiKht in de Senaat werd afge
broken en verdaagd. Gekonfronteerd 
met de VU-amendementen en met 
het standpunt van de Bond van Grote 
en Jonge Gezinnen zijn de meerder
heidspartijen er moeten voor terug
schrikken, de regeringsinzichten on
gewijzigd te aanvaarden en te steu
nen. 

Het partijt>estuur van de Volksunie 
stelt vast dat, in plaats van zk:h in te 
laten met belangrijke dossiers zoals 
dat van de jeügdwerkkMshekl, de 
regering zch door een Franstalige 
mindertMki maandenlang laat vast
spijkeren op het dossier Voeren en op 
de Happart-paardemolen. 

Leugens! 
Inzake de Happett-k¥ireslie hekelt 

de Volksunie het totaal onti>reken van 
een Vlaamse strategie. De Franstali
ge minderhekj van dit larxl slaagt er 
steeds weer in haar wil op te leggen 
aan de Vlaamse meerdertiekl en aan 
onafhankelijke rechtsinstanties. 

Het land dreigt daardoor zelfs onbe
stuurbaar te worden en bovendien 
wordt de or«gelijktieid getolereerd. De 
rechtsspraak komt in diskrediet en het 
t)egrip „faciliteiten" wordt anders ge
ïnterpreteerd en schijnt opnieuw „be-
spfeekt)aar" te zijn. Vooral de hypo-
kriete houding van de CVP dient ge
laakt. 

Aanvankelijk verklaarde zij zich ak
koord met een spoedig regeringsini
tiatief, maar even later zei deze partij 
te rekenen op een daad van de ooa-
vemeur. 'n Ander voorijeeM? In de 
Vlaamse Raad keurt de CVP mee het 
dekreet Coveëers^uylfertHiyk goed, 
maar het zijn ook CVP-ministers in de 

natrenale regering die beroep aante-
kerten tegen dit dekreet bij het Arbi
tragehof. 

De Volksunie wijst tevens op de 
verioedering van de politieke zeden 
door de eerste minister zelf. Zo heeft 
Martens flagrant gekigen door in de 
Kamer een regeringsinitiatief aan te 
kondigen in de Happart-kwestie en dit 
vöör 26 januari. Nu ontkent hij dit ooit 
gezegd te hebt>en. En op 5 oktot>er 
vorig jaar zei Martens in Konfrontatie 
dat Happart burgemeester noch sche
pen kon blijven. Maar alle regerings
voorstellen vertrekken vanuit het 
standpunt dat Happart hoedanook 
sctiepen is. 

De Volksunie t)lijft erbij dat het 
arrest van de Raad van State onver
kort naar letter en geest moet worden 
uitgevoerd. En dit betekent dat Hap
part noch burgemeester noch sche
pen kan t>tijven. 

AANWERVING 
De Vlaams-Nationale Studiedienst (VNS) werft een 
medewerker (m/v) aan. 

Vereisten: 
- licentiaat in de Rechten 
met biezondere belangstelling voor sociaal recht (arbeidsrecht en 
sociale zekerheid) 
- max. leeftijd 35 jaar 
- vrij van legerdienst 

Kandidaturen met uitgebreid curriculum vitae vóór 13 februari 
1987 aan: 
Dhr. Paul Van Grembergen, 
Barrikadenplein 12 
1000 Brussel 

Zaterdag 14 februari te Brussel 

vu-vrouwen 
houden studiedag 

Op zaterdag 14 februari a.s. komen te Brussel te VU-vrouwen samen. De 
studiedag gaat door in het trefcentrum „De Kristallen Bql" aan de Oude 
Graanmarkt te Brussel. 

Programma: , 
IOu.30: Venwelkoming. 

11 u.: Dialoog met de vrouwelijke Volksuniekaderieden over organisatie en 
vertegenwoordiging in arrondissementele besturen en -raden. Doorstroming 
naar partijraad en partijbestuur. 

12U.30: Aperitief en lunch. 
14u.: Bespreking wertdekst van de stuurgroep VU-vrouwen: 

* Onze visie op het ondenwijs. Inleiding door H. De Bleecker 
* De vrouw in de sociale zekeriteid. Inleiding door A. Van de Casteele. 

16u.: Voordracht door mevr. professor dr. Hilary Page: „Gevolgen van 
demografische verschuivingen voor de levensloop van vrouwen." 

17u.: Einde. 
Inschrijven is wel noodzakelijk, liefst vóór 11 februari. 

Bij de inschrijving vennekien: werkgroep Ondenwijs, werkgroep Sociale 
Zekerheid, middagmaal. 

Sturen naar: VU-sekretariaat, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel (02/ 
219.49.30). 

Figuur van de weel(: 
Luk Vanhorenbeek 

Op Top 20-mensen kun je reke
nen. Hier en daar beloofden zij na 
nieuwjaar een hernieuwde aan
pak. U leest het van de binnenge
lopen punten af. 

Drie uitschieters: Frans Lachi, 
Guido Dossogne en Luk Vanho
renbeek. Ons Leuvens kamerlid 
wordt met zijn 84 nieuwe punten 
tot figuur van de week uitgeroe
pen! 

Top 20 
1. ( 1) * Jan Caudron, Aalst (24) * * 566 p. 
2. ( 2) Anny Lenaerts, Wilrijk (12) 363 p, 
3. ( 4) Frans Lachi, Lier (57) 237 p. 
4. ( 3) Jaak Gabriels, Bree (—) 231 p. 
5. ( 4) Ward Herbosch. Wommelgem (—) 180 p. 
6. (10) Guklc Dossogne, Brussel (60) 150 p 
7. (20) Luk Vanhorenbeek. Kortwek-Lo (84) 138 p 
8. ( 6) Bert Van Hove. Lede (—) 135 p 
7. ( 7) Georges Raes, Ledegem (—) 114 p, 
8. ( 8) Filip Simoens. Wervik (—) 105 p 
9. ( 9) Roos Lemout, Geluwe (27) 129 p 

10. ( 8) Filip Sinraens. Wervik (15) 120 p 
1 1 . ( 7 ) Georges Raes, Ledegem (—) 114 p 
12. (14) Vic Anciaux, Brussel (15) 90 p 

(10) Hugo Coveliers, Aartselaar (—) 90 p 
(10) Erik Vandewalle, Izegem (—) 90 p 

15. (13) Johann Vancoppenolle, St.-Truiden (—) 84 p 
16. (14) VU-Kemzeke (—) 75 p 
17. (—) Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge (24) 66 p 
18. (16) Hilde Van den Buicke, Maldegem (—) 60 p 

(16) Paul Van Grembergen, Ertvelde (—) 60 p 
20. (18) Jaak De Groeve, ErtvekJe (—) 57 p 

(18) Georgette De Kegel, Ninove (—) 57 p 

(...)* plaats vorige week 
( . . . ) ** punten deze week 
Figuur van de week: Luk Vanhorenbeek (84 punten) 

SFEBRUAMIM? 
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VU-Gentbrugge-Ledeberg zette jaar in 
Oe nieuwjaarsreceptie op zondag

morgen 25 januan van VU-Gentbrug
ge-Ledeberg in de nieuwe feestzaal 
van het Dienstencentrum kende een 
verheugend hoge opkomst 

Water is 
waardevol 
te Sinaai 

De Amedee Verbruggenknng Si-
naai nodigt uit op een voordracht door 
professor Hendnk Gysels van de 
RUG over „Water is waardevol" De 
prof zal een antwoord geven op vol
gende vragen 
— Wat IS zuiver water? 
— Wat IS verontreinigd water' 

,,De werkelijke situatie in onze om
geving" komt eveneens aan bod 

Datum en plaats Vrijdag 13 februa-
n 1987 om 20 uur m zaal „De Kroon" 
Smaaidorp 17 te 9190 Sinaai 

Voorzitter Gabriels 
te Lede 

Op vrijdag 13 februan houdt voor
zitter Jaak Gabriels te Lede een toe
spraak over „De toekomst van Vlaan
deren" De lezing begint om 20u. en 
gaat door in zaal Edelweiss. 

Vooraf echter, om 19u 30, wordt de 
voorzitter op het gemeentehuis van 
Lede ontvangen door burgemeester 
Heyndrickx en zal er het gulden boek 
van de gemeente tekenen 

In vervanging van de zieke voorzit
ter Frank Bombeke verwelkomde se
nator Oswald Van Ooteghem namens 
het bestuur en plaatselijke mandata
rissen o m volksvertegenwoordiger 
Fr Baert, de provincieraadsleden J 
Beke en M Stals, de gemeenteraads
leden H De Bleecker, K Van Hoore-
beke, A Verpaele en H. Waeterloos, 

de OCMW-leden L Daems-Buyst en 
J De Moor, schepen P De Belie 
(Merelbeke) en arr voorzitter W Ma
reen en de vele leden van de afdeling 

Ing Gert Robert leidde nadien een 
interessant gesprek met advokaat Ka-
rel Van Hoorebeke, gemeenteraads
lid en toekomstig lijsttrekker over de 
plannen van de VU met het oog op de 
a.s gemeenteraadsverkiezingen 

Tot slot was er algemene hilariteit 
toen kleinzoon Henk Van Ooteghem 
zijn eigen naam uittrok voor de hoofd
prijs van de tombola met een flinke 
huilbui tot gevolg Van de kleuter 
uiteraard. 

Jan De Moor 

Senator Van Ooteghem 
verwelkomde en Gert Gobert 

ondervroeg raadslid 
Van Hoorebeke 

Woont de Vlaamse 
Stomme van Portici 

in uw straat? 
Op 25 augustus 1830 werd te Brussel tijdens het zingen van 

de opera „La Muette de Portici" de schreeuwlelijkerd België 
geboren. (De rest van het verhaal kent U wel). 

Maar als wij nu eens onze eigen Stomme van Portici zongen? 
Misschien gaat daarbij de bouwvallige Kongreskolom 

aan het wankelen... 
Om zo'n muzikale happening op noten te zetten zoeken wij: 

zangers, koortjes, bandjes, orgeldraaiers, orkesten, tromme
laars, fluiters, doedelzakblazers, pijpers, okkarinaspelers, lie-
remannen, rommelpotfanaten, triangelvirtuozen, grote klein
kunstenaars, akkordeonisten, enzoverder enzovoort. Zoveel 

als ze zijn, wij noteren hun namen, adressen, 
telefoonnummers. 

Misschien spelen wij dan ooit samen de definitieve „Stomme 
van Portici"... 

OOST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 

6 SLEIDINGE: 5e Hutsepotavond in 
het Jeugdhuis (Parochiale Kring, 
Schoolstraat) om 19u 30 Volwasse
nen 300 fr , kinderen -12j 150 fr 
Gastspreker Paul Van Grembergen 
Inschrijvingen voor 1/2 Inlichtingen 
bij bestuursleden VU-Sleidinge 
6 ERTVELDE: Piano-recital door 
Frangois Gloneux in het Gemeente
huis te Ertvelde om 20u Voorverk 
175 fr , kassa 200 fr Org VNKKE 
6 SINT-GILLIS-DENDERMONDE: 
Hutsepotavond in ,,De Schuur", Tor
restraat, vanaf 19u 30 250 fr (aperi
tief + nagerecht — koude schotel 
verkrijgbaar) 
7 ERTVELDE: Tentoonstelling 
schilderijen van Bob Stormens in het 
Vlaamse huis De Veldbloem, Hoge 
Averijstraat 5 Deze tentoonstelling 
loopt tot 1/3 en is open op wo-do-vrij 
vanaf 17u Op zaterdag vanaf 14 uur 
en zondag vanaf 10u 
7 GERAARDSBERGEN: Eetmaal in 
feestzaal ,,De Vlasschaard", Gentse 
steenweg Hemelveerdegem-Lierde 
Volw 250 fr Kind 150fr Van 17 tot 
22 u Ook op 7 februan van 11 tot 16 
u Org Vlaams socio-cultureel cen
trum Geraardsbergen 
13 SINAAI: ,.Water is waardevol" 
in zaal ,,De Kroon", Smaaidorp 17 

Om 20u Spreker is prof Hendnk 
Gysels Org Amedee Verbruggen
knng 

13 LEOE: ,,De toekomst van Vlaan
deren" door Jaak Gabnèls in zaal 
Edelweiss om 20u Om 19u 30 officië
le ontvangst op het gemeentehuis 
door burgemeester Heyndnckx Org 
vu-Lede 

14 SINT-AMANDSBERG: Volks
unie Vnendenmaal Aardetppelen in 
de schil met hoofdvlees of gerookte 
haring In zaal Nova, Bernadettestr 
136, om19u30 Deelnameprijs 200 
fr Inschrijven op nr 091/51 50,08. Om 
21 u 30 boeiende kwis Ook met-eters 
zijn welkom. 

14 KRUIBEKE: Sint-Vatentijnsa-
vond van de VU-afdeling Kruibeke 
Gasthof Schelderust om 20u Gratis 
inkom, iedere aanwezige ontvangt 
verrassing Met aanwezigheid van 
burgemeester Antoine Denert 
14 MELLE: Volksunie-Valentijntjes-
bal in de Parochiezaal Melle-Cen-
trum Muziek Ludwig's diskotheek 
Inkom 120 fr Aanvang 21 uur 
20 HAMME: Algemeen Ledenfeest 
in zaaltje „De Tuit", T Verbruggen-
plein voorstelling jaarprogramma, 
toon Denert heeft het over „Vier jaar 
Volksunie-burgemeester" 

O.C.M.W.-Destelbergen 
M E D E D E U N G 

Het O C M.W van Destelbergen deelt mee dat er een wervingsre
serve zal aangelegd worden voor betrekkingen van Verpleegassis-
tentte) en gebrevetteerde verple(e)g(st)er, zowel voltijds aJs halftijds 
te begeven 

Hiertoe zal een niet-vergelijkend examen ingericht worden. Kandi
daturen hiertoe dienen op straf van nietii^eid vóór 31 maart 
aangetekend gericht te worden aan Mevr. VOIX3iAERT R, Voorzit
ter van het O.C.M. W., Verenigde Natieslaan 17, 9120 Destelbergen, 
vergezeld van volgende bescheiden. 
— diploma 
— getuigschrift van goed zedelijk gedrag 
— doktersattest i v.m. geschiktheid voor dienst 
— militiegetuigschrift voor mannelijke kandidatea 

De leeftijdsvoorwaarde bedraagt minimnni 18 en maiimnm 50 
jaar 

Hierna zal aan de kandidaten het programma van de proeven 
medegedeeld worden. 

Namens het O.C.M.W^ 
De Sekretaris, 
Seyssens Carlos 

De 
ValduMrt 

Herschikking VU-frakUe SL-NIHtts 
Na het ontslag van Jan Verniers, 

Ingevolge zijn tienoeming bij het 
Krijgsauditorlaat in DuitslaiKl, heeft 
de VU-fraktie in St.-Niklaas de taken 
opnieuw verdeeld. 

De heer Oswald Opgehaffen 
(Nieuwkerken) nam de kommissies 
over van Jan Verniers. 

De Kommissies werden als volgt 
verdeeld: 
— Kommissie voor Algemene Zaken, 
Thesaurie, Ekonomie, Veiligheids-
korpsen, plechtigheden en Buiten
landse kontakten: Nelly Maes en Ar
thur Baeckelandt. 
— Kommissie voor Ruimtelijke Orde
ning en Huisvesting Nelly Maes en 
Oswald Opgehaffen 
— Kommissie voor Kuituur, Onderwijs 

en Rekreatie: Nely Maes en Osmrald 
Opgehaffen. 
— Kommissie voor Rnancidn, Stede
lijke Inrichtingen en Personeel: Nely 
Maes en Oswald Opgehaffen. 
— Kommissie voor Buigeiqke Stand, 
Bevolking, Feestei^kheden en Toeris
me: Arthur Baedceiandt en Oswald 
Opgehaffen. 
— Kommissie voor Openbare Werken 
en Groenbeieid: Artttur Baeckelandl 
en OswaM Opgehaffen. 
— Kommissie Verteer: Nelly Maes en 
Oswald Opgehaffen. 
— Kommissie Landtxxjw: Nelfy Maes 
en Arthur Baeckelandt 
— Kommissi Sociato Zaken: Artfiur 
Baeckelandt. 

Dr üsaerde is id van hel beheers-
komitee van het OCMW. 

zoeK€ci;j€ 
n Ervaren werkkracht, met njbewijs 
D en geneeskundige schifting, in t>e-
zit van ADR-attest, zoekt een voltijdse 
betrekking in de regio Waregem-Kort-
njk Zich wenden' Jaak Zauters, H. 
Lebbestraat 133, 8790 Waregem 
D 22-jarige jonge dame, regentes 
huishoudkunde zoekt dnngend een 
betrekking Tevens m hel bezit van 
getuigschrift dactylografie, talenken
nis Ned., Frans en Engels. Voor nade
re inlichtingen zich wenden* O. Van 
Ooteghem — senator, Arm Lonque-
straat 31, 9219 Gentbrugge (091/ 
30.7J.87). 
n Finna zoekt vertegenwoordiger 
voor verkoop van plastieken tHiizen. 
Verdienste ± 40.000 F. — Wagen 

van de firma Voor nadere inlichtin
gen. O. Van Ooteghem — Senator, 
Arm Lonquestraal 31, 9219 Gent-
brugge (091/30.72.87). 
D Gevraagd, jonge man, stompolge-
rechtigd, diploma A2 scheikunde voor 
een kontrakt van 1 jaar, t>egindatum 1 
juni. Voor nadere ntfcMingen. O. Van 
Ootegfiem — Senator, Arm. Lonque-
straat 31, 9219 Genlbrugge (091/ 
30.72.87). 
n 22-jarige jonge dame. getJipio-
meerde kinesiste, zoekt een job in de 
streek Kortrijk-RoeselarB. Voor nade
re inlichtingen zich wenden: O. Van 
Ooteghem — senator. Arm. Lonque-
straat 31, 9219 Ganttxugge (091/ 
30.72.S7). 

http://30.7J.87
http://30.72.S7
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VOLKSUNIECONGRES 
halle.vilvoorde 

Groen en 
Vlaams 
5 april 1987 westrand.dilbeek 

BRABANT 
FEBRUARI 

6 SINT-MARTENS-BODEGEM: Po
litiek Café in de Gemeenschapsloka
len, Schoolstraat, om 20u Org VU-
Sint-Martens-Bodegem 
6 STEENOKKERZEEL: Gespreks-
avond met Toon Van Overstraeten in 
de parochiezaal Humelgem Billast-
straat 35 (tegenover het kasteel van 
Humelgem) Om 20u Inkom gratis 
Iedereen welkom Org VU-Steenok-
k6rz66l 
7 O.L.VROUW-TIELT: VU-leden-
feest in 't Wit huis, De Berg, om 20u 
7 SINT-ULRIKS-KAPELLE. 12de 
groot Breugelfestijn in feestzaal 
Nachtegaal, Brusselstraat 83 om 18 
uur Org VU-Volksbelangen-St-Ul-
riks-Kapelle Ook op 8 feb vanaf 
11u30 
7 HERENT: Jaarlijks VU-bal in 
sportzaal Warot-Winksele Orkest 
,,Millers Group" Inkom 100 fr W K 
80 fr Org VU-Herent-Winksele-Vel-
tem 
14 LEUVEN: Valentijnfestijn m zaal 
St -Jozef, Burgmeesterstraat om 20u 

Met koud buffet, muziek en volksspe-
len Org VU-Leuven-Centrum 
14 LENNIK: Fuif op Valentijntjes-
dag in zaal ,,Ons Huis" om 20u 
Toegang betaalbaar Org Pajotten-
lands jongerencentrum 
16 TERALFENE: ,,Transplantaties 
de nieuwe donorschapwet" Voor
dracht met dia-montage in Natekens-
hof (Teralfene) door Mieke Briels van 
het AZ-Edegem Aanvang 20u Org 
FVV-Affligem 
20 VLEZENBEEK: Hoe Vlaming 
zijn te Brussel door Jan Jacops, in de 
raadzaal van het Oud Gemeentehuis, 
Gemeenteplein Inkom leden 40 fr , 
met-leden 60 fr Org VI Werkgroep 
De Vrede 
21 TIENEN: Jaarlijks Bal van de 
VU-mandatarissen in de stadsfeest
zaal te Tienen Aanvang 21 u Or
kest The Left Hands 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

nummer 
van de kopie 

\0^ 
o 

copy & print shops k 
#INKA Koningstraat 13 Antwerpen Tel 03/233 22 11 
• SIR SPEEDY Mechelsestwg 221 (hoek Belgieleil Antwerpen 

Tel 03/218 78 08 open van 9 tot 20 u (zaterd tot 17 u) 
• INKA Stationsgebouw, Sint Niklaas 

Tel 03/776 66 88 open van 10 tot 18 u 
• KWIK KOPIE St Pietersplein 53 Gent Tel 091/25 7104 

M t̂ 
Vijfde Wies ü/loens-bedevaart 

Voor de vijfde maal grijpt de stille 
tocht naar het graf in Neerbeek plaats 
op zondag 8 februari 1987, ditmaal in 
het teken van ,,Wies Moens en de 
jeugd" 

Vanaf 13 30 uur wordt verzameld 
aan het parochiehuis t o de kerk 

Om 14 uur h mis in de parochie
kerk van Neerbeek Tekst, officie en 
homilie door kruisheer Donaat Snij
ders Orgel Noel Reynders Gelegen-
heidsbrochure met alle teksten ter 
plaatse verkrijgbaar 

Om 15 uur Bloemenhulde aan het 
graf 

Om 15 30 uur in de parochiezaal 
korte gelegenheidsrede door Jan 
D'Haese, samenzijn en broodmaal
tijd 

Verenigingsvlaggen en bloemen 
zijn welkom Tegen storten van 500 Bf 

zorgen de innchters voor het neerleg
gen van een bloemenruiker Alle stor
tingen op rekening 457-2036271-53 
van de Wies Moens-Stichting te 3670 
Neeroeteren (tel mw A Vandezande 
nr 011/86 33 75) Neerbeek kan men 
het gemakkelijkst bereiken via de 
(vroegere) E 39 (autostrade naar 
Aken) bij de afrit Geleen ligt het 
kerkje van Neerbeek rechts vóór, 
naast de autostrade 

Inrichter van deze bedevaarten is 
de Wies Moens-Stichting (3570 Neer
oeteren, Bergerven 29 — Staf Ver
meire) en opgencht in 1981 vanuit de 
Kempen om te pogen de gedachtenis 
aan leven, streven en idealen van 
Wies Moens te bestendigen Daartoe 
werd een jaargetijde (20 jaar) gesticht 
en verkregen van het bisdom Roer
mond 

PENSIOENSPAREN 
met of zonder 

overlijdensuitkering 

Hypothel<en 7,5 '/o 

zonder 5 jaarlijkse herziening 
Voor nieuwbouw en aankoop 
woning schrijf of bel 
Antoine VAN BAELEN 
Broesemderdijk 28 
3580 Neerpelt 
011-64 50 22 

Over te nemen 
C Druivenstreek, centraal gele
gen Taverne IJssalon TUL Zeer 
renderende zaak met woonst 
Luxe innchting 65 plaatsen Vele 
mogelijkheden Prijs 1 250 000 
fr Inlichtingen Rudi VRANCKEN, 
tel 02/657 00 16 — 657 18 65 

Nieuw in Oostende-Veurne-Diksmuide 

Dienstbetoon 
en afdelingswerl( 

Het dienstbetoon in het arrondisse
ment Oostende-Veurne-Diksmuide 
werd onlangs gekoppeld aan het or
ganiseren van een maandelijkse kon-
taktavond met de afgevaardigden van 
de afdelingsbesturen De arrondisse-
mentsraad van OVD is volgende rege
ling overeengekomen 

Ie woensdag van de maand 
Dienstbetoon vanaf 19u inhetTref-

centrum. Aartshertogstraat 4, Oosten
de Tel 059/50 52 77 

Om 20u Kontaktvergadering met 
Groot-Oostende, Groot Middelkerke, 
Bredene en De Haan 

2e woensdag van de maand 
Dienstbetoon vanaf 19u in het lo

kaal ,,Uilenspiegel", Stationsstraat 
85, Gistel Tel 059/27 86 25 

Om 20u Kontaktvergadering met 

Gistel, Oudenburg, Ichtegem/Eerne-
gem 

3e woensdag van de maand 
Dienstbetoon vanaf I9u in het 

Vlaams Huis, IJzerlaan 83, Diksmui-
de Tel 059/50 07 49 

Om 20u Kontaktvergadering met 
alle afdelingen van het kanton Diks-
muide 

4e woensdag van de maand 
Dienstbetoon vanaf 19u in het lo

kaal ,Belfort", Grote Markt 26, Veur-
ne Tel 058/31 11 55 

Om 20u • Kontaktvergadering met 
alle afdelingen van de kantons Veur-
ne en Nieuwpoort 

Voor dnngende gevallen telefo
nisch afspreken 059/30 32 92 (thuis) 
of 50/30 06 61 (gemeentehuis) 

Deze week 
in Knack Magazine 

Het dure leger 
Defensieminister Fran^ois-Xavier de Donnéa heeft 

een nieuw tien jarenplan voor het leger liiaar. Begro
tingsminister Guy Verhofstadt vindt dat ooii het le

ger moet besparen. Wat wil De Donnéa precies? Een 
kijk in zijn dokument, deze week in Knack. 

De voedseiberg 

Landbouwmmister Paul De 
Keersmaeker en staatssekretaris 
Miet Smet willen de EG-voedsel-
berg inschakelen om de nood tij 
dens de wmter te lenigen Hoe zal 
dat gebeuren'' En waar ligt die 
voedseiberg precies opgeslagen "* 
Deze week m Knack 

Het ozongat 

Sinds enkele jaren wordt vast
gesteld dat de ozonlaag boven de 
Zuidpool enkele weken lang een 
scheur vertoont Is dat een gevolg 
van milieuvervuiling, of gewoon 
een natuurlijk verschijnsel'' Een 
bericht, deze week in Knack 

De nieuwe goden 
Plant Genetic Systems is een be
drijf in Gent dat zich bezighoudt 
met de genetische manipulatie 
van planten PGS staat aan de 
top in de wereld en haalt de ene 
wereldprimeur na de andere Wie 
zijn die nieuwe jonge goden van 
de wetenschap'' Deze week in 
Knack 

Peter Ritzen 
De Gentenaar Peter Ritzen is een 
van de kandidaten voor de ko
mende Koningin Ehsabeth-wed-
strijd voor piano Een nieuwe 
Pierie-Alain Volondat, zeggen 
sommigen Het portret van een 
jongt kunstenaar, deze week m 
Knacl. 

UnilBURG 
FEBRUARI 
11 TESSENDERLO: Kookdemon
stratie door het Nederlands Zuivelbu-
reau om 20u in het Muuzaaike Op 
het menu Goudse groentenlasagne. 
Paprika pizza en Witloofsla Hollandia 
Dit IS gratis Gelieve eetbestek mee te 
brengen Org FVV-TessenderIo 
14 EIGENBILZEN-HOELBEEK: 
Groot Breugeliaans feest in de ge
meentelijke feestzaal van Eigenbilzen 
vanaf 20u Gastspreker Hugo Cove-
liers Inschrijven kan door overschr 
van 500 fr p p (alles inbegrepen) op 
nr 451-0011861-62 van VU-Eigenbil-
zen of tel 011/41 55 85 (Fneda Bre-
poels) 

ANTWERPEN 
FEBRUARI 

5 PUTTE: ,,Sekten" Marijke De 
Gnek vertelt ons over groepen die in 
ons land aktief zijn, in Basketballo
kaal Veldstraat, naast nr 95 Om 20u 
Inkom leden 50 fr , met-leden 80 fr 
Org FVV-Stabroek-Hoevenen-Putte 
6 GEEL: Jaak Gabriels ,,Nieuwe 
lijn van de VU" Om 20u in Taverne 
,De Campus", Larumseweg Org 

VUJO-Geel 
6 WILRIJK: VU-dansavond in het 
kultuurcentrum ,,De Kern", Kern 18 
om 20u 30 Platenruiter El and De 
7 EDEGEM: Kwisavond in ,,Drie Ei-
ken"om 20u Inlichtingen en inschrij
vingen bij kernleden PVV 
7 ZWIJNDRECHT-BURCHT- Trad-
tionele ,,Worstenbroodavond" met 
o m senator Walter Luyten In zaal 
Vrede Sint-Maarten Dorpsstraat, 
Burcht om 20u Deelname in de kos
ten 120 fr Org VU-Zwijndrecht-
Burcht 
7 MIJLEN: Pensenavond voor vol-
leyballklub Kempenland van 16 tot 
22u Zaal Kempenland 
7 EKEREN: Sociaal dienstbetoon in 
zaal ,,De Boterham' Veltwycklaan 
23, van 13u 30 tot 14u 30 Org VU-
Ekeren 
7 RANST: Kaas- en Wijnavond in 
,,Molenhoeve" te Broechem, kruis
punt Van den Nestlaan en grote baan 
Ranst-Lier Aanvang 20u Met dia-
projektie ,,Indrukken van de West
hoek" Deelname 300 fr , kinderen -
15 j 230 fr Inschrijven voor 31/1 op 
tel 383 19 86 Org VU-Ranst 
12 WOMIMELGEM: Worstenbrood-
an appelbollenavond met als gast
heer Paul Van Grembergen 100 fr 
voor 1 worstenbrood of 2 appelbollen 
+ comsumptie (tot 16j halve prijs) 
Om 19u30 in Keizershof Inschr W 
Herbosch 353 68 94 Org VU-Wom-
melgem 
14 EDEGEM: ,,Eikenavond" in One 
Eiken met worstebrood en appelbol
len Inschrijven op voorhand in lokaal 
VNSE Aanvang 20u 30 
14 GEEL: Valentijntjesbal in zaal 
,,Wit Kruiske" om 20u Org VU-
Geel 
16 KALMTHOUT- Voordracht en 
diavoorstelling ,,Zuid-Af nka" door 
Bruno Huygebaert Om 20u in de 
,,Raaf", Withoetlei 1 Heide Inl bij 
José Van Thillo-Verbruggen 
(666 57 77) Org FVV-Kalmthout 
19 SCHOTEN: FVV-Schoten start 
met naaikursus Van9tot12u Inlich
tingen 658 24 98 
20 NIJLEN: Kleinkunstavond met 
Zjef Van Uytsel en Zakdoek in zaal 
Nova Aanvang 20u 30 Inkom 200 fr 
- W K 150 Fr Org VUJO-Groot-
Nijlen 
20 TONGERLO-WESTERLO. Het 
Vlaams-nationalisme van toen (WO II) 
met het Vlaams-nationalisme van nu 
door Walter Luyten in Kapellekes-
hoef' om 20u 30 Org SMF-Kem-
pen 
20 MORTSEL: Toneelknng Stre
ven vertoont voor VU-Mortsel 

Droom van een Midzomernacht' 
van W Shakespeare in Mark Lie-
brechtcentrum H Kruisstraat Kaar
ten 160 fr bij alle bestuursleden en 
mandatarissen of tel bij Jan Andries 
449 32 13 
21 AARTSELAAR: Bal van volks
vertegenwoordiger Hugo Coveliers in 
zaal Zonnewende, Boomsestwg 15 
Aanvang 21 u Inkom 150 fr 
21 EDEGEM: Kaartavond m ,,Dne 
Eiken" om 20u Inschrijven op voor
hand Org VNSE 
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Mét Jaak Gabriels 
Grootbrugs feest 

De Brugse Volksunie-afdelingen 
nodigen alle leden en hun familie uit 
op het eerste Grootbrugs Ledenfeest 
op zaterdag 21 februari om 20 uur in 
het hotel,,Holiday Inn" ter Boeverie-
straat 2. 

Er werd gekozen voor een heerlijk 
en uitgebreid avondmaal: madrileen-
se soep, Zeebrugs vishapje, kalfsste-
ak met seizoengroenten en kroketjes, 
en IJS tot besluit. De deelname in de 
onkosten (het aperitief inbegrepen) 
bedraagt 750 fr. 

Niemand minder dan algemeen 
partijvoorzitter Jaak Gabriels zal dit 
feest met zijn aanwezigheid vereren. 

Vooraf inschrijven is wel noodzake
lijk. Dit kan tot 9 februari bij de plaat
selijke bestuursleden. 

Aanbevolen 
huis 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 
Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel. 03/353.26.50 
Open van 9 tot 20 u. van maandag 
tot zaterdag. 

WEST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 

7 MIDDELKERKE: Bal van Burge
meester J. Desseyn in het Casino. 
Aanvang: 21 u. Orkest; The Jacksons 
met zangeres Tania. 
8 ASSEBROEK: „De computer 
lekt" door Pop en Theater Repelsteel. 
Om 14U.30 in de „Patria" langsheen 
de Kerklaan Org. • Davidsfonds Ver-
Assebroek. 
10 DIKSMUIDE: Een avond met 
Jaak Gabriels in het Dienstcentrum. 
Aanvang: 20u. Org. Vlaamse kulture-
le vriendeknng 
13 lEPER: Grote Hutsepotavond 
om 20u. in de Parkzaal te Elverdinge. 
Volw. 250 fr., kind -12j 125 fr. Inschrij
ven bij bestuur, tel. voorzitter 057/ 
42.30.85. Org. VU-leper. 
13 OUDENBURG: Gespreksavond 
met dr. Mich Van Opstal over ,,De 
wijk, de wereld en Vlaanderen" in 
feestzaal Walkenburg, Mariastraat 5. 
Aanvang: 20u.30. Org.: VU-Ouden-
burg. 
13 ROESELARE: Voordracht met 
diamontage over Amnesty Internatio
nal door Herman Degryze. Om 20u. in 
't Leeuwke, St.Michielstraat. Org.: 
vzw 't Leeuwke. 
14 DE PANNE: Ledenfeest in zaal 
„Centrum" Kerkweg te Adinkerke om 
19U.30. Eregast is Paul Van Grember-
gen. 
15 DEERLIJK: Mosseletentje In 
zaal 't Wit Paard, Hoogstraat 45. Van
af 11U.30. Eregast ts Jaak Gabriels. 
Kaarten te bekomen bij Dirk Demeu-

rie (056/71.88.02) en André Eylen-
bosch (056/71 61.04) Org.: VU-Deer-
lijk. 
16 POPERINGE: Voordracht „Ge
neeskundige krulden" door Lionel 
Verheule. In de bovenzaal van 't Bel
fort om 20u Inkom 100 fr., leden en 
PCP 60 fr. Org FW-Popennge 
16 IZEGEM: Voordracht over de 
soorten rechtbanken, door Mr. Geert 
Bourgeois. Om 15u. in de bovenzaal 
van het Oud Stadhuis. Org • VVVG 
16 WERVIK: „Eerstelijnsgezond-
heidszorg". Om 15u. in het Wiener 
Koffiehuis, Ooievaarsstraat Org.: 
Vlaamse Gepensioneerden en Wel
zijnszorg West 
17 ROESELARE: Voordracht door 
Michiel Vandekerckhove over,,Vlaan
deren wordt zelfstandig" in zaal 
St.Michiel om 20u. Org.: W B 
21 OOSTENDE: Hamburgerkaar-
ting in het Trefcentrum. Om 20u. Inleg 
40 fr. per spel. Org.- VU-Oostende-
centrum. 
21 BRUGGE: Grootbrugs VU-le-
denfeest in de ,,Holiday Inn". Om 
20u. In aanwezigheid van voorzitter 
Jaak Gabriels. Deelname in de kos
ten: 750 fr. 
21 POPERINGE: Feestetentje in 
hotel-restaurant Palace. Deelname
kosten: 675 fr. Inschrijven vóór 15/2 
bij één van de bestuursleden van 
FVV-Poperinge. 
23 KORTRIJK: Om 14u. „Een 
straat zonder einde" en om 16u. ,,Jo-
kldo" In het Trefcentrum, Graaf Gwij-

de van Namenstraat 7. Org • Wel
zijnszorg West 
24 MENEN: ,,Een straat zonder ein
de" om 20 uur m het Trefcentrum, 
leperstraat 65 Org vzw Welzijns
zorg West 
25 WEVELGEM: ,,Nieuwe Armoe
de" om 20u in ,,De Drie Molentjes", 
Van Ackerestraat 35 Org • vzw Wel
zijnszorg 

Voor 
VU-Oudenburg 
Gespreksavond 
met dr. Mich 
Van Opstal 

Op vrijdag 13 februari organiseert 
Volksunie-Oudenburg een gespreks
avond met dokter Mich Van Opstal 

Mich Van Opstal is huisarts en 
gemeenteraadslid te De Haan en te
vens aktief binnen de Medische werk
groep tegen atoombewapening, me
dewerker van Greenpeace en Artsen 
zonder Grenzen, waarvoor hij een 
periode in het Afrikaanse Tsjaad 
werkzaam was. 

Deze gespreksavond onder de titel 
,,De wijk, de wereU en Vlaanderen" 
gaat door in feestzaal Walkenburg, 
Mariastraat 5 te Oudenburg (centrum, 
aan de kerk). 

Aanvang: 20u30. De toegang is 
gratis en iedereen is er van harte 
welkom. 

Vlaams-Nationaal 
Weekblad 

Uitgave van het 
Vlaams Pers-, Radio-
en TV-instituut v.z.w. 

Hoof dredakteur: 
Maurits Van Liedekerke 

Redakteuren: 
Johan Artois 
Pol Van Den Dnessche 
Toon Van Overstraeten 

Sekretariaat: 
Hilda De Leeuw 

Alle stortingen van atxjnne-
menten, publiciteit en redaktie 
op prk 000-0171139-31 van 
,,WIJ", Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel (Tel 
02-219 49 30) 
Jaarabonnement 1.200 Ir. 
Halfjaarlijks 700 fr. 
Driemaandelijks 400 fr. 
Losse nummers 33 fr. 

Verantw. uitgever: 
Jaak Gabnels, 
Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel 

Publiciteitschef: 
de h Karel Severs, tel. 02-
219.49.30, toestel 19 ('s voor-
mif^dags) of privé, Alsemberg-
sesteenweg 41b, 1512 Dworp 
Tel. 02-380 04.78. 

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: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 

korte termijn: AVIS 

Personenw/agens en vrachtwagens 

Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF Amerikalei 237 
2000 Antwerpen 

Tel. na 19 u.: 03-238.88.40 

ZINK - LOOD - KOPER -PVC 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 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR — ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

GELD 
Onmiddeliijl< te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

Gezellig met zijn twe^fn oud wor
den zonder de dagdag^jfee beslom-
mernissen. temidderi|»an groen en 
kort bs0^^9^E^^^ in het rustoord 
Roo^^j j l^^aar sf^^ale kamers zijn 
voo( 

isbeek, Leuven-
m, 016-

Ouder dan 60 en het t ^ om alles 
alleen te moeten doen^^Kjm dan bij 
ons wonjp'aK-wij biedeé'feen Vlaamse 
familiairèer —'19ÜS«Ph om rustig en 
zelfs^^üdia is leverfe,??' 

In%. Rtistoflrd ̂ Róosbeek, Leuven-
sesteéi^^1Sfc,. | |^%;f i6ütersem, 

GUIDO VANHOVE 

vioolbouwer 

Zoutenaaiestraat 10 

8480 Veurne 

q z T i STUDIO 
X H / DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

DEVRIESE 

baron ruzeHclaan 78 
8320 brugge 4 

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

Jamfierszaak 
0. Oâ rez-Pelbaere pv.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 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KEUKENS-SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-460.68.93 

Import - Export 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

SIAM-import 
Uitzonderl i jke aanbieding 

tot 31-12-'86 
Kaarsen voor winl<els 

en restaurants. 
Uitz. lage pri jzen 

Inl Stationsstraat 70, 
9120 Destelbergen 

091/28 03 00 of 091/28 04.73 

Mè-
mjgrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel. 053-21.36.36 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout-en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE-9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-66 83 86 
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„De overheid moet 
ons 'n steuntje geven" 

GENT. —De binnenschippers behoren altijd tot de 
eerste ,,ekonomische slachtoffers" bij aanhoudend 
vriesweer Zij l<ampen echter het hele jaar door met 
veel grotere problemen dan die tijdelijk dichtgevroren 
en dus onbevaarbare waterwegen. 

De grote meerderheid van de ongeveer 10.000 per
sonen die in de Belgische binnenvaart werken, zijn 
Vlamingen. 

ET aantal zelfstandige bin
nenschippers en helpers 
bedraagt zo'n 2.500 men

sen. Daar bovenop komen de 
•2.000 loon- en weddetrekkenden, 
waardoor de totale rechtsUeekse 
tewerkstelling 4.500 eenheden 
telt, afgezien van de vaak deels 
meewerkende echtgenotes De 
onrechtstreekse is echter mins
tens even belangrijk als de recht
streekse (werkhuizen, toeleve
ringsbedrijven, diensten) Van
daar die 10000, rekende de 
Trends-redaktie ons voor 

De binnenscheepvaart slaakt 
een noodkreet, en terecht. Indien 
er met dringend een systeem van 
hulpverlening bij de afbetaling 
van de rentelasten komt, dan is 
de toekomst voor deze sektor 

^echt somber. Schippers hebben 
geen politieke macht, ook al om
dat ZIJ zich erg verdeeld opstel
len Ze bezitten en vertegenwoor
digen niettemin een belangrijke 
ekonomische macht. Een 
gesprek. 

André Vandeweghe en Gerard 
Post zijn beiden „als schipper 
geboren" André is 38 jaar, eige
naar en schipper van de ,,Maer-
lant" die 1650 ton kan vervoe
ren. HIJ heeft twee zonen. Gerard 
IS 45 jaar, eigenaar en schipper 
van de „Lydia" die 366 ton kan 
vervoeren. Hij heeft één dochter. 

In het sobere lokaaltje van de 
„Bond van Eigenschippers" 
langsheen de Gentse Sint-
Salvatorstraat vertellen zij open
hartig over hun dromen, moeilijk
heden en verwachtingen. Entoe-
siast, rechtuit en optimistisch, on
danks alles. 

De 
staatsspoorwegen 

WIJ: Is het juist dat het moei
lijk gaat met de binnenscheep
vaart? En zo ja, welke zijn daar
van de redenen? 

A. Vandeweghe: „Deze be
wering IS ongetwijfeld juist Een 

i-f eerste reden is natuurlijk de alge
mene ekonomische achteruit
gang, waarvan met alleen de bin
nenscheepvaart het slachtoffer 
IS Dit wordt echter versterkt door 
het voortdurend slecht beleid van 
de overheid " 

G. Post: „Een tiental jaren ge
leden telde de Belgische vloot 
nog het dubbel aantal schepen, 
alhoewel de tonnage gelijk geble
ven IS. Dit laatste is te wijten aan 
het feit dat er veel zg. duwbakken 
bijgekomen zijn, die per eenheid 
2 tot 3.000 ton vervoeren. De te-

vaart. Wij moeten dus optornen 
tegen kollega's die rijkelijk genie
ten van staatssteun." 

WIJ: Kampt U ook niet met 
problemen van bevaarbaarheid 
op sommige waterwegen? 

G. Post: ,,ln België valt dit ei
genlijk nog mee. Met uitzonde
ring van het kanaal Brussel-
Charleroi, waar de diepgang we
gens te grote aanslibbing beperkt 
is. In Frankrijk is de toestand 
ronduit slecht. In Nederland, 

weggewerkt worden via de bin
nenvaart. Wanneer er nu een 
schip van bv. 60.000 ton binnen
loopt, dan moet dit binnen de 
twee tot drie dagen weggewerkt 
zijn. Dit wordt al veel moeilijker 
en bijgevolg wordt een belangrijk 
deel van deze lading in silo's op
geslagen. Er wordt dus ontzet
tend veel gestockeerd. En een
maal het gestockeerd is, zien wij 
het als binnenschippers nooit 
meer bij ons terecht i(omen. 

\ndre Vandeweghe en Gerard Post- ,,De schippersstiel zit in ons bloed. Al generaties lang. 

ruggang valt nochtans niet te loo
chenen 

Volgens mij houdt dit sterk ver
band met de oneerlijke konkur-
rentie van de staatsspoorwegen 
die zwaar gesubsidieerd worden. 
En daar bovenop zijn er natuurlijk 
de vrachtwagens, die geweldig 
opgekomen zijn tijdens het voor
bije decennium." 

WIJ: Dit heeft geleid tot een 
verouderd boten-patrimonium? 

A. Vandeweghe: ,,Door een 
gebrek aan voldoende steun
maatregelen, de stijging van de 
onkosten en de verlaging van de 
rendabiliteit is het kwasi onmoge
lijk geworden een nieuwe boot te 
laten bouwen. Vorig jaar hebben 
WIJ zelfs geprotesteerd tegen de 
invoer van verouderd materieel, 
in de vorm van duwbakken. An
derzijds zijn ook de relatief jonge 
schepen erg duur. 

In Nederland genieten de bin
nenvaartschippers ruime over
heidssteun bij de aankoop van 
een nieuw schip De meeste Bel
gische schippers zijn echter ge
noodzaakt een ouder vaartuig te 
gaan opkopen in het buitenland " 

WIJ: U bent niet mals voor de 
overheid. Wat loopt er fout? 

G. Post: ,,/A/s je vaststelt dat 
zowel Nederland als Frankrijk er, 
ondanks de regressie van het 
transport, toch in slagen nog aan 
nieuwbouw te doen, dan is het 
duidelijk dat er iets verkeerd 
loopt Vooral de Nederlandse 
overheid geeft forse staatssteun 
aan de binnenscheepvaart. 

Tot overmaat van ramp bekon-
kurreren deze nieuwe schepen 
ons erg zwaar, vooral op de Rijn-

sinds oudsher het land van de 
scheepvaart, is de situatie het 
best." 

Hét probleem is dat onze jonge 
schippers in een positie verkeren 
waardoor ze met meer kunnen 
beginnen. Je moet eigenlijk al 
erg kapitaalkrachtig zijn om met 
een relatief jong schip te kunnen 
starten. Een twintig jaar jong 
schip van 1.500 ton kost immers 
al vlug 20 tot 25 miljoen fr. Een 
onmogelijke opgave voor jonge, 
beginnende schippers, tenzij zij 
van steun kunnen genieten." 

Slachtoffer 
van gigantisme 

WIJ: U hebt het niet zo be
grepen op het wegverkeer? 

G. Post: ,,Iedereen mag na
tuurlijk zijn brood verdienen. 
Ivlaar men kan toch met looche
nen dat er de jongste jaren onge
looflijk veel gedaan werd ten 
voordele van het wegverkeer; tel 
maar het aantal autosnelwegen 
dat er is bij gekomen De binnen
scheepvaart werd evenwel aan 
haar lot overgelaten. 

Bovendien twijfel ik eraan of 
transport langs de weg werkelijk 
goedkoper is dan over het water 
Al gaat het natuurlijk sneller". 

A. Vandeweghe: ,,Wij zijn ook 
voor 'n stuk het slachtoffer ge
worden van het gigantisme 
Neem nog maar de opslagmoge
lijkheden in de havens. 

WIJ zijn onrechtstreeks de 
dupe van deze schaalvergroting 
Toen er vroeger bv. 20.000 ton 
graan werd aangevoerd, dan kon 
dit binnen een zekere termijn 

Het binnenschip is pas zeer 
voordelig wanneer het gaat om 
rechtsteekse overslag. Wanneer 
het in de silo of op een stockeer-
terrein gaat, dan wordt het nader
hand een stuk duurder om het 
nog in ons ruim te krijgen." 

G. Post: „Het wekt toch verba
zing waarom bv. zoveel ertsen 
van Antwerpen naar Luik ver
voerd worden via het spoor? Al
hoewel ik ervan overtuigd blijf dat 
wij eigenlijk goedkoper zijn, in
dien wij de werkelijke kostprijzen 
naast mekaar zouden leggen. 

Het is een publiek geheim dat 
de staat biezonder veel gemeen
schapsgeld bijlegt waardoor het 
spoor zogezegd voordeliger 
wordt. Dit is een inbreuk op de 
vrije marktekonomie." 

A. Vandeweghe: „Wij hebben 
bovendien de stellige overtuiging 
dat de zg. tussenpersonen met 
een te groot deel van de koek 
gaan lopen, wat onze konkurren-
tiepositie ook heel erg schaadt." 

IVlilieuvriendelijk 
WIJ: Over welke troef kaarten 

beschikt U nog meer? 
G. Post: ,,Wij bezitten een 

hele reeks troefkaarten, maar het 
ongeluk is dat de schipper met al
tijd deze kaarten in handen heeft. 
Ze worden vaak door die tussen
personen slecht uitgespeeld." 

A. Vandeweghe: ,,De 
rechtstreekse overslag is een 
enorm voordeel. Verder blijven 
WIJ erbij dat het goedkoper is voor 
massagoederen. Verder verbrui
ken wij relatief bekeken minder 
energie. En wij zijn en werken 
milieu-vriendelijk! Kijk maar eens 

naar de problemen die rijzen bij 
het laten liggen van kolen of het 
vervoeren ervan via de weg. 

Bovendien zijn vrachtwagens 
verkeersoverlastend, wat met 
kan gezegd worden van de bin
nenschepen; wij veroorzaken 
nergens obstruktie! De kanalen 
kunnen trouwens veel meer bo
ten „slikken" als momenteel het 
geval is." 

WIJ: Blijft U van dit werk 
houden, ondanks alle moeilijk
heden? 

G. Post: „De schippersstiel zit 
in mijn bloed. Mijn voorouders 
deden het, en dit reeds vijf gene
raties lang. Ik hoop het te kunnen 
blijven doen. En mijn dochter wil 
ook schipperin worden. 

Ik betreur het dat zoveel schip
pers het beroep vaarwel zeggen 
en de wal op gaan. Ik vind dit de
primerend. 

A. Vandeweghe: ,,Ook ik hou 
van mijn job. Ik hoop dat dit vak 
een goede toekomst tegemoet 
gaat, en dat er eindelijk maatre
gelen zullen genomen worden 
om ons te beschermen. 

Sommige schippers moeten 
overigens beschermd worden te
gen zichzelf. Ik doel hier vooral 
op de over-prestaties die kol
lega's leveren op de Rijnvaart. 
Daar bestaat immers geen limiet 
in het aantal vaar-uren." 

G. Post: ,,Het gevaar is reëel 
dat sommigen elkaar zullen 
dood-konkurreren." 

WIJ: U gelooft dus in de toe
komst? 

G. Post: ,,Vast en zeker. De 
scheepvaart is het oudst be
staande vervoermiddel. En er 
bestaat nog steeds niks dat goed
koper IS, voor een hele reeks goe
deren. We zijn wel met de 
vlugsten, alhoewel ook dat rela
tief is." 

A. Vandeweghe: ,,De binnen
scheepvaart mag, zal nooit ver
dwijnen. Het zal wel een ander 
karakter krijgen. Het familiale ka
rakter zal vermoedelijk wijzigen, 
tengevolge van de schaalvergro
ting. Vandaag is 90% van de bin
nenscheepvaart in partikuliere 
handen en slechts 10% zijn rede
rijen. In Duitsland moet dit zowat 
50-50 zijn." 

Heei hard werken 
WIJ: Kan men nog rijk wor

den als schipper? 
A. Vandeweghe: ,,lkmeen dat 

die tijd voorbij is. Vroeger 
bestond het dat men tijdens zijn 
beroepsleven nog een tweede 
schip aankocht, maar dit is nu 
hoogst uitzonderlijk." 

G. Post: „Vroeger had een 
schipper die jong begonnen was 
tegen het einde van zijn leven 
minstens een nieuw schip laten 
maken. 

De voorbije vijftien jaar zijn er 
echter in België geen nieuwe bin
nenschepen gemaakt! Niemand 
slaagt daar nog in. En dit il
lustreert toch duidelijk onze 
moeilijke situatie. We zijn er, on
danks heel hard werken, eigenlijk 
op achteruit gegaan 

Je kunt er nog je boterham 
mee verdienen, maar echt rijk 
worden? Ik denk het met... " 

(pvdd) 
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