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NIaams Nationaal M/eekblad 

„De ordening van het Belgische huishouden is geen taalprobleem, 
maar een staatkundig en een sociaal-ekonomisch. De oplossing : 

moet niet gezocht worden in een systeem van bestuurlijke tweetattghppid 
over het hele land." 

(HoofdredaMeur Manu Ruys in „De Standaard" van maandag 9 februari 1987.) 

4'ii 

Het Belgisch 
„Wapengate" 

De Golfoorlog: een moordpartij die in zes jaar anderhalf miljoen 
mensen en twintigduizend miljard frank heeft verzwolgen. Een 
stinkende wonde waarop zich de bloedluizen van de wapenhandel 
hebben vastgezet. 

Maanden geleden werd duidelijk dat België als land van oor
sprong of als draaischijf, en waarschijnlijk in beide hoedanighe
den, betrokken was bij de wapenhandel. Midden december publi
ceerde ons weekblad de lijst van verdachte scheepsbewegingen te 
Zeebrugge, een week later de kopij van een brief met aanduidin
gen over illegale verschepingen vanuit Antwerpen. 

De onthullingen maakten ophef Minister Maystadt echter was 
de enige om te zeggen „dat in dit dossier meer duidelijkheid moet 
worden geschapen". Tindemans, wiens departement een advies-
en kontrolefunktie heeft inzake wapenexport, viel uit de lucht. Hij 
beval een onderzoek, maar wachtte de resultaten niet af om te zeg
gen dat hij slechts weet had van de uitvoer van twee jachtgeweren 
naar Iran. Voor de regering bleek de kous af. 

Sindsdien zijn de onthullingen en beschuldigingen aangegroeid 
tot een stortvloed. „The New York Times" betrok een Belgische 
Bank bij de trafiek van gevechtsvliegtuigen. De bank loochende. 
De Zweedse traflkant Schmidt beweerde dat de Belgische regering 
wist dat RPB-Gechem wapens leverde aan Iran via Joegoslavië. 
De regering loochent. 

Het ontbreekt niet aan precieser beschuldigingen, die minder 
makkelijk te loochenen zijn of waarvoor geen logenstraffing 
komt. Uit de luchthaven van Rijsel zijn 70 vliegtuigladingen wa
pens, na transit door en gedeeltelijk na produktie in België, naar 
Iran vertrokken. De Zweedse douane maakt zich sterk, de tip 
daarvoor gevonden te hebben in Belgische douanedokumenten. 
Tussen 1983 en 1986 is er een intense wapentrafiek uit Zeebrugge 
langs omwegen naar Iran geweest. Het Belgisch bedrijf Asco zou, 
via haar Maltees filiaal, voor méér dan één miljard pantservoer
tuigen, raketten en munitie aan Iran hebben geleverd. Te Zaven-
tem transiteerden 3.000 Amerikaanse raketten met Westduitse 
aandrijving. 

Gekonfronteerd met aantijgingen zegde minister Tindemans 
verleden week vrijdag te Washington: „Je kan me hier ter plaatse 
afmaken indien het waar zou zijn". De vraag dient gesteld, waar 
de minister de zekerheid of het lef haalt om zich zo onherroepelijk 
vast te leggen. De resultaten van het onderzoek dat hij destijds be
volen heeft? Ze werden nooit bekend gemaakt; noch het parle
ment noch de bevolking hebben er weet van. En zowel Eyskens als 
Maystadt hebben nu op hun beurt een onderzoek bevolen. Dat 
schijnt alvast van het goede te veel! 

Tindemans zou zich moeten herinneren dat een van zijn voor
gangers, de achtbare Harmei, ooit ook eens hand op het hart ge
zworen heeft dat België geen wapens leverde aan Biafra. Twee da
gen lager viel een Sabena-vliegtuig in de Afrikaanse broussej het 
wrak bleek boordevol wapens te steken. 

Er is alvast één element dat de goede trouw van Tindemans 
zwaar op de proef stelt. Thans is bekend, dat de Zweedse douane 
reeds in december 1986 aan de Belgische douane een duizend 
bladzijden-rapport over de wapentrafiek heeft overgemaakt. In de 
maanden die sindsdien verlopen zijn had Tindemans ruimschoots 
de tijd om de volksvertegenwoordiging, die heiliaaldelijk inter-
pelleerde, daarvan op de hoogte te stellen. 

Evenmin geruststellend is, dat in de frakties van de meerder
heidspartijen reeds woordvoerders werden gevonden om zich te 
verzetten tegen de oprichting van een bijzondere parlementaire 
onderzoekskommissie. 

Dit is nochtans de enige weg om het geschonden fatsoen te her
stellen i een parlementaire kommissie die de kans krijgt om het 
dossier open te gooien, om de onderste steen desnoods boven te ke
ren teneinde de omvang van het „wapengate" te meten, de verant
woordelijkheden op te sporen en de verantwoordelijken, als daar 
aanleiding voor is, de bons te geven. 
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Het lijkt wel 'n thriller 

Over moord-tuigen 
In verband met de beweringen van de Volksunie 

over de wapenleveringen aan Iran en Irak, werd van
wege het kabinet van Economische Zaken zaterdag
avond aangestipt „dat de bewuste wapenleveringen 
hebben plaatsgehad in 1983, toen Philippe Maystadt 
nog geen minister van economische zaken was". 

DIT bericht verscheen zaterdag 
om 20.59 uur via hef persa
gentschap Belga op het 

S/ste/-scherm. Of hoe de zeer na
bije omgeving van een Belgische 
minister impliciet toegeeft dat er 
wel degelijk wapenleveringen 
vanuit ons land gebeurden. Wie 
durft dit trouwens nog ontken
nen? 

De door VU-senaatsfraktielei-
der Paul van Grembergen uitge
lokte regeringsverklaring later 
deze week zal misschien enige 
opheldering brengen. Zelfs in
dien de meerderheidspartijen 
zich zouden blijven verzetten te
gen de oprichting van een Belgi
sche parlementaire onderzoeks
kommissie, rest er nog een 
sprankeitje hoop. De beide VU-
Europarlementsleden Kuijpers 
en Vandemeulebroucke zijn im
mers druk in de weer om vol
doende steun bijeen te krijgen 
voor de installatie van een Euro
pese onderzoekskommisie. 

Betekenisvol is echter ook de 
opvallende zenuwachtigheid 

waarmee in regeringskringen op 
de onthullingen over de Belgi
sche „Wapengate" wordt gerea
geerd. De ministers reppen zich 
om dit eksplosieve dossier op de 
tafel van hun kollega-eksellentie 
te droppen en alle mogelijke be
trokkenen beloven een onder
zoek. Waarom is men zo prikkel
baar? 

Niet alleen in België wordt 
koortsig gedebatteerd over de 
wapentransakties naar landen 
waar de Jihad woedt. Belangrijke 
stukken van deze internationale 
puzzel situeren zich in Zweden, 
in het voorbije weekeinde raak
ten flarden t>ekend van een 1.000 
biz. tellend doeanerapport, waar
in de Belgische konnektie wordt 
benadrukt. Maandag gaf een ex-
ingenieur van de Zweedse wa-
penproducent Bofors tekst en uit
leg op een perskonferentie te 
Brussel; ontmoeting waarvoor 
ook de BOB interesse scheen te 
hebben... 

In dit Skandinavisclv4ai^ ge
beuren. Cft^rigens. vreemde din

gen. Op 15 januari viel Carl-
Fredrick Algernon, hoofd van de 
inspektie van oorlogsmateneel, 
op hoogst verdachte wijze onder 
een aanrijdend metrostel. Deze 
man wist heel erg veel (té veel ?) 
over de rol van zijn land bij de 
betwiste wapenleveringen. En 
wie op hetzelfde ogenblik de 
woorden ,,Zweden" en ,,moord" 
uitspreekt, denkt meteen ook aan 
Olof Palme, de premier die in fe
bruari van vorig jaar neergeko-
geld werd. Eén van de hypotesen 
waarmee gegoocheld wordt bij 
de speurtocht naar en het motief 
van de moordenaar(s) is dat 
Palme gestraft werd omdat hij de 
wapenleveringen naar Iran wou 
stopzetten. 

Waarmee wij geenszins willen 
suggeren dat er tussen één en 
ander een verband zou kunnen 
bestaan. Alhoewel fiction-auteurs 
alvast stof hebben voor een 
meeslepende thriller. (pvdd) 

Smeergeld 
Wim Hilven, voorzitter 

van de vzw Distributie-
macht (de natkmale fe
deratie voor voedinge-
detaillanten) verdenict 
verschillende ministers 
van fraude. En daar 
heeft hij reden toe... 

Lees t>lz. 20 
ttirtrrt' 
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... en W I J 
Wij ontvangen graag bneven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

V L A A N D E R E N V A N D A A G 

Weer is een jaar vervlogen — de re
geerders wilden ons volk doen geloven 
— dat het voortaan in 't land beter zou 
gaan — en de naïevelingen namen dat 
gezegde aan 

Een jaar ging verloren — waarin we, 
zoals tevoren — door W Martens en 
zijn trawanten — belogen en bedrogen 
werden langs vele kanten •' 

Enkele jaren zijn reeds voorbij — 
sinds de ongeloofwaardige Martens 
hooghartig zei — „het einde van de 
donkere tunnel is in 't zicht" — maar 
waar blijft het reddende licht "̂  

Het gaat toch over z'n toeren — nu 
WIJ en ons broedervolk van Voeren — 
bij middel van Martens' herhaalde 
sluwe listen — en dat valt met te be
twisten — nog dagelijks worden gepest 
door een Luikse bendeleider en terro

rist — wiens plaats is in een misdadi-
gersgesticht 

Het Belgisch bestel is aan 't verkwij
nen — alle anfi-Vlaams gesjacher moet 
uit dit land verdwijnen — dan eerst zal 
de redding van ons volk zijn nabij — 
volg daarom de Vlaams-nationalisten, 
of sta aan hun zij 

J.D.D. sr., Erembodegem 

CARROUSSEL 
,,De CVP IS de hele zaak Happart 

kotsbeu de weigering om het arrest 
van de Raad van State te aanvaar
den kunnen niet langer meer voor de 
CVPi" (Uit ZEG, van 30 januan 1987) 

En toch draait de mallemolen verder, 
alle gespierde taal ten spijt van de 
CVP-top Zelfs premier Martens moest 
kleurend en stamelend bekennen dat 
hij loog dat op konkrete vragen van 
de TV-reporter 

Het initiatief van de VU om een bur

gemeester voor te stellen voor Voeren 
kunnen we alleen maar toejuichen Dit 
voorstel kadert volledig in het wets
voorstel (dat sedert 17 jan ,, kracht van 
wet IS") Suykerbuik-Coveliers 

H Broers, het Voerense boegbeeld 
van de CVP voelt zich miskend Kan 
ook met anders, wanneer je moet er
varen dat je door uw eigen partij ge
bruikt en misbruikt worddti Waarom 
kwam de CVP zelf met als eerste met 
zulks voorstel a f ' 

De Vlaamse regering van CVP en 
PW zal nu talmen tot het te laat is, lou
ter en alleen om de nationale regenng 
van Martens 6 de kans te geven te 
overleven 

In werkelijkheid kan gans de kwes
tie Voeren hun gestolen worden Voor 
CVP en PVV telt alleen het in het za
del blijven van deze mosselregenng 

Wie zei ook weer ,,De machtigen 
zijn met trouw en de trouwen zijn met 

^ ^ lepel & vork... 

machtigI" ' Er is maar één oplossing 
voor de Belgische kwaal radikaal zelf
bestuur voor Vlaanderen, dan is er 
geen Belgische nationale minister van 
Binnenlandse ,,dmgens" meer nodig 
om een burgemeester voor te stellen 
De huidige Vlaamse regering is duide
lijk een aanhangwagen van de natio
nale regenng I Werkgroep van het 

IJzerbedevaartkomltee, 
Gewest (Vlaaseik 

TAALKLACHTEN 
Eind vorig jaar verscheen in ,,WIJ" 

een lezersbrief waarin de heer T V uit 
Hove het relaas geeft van zijn ervaring 
bij een sollicitatie naar een betrekking 
bij de firma Perner, Viséstraat 1 te 
2000 Antwerpen 

In haar vergadenng van 16 decem
ber 1986 heeft de Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht (VKT), Nederlandse 
afdeling, een onderzoek gewijd aan 
een klacht die tegen de voornoemde 
firma werd ingediend, wegens het 
overhandigen van Franstalige sollici
tatieformulieren aan kandidaten voor 
een vakante betrekking 

Volgens het VKT maakt het invullen 
van een sollicitatieformulier, als onder
deel van de aanwervingsprocedure, 
deel uit van de prekontraktuele faze 

De VKT, Nederlandse afdeling, oor
deelt dat de prekontraktuele faze on
der het begnp sociale betrekkingen 
valt, zoals dit is omschreven in de ar
tikelen 3 en 4 van het dekreet van 
19 juli 1973 op het taalgebruik in het 
bedrijfsleven en in de arbeidsverhou
dingen 

Derhalve oordeelt de Vaste Kommis
sie voor Taaltoezicht, Nederlandse af
deling, dat deze sollicitatiebrieven 
krachtens artikel 2 van het dekreet, uit
sluitend in het Nederlands hadden die
nen gesteld te worden 

Iedereen kan tegen zulke overtredin
gen bij de VKT een klacht indienen 

Men kan zich hiervoor ook wenden tot 
de Taalklachtenbus, postbus 73 te 9000 
Gent 12, of ook de heer E Wieme, voor
zitter van de Werkgroep Taalgebruik 
van het Algemeen Nederlands Vertx)nd 
en het Vlaamse Komitee voor Brussel, 
Lentestraat 47 te 9000 Gent 

J.-P. K., Scherpenheuvel 
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TZestautant „ rzrftassaHtbat^ 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise — 02/269 70 45 

Apentiefhapje 
Huisgemaakte ganzelever 

Sorbet 
Asperges 

Pizza-sortiment 
Fruittulpje 

Menu 4 diensten 800 fr p.p 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Benngen, Markt 17 - 011/43 20 51 
Brussel (uitb Jaak Vervaet), 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 Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten 

et ^aling^ui^ 
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's — Pannekoeken 
Open alledagen vanaf 14 u Dinsdag 
' jsloten 

'tboerenhof 
CAFE-RESriAURANT-FRmjUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone grill 

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

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel. 087-68 67.03 

|<irfar»-hi| 

S. M. B. 

P.V.B.A. Bierhandel Hellinckx 
stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

TeL 582.10.93 
H 
HBIERHANDELW 

EUINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 
en sterke dranken 

Overname — huur — 
verhuur van cafe's 

WIj bestellen ten huize 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Koffiebranderij 

Emiel Witfmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734.56.09 - 460.48.87 

Joris Van den Driessche 
zaal(voerder 

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€ 
ZAM. 

lOOCMtMT 
CA/l5R.iNUt 

BUCC 
011/47.28.97 ^ m 011/4f.2II.Sf 

RESTAURANT 

.->. Ea6ME»rocH.AoT Leopoldstraat 

Tel 217 9153 

Waar V lamingen 
thu is zijn... 
m 't hart je van Brusse l 

Banke tbakke r i j 

ANTWERPIA 
' ^ - JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tol 053-213533 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overelnde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05-65.89.40 

Groothandel melk — kaas — 
boter — eieren — slagroom ' 

VANI\AEULDER 
Callenberg 10 
Sint-Pieters-Leeuw 
Tel. 02/376.96.74 
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Johan 
Sauwens 
steunt 

De VU maakt 
het. 

In het tweede frontpagina-arti
kel van onze vorige uitgave had
den wij juist gegokt, toen we het 
volgende schreven: „Ondertus
sen vernemen wij dat de kandida
tuur van het Voerense VU-ge-
meenteraadslid Jean Duyssens 
officieel werd voorgedragen; VU-
kamerlid Johan Sauwens bezorg
de gisteren het noodzakelijke do-
kument op het kabinet van 
Geens." 

Onze zg. deadline — d.i. het 
laatste moment waarop wij een 
allerlaatste artikeltje op de druk
kerij mogen bezorgen — is vast
gelegd op woensdagmiddag om 
13 uur. In haastig overleg besliste 
de WIJ-redaktieploeg het erop te 
wagen. Alhoewel het op dat uur 
nog niet zeker was dat de kandi
datuur inderdaad die namiddag 
zou kunnen worden ingediend. 

Johan Sauwens presteerde 
het. Hij haalde het door Mia Van-
deperre, het tweede VU-gemeen-
teraadslid in Voeren, opgestelde 
voordracht-dokument op. Ging 
Jean Duyssens halen en reed 
daarop vierklauwens naar Brus
sel. 

... de CVP... 

Ondertussen had het VU-se-
kretariaat via het persagentschap 
Belga een droge mededeling ver
spreid, waarin aangekondigd 
werd dat er een kandidatuur zou 
worden overgemaakt, na afloop 
van de bijeenkomst van de 
Vlaamse regering. De kollega's-
journalisten hadden het begre
pen en trokken massaal, in aan
wezigheid van fotografen en ka-
meralui, naar de Jozef II straat. 

Voorzitter Gaston Geens wist 
duidelijk niet wat er aan de hand 
was, of wat er stond te gebeuren. 
Doorgaans komt slechts een 
handvol journalisten opdagen 
voor zijn wekelijkse perskonfe-

m 
rentie. (Terecht trouwens, want 
wat heeft die tweede Vlaamse 
regering de jongste maanden ei
genlijk gedaan, behalve dan zich 
gedragen als een gezagstrouw 
filiaal van de Belgische rege
ring?) Tot tweemaal toe vroeg 
Geens wat er scheelde. 

Zelfs toen hij vragen kreeg over 
wat de Vlaamse regering zou 
doen indien er — zoals VU-ka-
merlid Hugo Coveliers daags 
voordien had gesuggereerd — 
een voordracht van een kandi
daat-burgemeester zou volgen, 
voelde Geens nog steeds geen 
nattigheid. 

Mia 
Vandeperre 
tekende 

...erg moeilijk 

Toen Geens de vergadering 
sloot en naar zijn bureau wou 
gaan, kwam Johan Sauwens op 
de proppen. Net op tijd en verge
zeld van Jean Duyssens. Deze 
38-jarige leraar overhandigde 
persoonlijk zijn voordracht aan de 
totaal verbouwereerde voorzitter 
van de Vlaamse regering. Met het 
verzoek zijn kandidatuur spoedig 

X||JEi/i24GEN AAN... 
Europarlementslid Willy 

• De recente onthullingen in
zake de Belgische medeplich
tigheid bij wapenleveringen be
vestigen uw vroeger geuite be
weringen. Een reaktie? 

,,Inderdaad. Deze week heb
ben wij trouwens een herinne-
ringsschrijven gericht aan minis
ter Tindemans i.v.m. onze eerder 
geuite klachten, waarop we nog 
steeds geen antwoord kregen. 
Onze reaktie blijft dus dezelfde. 

Het is ondenkbaar dat een der
gelijke vracht onze havens verla
ten heeft, zonder dat iemand het 
merkt. Bijgevolg..." 
• IMinister Tindemans blijft 
echter alies ontkennen. Waar
om doet hij dat? 

„Ik treed het standpunt van 
onze partijvoorzitter volmondig 
bij. Ofwel weet hij inderdaad van 
niets, maar dan illustreert hij zijn 
onbekwaamheid. Ofwel liegt hij. 
In beide gevallen vind ik de feiten 
zo erg dat ontslagname de enige 
konsekwentie is. 

Hoogstwaarschijnlijk blijft hij al
les ontkennen, omwille van het 
industrieel-militair-wetenschap

pelijk kompleks dat achter de wa
penindustrie steekt. Samen met 
de heel gebrekkige organisatie 
van het toezicht terzake, het te
kort aan manschappen, de toege
paste truuks met het kontainer-
vervoer. Om dan nog te zwijgen 
van de miljardenfraude bij het in-
en uitvoeren van goederen. 

België is echt een gruyère-kaas 
geworden inzake door- en uit
voer. " 
• Wat ergert U in deze hele 
affaire het meest? 

„De immoraliteit. Enerzijds 
preekt men vrede en verzoening, 
maar anderzijds levert men zon
der enige skrupule wapens aan 
vriend en vijand. Iran en Irak 
worden noch min noch meer als 
oefenvelden misbruikt door de 
wapenindustrie." 
• Een argument „ten gunste" 
van de wapennijverheid heet de 
werkgelegenheid te zijn... 

„Het is bewezen dat een inves
tering van 100 fr. in de wapenin
dustrie één vijfde minder tewerk
stelling oplevert, dan wanneer 
diezelfde 100 fr. in vredesnijver-

heid wordt geïnvesteerd. O.m. 
omwille van de hogere veilig
heidsnormen die gesteld worden 
bij de aanmaak van wapens en 
munitie." 
• Wat moet er nu, volgens U, 
gebeuren? 

„Laat mij dit samenvatten in vijf 
punten. 

Op langere termijn is daar die 
de noodzakelijke omschakeling 
naar vredesprodukten. Dat dit 
mogelijk is werd bewezen na de 
jongste wereldoorlog.. Op korte 
termijn moet er onmiddellijk een 
grondig onderzoek gedaan wor
den naar de feiten zelf. Ten derde 
eisen wij dat er een jaarverslag 
over de wapenproduktie en de 
Delcredere-dienst wordt overge
maakt aan de parlementaire kom
missies. Ten vierde moet het toe
zicht van doeane, rijkswacht en 
havenpolitie op punt gesteld wor
den, ook al omwille van de hoger 
aangestipte fiskale fraude. 

En tot slot moet er een Europe
se kode komen voor de lidstaten 
inzake wapenproduktie en -ver
koop." 

""NIEUMS 
V 

te onderzoeken en terzake een 
gunstige beslissing te nemen. 

De reaktie van Geens illustreer
de zijn verrassing en zijn gebrek 
aan lef. Ja, zelfs zijn gebrek aan 
zin voor humor. Duidelijk ver
veeld door dit initiatief zei hij dat 
deze brief moest worden inge
schreven door zijn sekretaris en 
vervolgens overgemaakt aan de 
Vlaamse minister van binnen
landse aangelegenheden, de 
PVV-er Jean Pede. Waarmee 
Geens hoopte om, althans tijde-

^ " • - ^ • 

WIJ maken er onze lezers op attent dat het zaterdag 14 februari is. Dan 
viert men Valentijntje, dag van de verliefden U gelieve dit tussen uw 
vele zwaarwichtige beslommeringen toch maar met te vergeten. 

Jean 
Duyssens 
kandideert 

lijk, van deze eksplosieve kwestie 
verlost te zijn. 

Eergisteren vertelde de woord
voerder van Pede ons dat dit punt 
aan de agenda van de eerstvol
gende vergadering zal worden 
toegevoegd. De bal ligt dus weer 
bij Geens 

Deze laatste wou evenmin zijn 
goed- of afkeuring uitspreken 
over dit schitterende VU-voorstel, 
maar zijn gezicht sprak boekde
len De reakties uit CVP-hoek lo
gen er met om. 

Onafhankeiijke 
Broers? 

Wie biezonder pisnijgdig uit
haalde, was de Vlaamse fraktie-
letder van Voeren, de CVP-er 
Huub Broers Hij sprak van een 
„verbreking van het Vlaams 
front" en een gebrek aan ..solida-
riteit" vanwege de VU. Enkele 
kommentatoren sprongen Broers 

bij en konden de meesterlijke VU-
zet op het politieke schaakbord 
helemaal niet pruimen. 

Terzake dient benadrukt dat 
het geenszins de bedoeling was 
van de VU om de vriendschappe
lijke verhoudingen binnen de 
groep van Vlaamse raadsleden (3 
CVP-ers en 2 VU-ers) te versto
ren. Het opzet was en is er uitslui
tend op gericht het door de rege
ring in de vergeetput gegooide 
Voer-dossier terug boven te halen 
en in een nieuw daglicht te stel
len. 

Vooral de Vlaamse meerder
heidspartijen wensen immers 
niks liever dan de hele affaire stil 
te houden, in de hoop dat de 
Vlaamse bevolking het door hen 
geschonden woord zal vergeten 
Het arrest van de Raad van State 
en alle stoere verklaringen ten 
spijt. De VU kan dit met laten 
gebeuren. 

Dat Broers moeilijk doet, is vol
komen begrijpelijk. Ook hij is het 
getalm van de regering al lang 
beu, maar hij kan toch bezwaar
lijk zijn eigen partij een hak zet
ten'' De bewering alsof Broers 
eraan dacht zelf als kandidaat
burgemeester te fungeren, is la
rie Indien hij dit zou hebben ge
daan dan bracht hi] de ministers 
van de Vlaamse regering in moei
lijkheden, zijn werkgever InWuis 

Huub Broers is immers kabi
netsmedewerker van CVP-ge-
meenschapsmmister Kelchter-
mans... 

Goed nieuws 

Er gebeurde in de voorbije 
week weer van alles. Slecht en 
goed. 

In Libanon blijft men vechten, 
moorden en ontvoeren. Ook de 
speciale gezant van de Angli-
kaanse bisschop Terry Waite is 
verdwenen en bovendien zou hij 
gewond geraakt zijn bij een ont
snappingspoging. 

Roger van Oirbeek van zijn 
kant slaagde er wel m te ontsnap
pen uit de zwaarb)ewaakte Lantin-
gevangenis, samen met drie an
dere gangsters. Toen hij na een 
vorige ontsnapping opnieuw ge
arresteerd werd, groette hij de 
hootdrecherheur met de profeti
sche woorden: ,,A la prochai-
nel". ,,Petit Robert" houdt ten
minste woord. En bovendien 
heeft Van Oirbeek stijl. Zo veront
schuldigde hij zich bij zijn gijze
laars en beloofde hij de gemaakte 
kosten te zullen vergoeden. 

Goed nieuws is natuurlijk het 
feit dat er in Brugge een jonge 
Vlaming rondloopt die — het 
oude gezegde indachtig — meer 
dan twintig keer man is, vermits 
hij zoveel talen kent 

En tot slot hoeven doorsnee
vrouwen zich met langer te scha
men om in monokini rond te hup
pelen, vermits zelfs dames van 
koninklijken bloede daaromtrent 
geen skrupules hebben Dit blijkt 
althans uit ,,pittige" kiekjes van 
prinses Stefanie in het weekblad 
,,Kwik" 

Halfnaakte 
Stefanie 
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„Ondanks de verklaringen van de 

minister van Buitenlandse Zaken 
hebben wij toch de indruk dat men 
In regeringskringen niet erg zeker is 
over het gelijk van Tindemans. Men 
vreest dat er vandaag of morgen 
toch een document te voorschijn 
komt, waaruit de Belgische betrok
kenheid bij een mini-wapengate 
blijkt. (...) 

Er moet klaarheid komen in deze 
onverkwikkelijke zaak want ze doet 
veel kwaad." 

(Kommentator Leo Marynissen in 
,,Het Volk" van dinsdag 10 februan 
1987 ) 

Faciliteiten 
afbouwen 

Ongeveer op hetzelfde ogenblik 
dat de VU de kandidatuur van 
Jean Duyssens voor het burger
meesterschap van Voeren in
diende, hielden he\ Algemeen Ko-
mitee Voeren en het Komitee der 
Gemeentemandatarissen van 
Vlaams-Brabant een perskonfe-
rentie. 

Na een uitvoerige en kritische 
evaluatie komen beide aktiegroe-
pen tot een reeks besluiten, waar
van de belangrijkste ongetwijfeld 
zijn dat de faciliteiten in Vlaande
ren volledig moeten afgebouwd 
worden en dat de provincie Bra
bant dient te worden gesplitst in 
drie delen. Daaruit vloeit voort dat 
het kiesarrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde dient gesplitst te 
worden. Bovendien is het nodig 
dat de taalwetgeving in gerechts
zaken en de organisatie van het 
gerechtelijk apparaat aan deze ho
mogene taalgebieden wordt aan
gepast, net zoals de wetten inzake 
milieu. 

Deze organisaties steunen ook 
de toepassing van het dekreet 
Suykerbuyk-Coveliers, vermits 
„de voorstellen tot benoemen van 
burgemeesters aan de gemeen

schappen moeten toekomen in het 
kader van hun integrale voogdij." 

Tot slot wordt een waarschu
wende maar niet mis te verstane 
beschouwing meegegeven: „De 
afdreiging dat er geen enkele over
eenkomst mogelijk is zonder, .be
grip" of toegevingen van Vlaamse 
kant IS onaanvaardbaar, aange
zien de Vlaamse doelstellingen op 
gelijkwaardigheid gestoeld zijn, en 
evenzeer en onverminderd gelden 
in hoofde van de Franstaligen." 

Arseen 
een Belgiè heeft er alweer 

milieu-schandaal bij. 
Op het terrein van een sinds 

dertig jaar verlaten fabriek in de 
Limburgse gemeente Bocholt ligt 
meer dan 500 ton uiterst giftig ar
senicum. Tot op meer dan 3 km 
van de fabriek werd arseen terug
vonden en de vrees is groot dat 
ook het grondwater is bezoedeld. 

De Vlaamse regering besloot de 
toegang tot het terrein te verbie
den, maar daarmee is het pro
bleem natuurlijk niet opgelost. De 
kostprijs voor een grondige opkuis 
van het hele gebied zou ruim een 
kwart miljard fr. bedragen. 

Wie zei daar weer dat de vervui
ler moet betalen ? 

Rapport 
vertaald 

Tijdens de bespreking van en
kele amnestie-wetsvoorstellen — 
waaronder dat van de VU-er Co-
veliers — werd meermaals ven/ve
zen naar het door de speciale 
werkgroep van de Vlaamse Raad 
opgemaakte rapport over de ,,so
ciale, menselijke gevolgen voor de 
slachtoffers van de oorlog, van de 
Spaanse burgeroorlog en voor de 
getroffenen van de repressie en 
epu ratiewetgevi ng ". 

De bewuste Kamerkommissie 
besloot dat dit rapport moet ver-

De suksesvolle VU-autokaravaan van vorige week zaterdag groeide uit tot een krachtig protest tegen allen 
die het KS-sluitingsplan steunen of gedogen. Bij de hoofdzetel te Houthalen en bij de voorzitters van de 

mijnvakbonden werden rouwkransen neergelegd. Lees ook biz. 17.(toto: Geert de soete) 

taald worden, opdat ook de 
Franstaligen daarvan kennis zou
den kunnen nemen. ,,Gazet van 
Antwerpen" merkte terecht op dat 
dit een uitzonderlijke procedure is. 
En omdat de leden van het natio
nale parlement doorgaans geen 
kennis nemen voor wat in de Ra
den van de gemeenschappen en 
gewesten wordt besproken, én 
omdat de Franstaligen aldus ge-
konfronteerd zullen worden met 
het amnestie-probleem, zoals het 
in Vlaanderen wordt ervaren. 

Vraag is natuurlijk of we daar
mee een stap dichter zullen ko
men bij een oplossing. Tenzij de 
oplossing erin zou bestaan te 
wachten tot alle slachtoffers van 

Lantin-Lantuit 
MMM^T Ronquières Is voor 
^^^ de waterwegen, moest 
" ^ Lantin worden voor 

het gevangeniswezen. 

De „gevangenis waaruit geen 
ontsnapping zal mogelijk zijn" 
werd in december 1979 geopend 
door de toenmalige mlriister van 
Justitie van Elslande. Een be
tonnen mastodont van acht ver
diepingen, gelegen in een om
muurd terrein van twaalf hekta-
ren, beheerst door miradors on
zaliger gedachtenis. De bewa
king gebeurt er high tec vla 
cameras In gesloten circuit, 
electronische verklikkers en de 
allerlaatste snufjes Inzake slo-
tenmakerlj. De grap heeft 
destijds een flink eind boven het 
miljard gekost. 

Voor dat geld hebben de boe
ven een new look nor met vier 
sterren gekregen. Cellen voor
zien van sanitair en radio; ci
nema en tv-zaal, sportzaal en 
straks een zwemkom. Hoe hoger 
men klimt, hoe rianter het uit
zicht op de omgeving. De groot
ste boeven hebben het mooiste 
zicht. Aan hen is In de horizon
tale hiërarchie de achtste verdie
ping voorbehouden. 

Gelukkig heeft van Elslande 
destijds verzuimd, bij de poort 
van Lantin de waarschuwing te 
hangen die Dante boven de in

gang van zijn Inferno schreef: 
gij die hier binnenkomt, laat alle 
hoop nu varen. 

Wie in Lantin binnenkomt 
heeft de fikse hoop, er vroeg of 
laat de benen te nemen. De vier 
sterrennor geniet dan ook een 
uitstekende reputatie. Wie zich 
in een oud provinciegevange-
nisje verveelt, tracht het aan 
boord te leggen dat hij naar Lan
tin komt: een komfortat}ele pled 
è terre in afwachting van de 
sprong. 

De heer van Oirbeek is een 
klein beetje sn(^, als hij voor
wendt niet van Lantin te hou
den. „Ik word er depressief", 
zegt hij. Je zou voor minder de 
benen nemen. Vooral als dat zo 
makkelijk gaat. In andere gevan
genissen van het Koninkrijk 
fluisteren de ganoven mekaar 

het ontsnappingstarief van Lan
tin in het oor: 500.000 fr. 

Zoveel zal het van Oirbeek 
waarschijnlijk niet gekost heb-
Ijen. Hij is er al drie keer over het 
muurtje gewipt en wordt wel aan 
abonné-tarief verzorgd. 

Trouwens is het helemaal niet 
zo dat ontsnappen uit Lantin ook 
maar één frank moet kosten. 
Twee jaar na de plechtige ope
ning was men er nog altijd bezig 
met allerlei aannenningen. In die 
tijd maakten een twaalftal go
zers dankbaar gebruik van stel
lingen die tegen de buitenmuur 
stonden. Achttien augustus '80 
was een heuse open-deur-dag: 
niet minder dan tien jongens, 
waaronder reeds van Oirbeek, 
kozen het hazenpad. 

Nadien is er eventjes een do 
it yourself-tijd geweest op de 
aloude ambachtelijke manier. 
Met aaneengeknoopte lakens, 
maar niet zonder sukses. 

Verleden zondag heeft van 
Oirbeek bewezen dat de dingen 
weer in het goede oude spoor 
zitten. Er moeten daar in Lantin 
méér wapens binnengesmok
keld zijn dan de twee jachtgewe
ren waarvan Tindemans weet 
heeft dat ze in Iran zijn. 

de buitensporige en anti-Vlaamse 
repressie overleden zijn... 

TAK voetbalt 
Het Taal Aktie Komitee (TAK) 

blijft aktief rond en op het Voe-
rense terrein. Zondagochtend be
vestigden enkele tientallen TAK-
leden een spandoek aan de 
ambtswoning van de Limburgse 
provinciegoeverneur: „Harry, doe 
je plicht". 

's Namiddags greep er een 
sportieve ontmoeting plaats tus
sen een voetbalploeg van 
Vlaamse Voerenaars en een TAK-
elftal. VU-kandidaat-burgemeester 
Jean Duyssens gaf de aftrap. 

Na de match wou men ook een 
spandoek ophangen aan het Voe-
rense gemeentehuis, maar toen 
greep de rijkswacht biezonder 
hardhandig in. Een deel van de 
manifestanten werd opgeleid en 
tegen vier TAK-ers werd proces
verbaal opgemaakt. 

Toch vreemd dat de rijkswacht 
steeds de Vlamingen aanpakt. 
Wanneer de Action Fouronnaise 
echter manifesteert, laten de or-
destrijkrachten betijen. Toen 
Guldo Sweron onlangs door de 
Happart-militie in mekaar werd ge
timmerd, kwam de rijkswacht 
slechts nadien tussenbeide. En 
niemand werd opgepakt of gever
baliseerd. 

Wies Moens 
Zondag werd de Vlaams-

nationale dichter Wies Moens m 
het Nederlandse Beek herdacht. 
Behalve vele Vlaams-nationalisten 
kwamen echter ook een dertigtal 
herrieschoppers opdagen. Zij be
gonnen te schelden en te roepen. 

Dit belette niet dat de eucha
ristieviering, waarin pater Snijders 
voorging, tot een stil bezin
ningsmoment uitgroeide. Tijdens 
de kransneerlegging op het hel-
denhuldezerkje van Wies Moens, 
herinnerde VU-senator Walter 
Luyten aan de vrijheidsstrijd van 
de Nederlanden. Hij noemde de 
aanwezigen „de echte Geuzen die 
na vierhonderd jaar nog steeds de 
strijd voor de eenheid der Neder
landen voortzetten." 

De liederen ,,Wilt heden nu tre
den", ,,het Prinsenvolk" en de 
zesde strofe van het „Wilhelmus" 
(waarin onze hoop wordt uitgedruk 
om ooit eens „de tirannie te ver
drijven"), moeten blijkbaar de ver-

standigen, die stonden te luiste
ren, hebben aangesproken. Want 
toen de deelnemers zich naar de 
koffietafel begaven en het opge
trommelde „schorem" (zoals in
woners van Neerbeek de tegenbe-
togers betitelden), opnieuw begon 
te huilen, kozen de toeschouwers 
de kant van de Wies Moens-
herdenkers. 

Buren van Wies Moens getuig
den trouwens over de goedheid 
van deze man. Anderen haalden 
herinneringen op aan de lessen 
die ZIJ ooit van deze voor
aanstaande Vlaming kregen. 
De daaropvolgende verbroedering 
tussen Vlamingen en Nederlan
ders deed de kwalijke gedachte 
aan het incident vlug vergeten. 

Autowegen 
„De Financieel Ekonomische 

Tijd" maakte gisteren enkele re
kensommetjes en bedenkingen bij 
de kredieten voor wegenbouw tij
dens de voorbije jaren. Daaruit 
blijkt dat Vlaanderen zwaar wordt 
benadeeld inzake de bouw van au
towegen (of wat had U gedacht?). 

In 1985 was een nationaal pro
gramma voorzien voor alles sa
men 5.937 miljoen fr. Voor alle 
Vlaamse provincies stonden toen 
werken ingeschreven voor 1.973 
miljoen fr., waarvan 760 miljoen fr. 
overdrachten van vorige jaren. 
„Dat was met 33,2 % dus niet 
eens een derde van de beschik
bare middelen." Naar autowegen 
in Wallonië ging 3.964 miljoen fr. 
(761 miljoen r. overdrachten inbe
grepen), hetzij 66,8%. Deze krant 
plaatste terecht volgende titel bo
ven het bewuste artikel: ,,/n Wal
lonië nieuwe autowegen, in Vlaan
deren de knelpunten". 

12 april 
Zondag 12 april moet een be

langrijke dag worden van en voor 
de Volksunie. Die dag is er im
mers een grootse, eigentijdse 
meeting gepland in de Brusselse 
Magdalenazaal. Deze ruimte, 
waar het FDP ooit zijn bijeen
komsten placht te houden, moet 
nokvoi VU-leden en -sympatisan-
ten steken. 

Noteer deze datum nü reeds in 
uw agenda en maak afspraken 
met vrienden-nationalisten om 
op 12 april samen naar Brussel te 
gaan. 
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Rekord werklozen 

5000 Geko's meer 
De stijging van de werkloosheid tot een nieuw re

kord van 526.000 uitkeringsgereclitigde werklozen 
heeft er toe geleid dat de regering beslist heeft de 
gemeenten toe te laten 5000 gesubsidieerde kon-
traktuelen (GEKO's) meer aan te werven. 

Bij een vorig besluit werden de BTK-, DAC- en 
TWW-statuten in gemeenten afgeschaft en vervan
gen door 12.000 GEKO's. 

A LHOEWEL de modaliteiten 
nog niet bel<end zijn wijst 
de opgegeven meeruit

gave van 130 miljoen voor de 
staat op een tegemoetkoming 
van 230.000 F/jaar voor de ge
meenten die deze 5000 GEKO's 
zullen aanwerven. Indien deze 
veronderstelling juist is kan men 
verwachten dat weinig gemeen
ten geneigd zullen zijn bijko
mende GEKO's te aanvaarden. 
Bij de vorige wijziging van het 
statuut werd door de Vereniging 
N/ian Steden en Gemeenten reeds 
berekend dat de meerkost voor 
de gemeenten minimum 1,5 mil
jard bedroeg. Toen werd de ba
sistegemoetkoming echter be
paald op 400.000 F/jaar. 

Sociaal akkoord 
Bij het tot stand komen van het 

interprofessioneel sociaal ak
koord werd overeengekomen dat 
0,5 % van de loonmassa zou 
besteed worden aan bijkomende 
tewerkstelling. Hierdoor zouden 
er ongeveer 8000 banen moeten 
bijkomen. 

In de reeds bekende nieuwe 
kollektieve arbeidsovereenkom
sten IS er slechts uitzonderlijk 
sprake van bijkomende aanwer
vingen zodat de vrees niet on
gegrond is, dat van het mooie 
principe, dat tot bijkomende 
tewerkstelling moest leiden, 
slechts weinig zal terechtkomen. 

Andere aanpak 
Wij hebben reeds bij herhaling 

aangeklaagd dat de regering niet 
beschikt over een echte te
werkstellingspolitiek en slechts 
maatregelen neemt wanneer de 
statistieken haar parten spelen. 
Zo is het ook nu weer. Het pro
bleem van de werkloosheid kan 
niet duurzaam worden opgelost 
door 5000 bijkomende GEKO's 
toe te staan. Het gaat .hier im
mers in hoofdorde over een alter
natieve tewerkstellingsvorm van 
de overheid zelf. De kosten zul
len onrechtstreeks afgewenteld 
worden op de burger via hogere 
gemeentelijke belastingen. 

Een echt tewerkstellingsbeleid 
moet uitgaan van de vaststelling 
dat de problemen zich in hoofd
orde situeren bij de vrouwelijke 
beroepsbevolking en bij de onge
schoolden. Het geschikt maken 
van de ongeschoolden voor de 
arbeidsmarkt zou als een topprio
riteit moeten behandeld worden. 
Het inschakelen van een gro
ter aandeel vrouwelijke arbeids
krachten vergt wellicht naast een 
aangepaste opleiding ook een 
mentaliteitsverandering. 

Het wordt tevens steeds duide
lijker dat de band tussen bedrijfs 

investeringen, ekonomische 
groei en tewerkstelling niet meer 
zo vanzelfsprekend is als in het 
verleden. 

Wij kunnen er nooit genoeg de 
aandacht op vestigen dat de pa-
rafiskale druk op het loon bij ons 
zo groot is geworden dat elke on
derneming het aantal werkne
mers zo veel mogelijk wenst te 
beperken. Zolang de regering 
hier niet ingrijpend verandering 
brengt zal de bijkomende te
werkstelling problematisch 
blijven. 

André Geens 
Door de deuren van gemeente- en stadhuizen open te zetten voor 
5.000 extra GeKo's wil de regering het werklozenaantal drukken... 

De Donnéa wil herziening 

Vlaamse kompensatie 
bedreigd 

Men zat zich herinneren dat êr in 19$3 een 
zogenaamd gtobattsatieakküord tot stmd kwam 
inzake de kompensaties voor de iegerbesteUin-
gan. Aanleiding was de belangrijke basteiting van 
de F'IB-viiagtaigan, Oafansieministar de Donnéa 
wit nu hat daatijds bereikte evenwicht doorbreken 
ten nadata van Viaanderan. 

PUI , y het g{ob9ifisat!e^k» 
köqf<j yiferden öe kom-
peftsatiea zodanig $©• 

spreki dat Viaaftöèfèn $4 tot 
66 % Z0Ü ontvangen* W^Hooti 
34 tol 36 % en BtU^^ 0 tot 11 

Omdat eert aantal besteflin-
gen ondertussen werd afge-
voerd ïïoals 4^ aankoop van 
VHF r̂adto's m i\0i\k0pt&:9 
Mp Vlaaodarafn inzak© d« 
Hompensaöea «an zmn: grota 
achterstajwi op. Da?;© aitüatle 
kan atikel rechtgiaxet worden 
Indien het overgrota deei van 
da ftieuwa fsgefbestei|ir*g 
naar Vlaanderen komi. 

Veftrouwelp 
fn hat weekblad „KnaoH" 

van 4 feUfuari j.i, wafd met-
ding §emaai<t van een vertrou-
weiijke nota over hat iCKjaren' 
p\m van Landsverdedfgtng 
over da periode 1987-07. Hier» 
bil zou de dafenaieministar op-
terar>'voor een nieyw principe 
inzake de kontpensaiies, na
melijk de reciistraekaa koppe
ling van de l<ompensatles aan 
de aankopen. 

Wa wachten met spanAtng 
op de raaktle van da VJaamse 

maardertiaidspartijen. We 
kunnen moeiiijk geloven dat 
na de faWe reaktia van sommi-
ga PVV- en CVP- pöljöci tegan 
de eerdere voofnamens om 
iiet gfóbalisatieaiticpord te 
doorbreken, zij nu da opties 
van da Donnéa icunnen slik
ken. 

Mtnist$r de Donnéa spreekt 
wei z&er goeé blederiands 
nrmr &ên hart voor Vtamde-

wn ts er niet bij 

De optie de Oonnia zoy 
trouwens betekenen dat 
Vlaandeî an en de Vlaamse in-
dtistria de reeds atgelopen 
achterstand irszake de kom-
penaaties nooit mmt zou kun
nen Inhalen. Hat zou tevens 
betekenen dat de tewarkstei-
llngsefïakten voor de legerbe-
aiellingen in de pmSoés '80-
'90 praktlsoh integraal naar 
WaUoni# Zouden bedrainaard 
worden. 

Welke middelen 
Detensiaminister de Don

néa wM da komende iO jaar 
niet mindaf dan 386 mifïard 
uttQevan voor Jaseraankopen. 
Zelfe bagrotIngsmWstef Ver-
hófstadt î eeft er op gewezen 
dat dit onmogelijk Is zonder 
ftet apaarpian van de regering 
tn gevaar te brengen. Hi| acï>t 
zalfs de helft van dit bedrag 
nog overdreven en houdt het 
op iSO miljard voorde volgen
de iö laar. 

Toch wil de defensieminis
ter reeds in 1987 veel meer 
uitgeven dan in het St -Anna-
plan was voorzien 

Hef defensiedossier en het 
lö-jarenpian worden nu be
handeld in het mtnisterkomi-
tee voor sociaat-ekonomtsche 
koordinatie In dit komitee zal 
tevens het probleem van de 
kompensatiebesleltingen 
moeten geregeld worden al 
dan niet overeenkomsttg het 
akkoord van 1983 Zullen de 
Vlaamse ministers zich eens 
te meer faien bedotten zoals 
met het staaldossier'' 

PENSIOEN' 
g MILJONAIRS 

LU 

UU 

2£* 

Het pensioensparen 
lijkt een beperkt sukses te 
worden. Het verkoops-
aapekt bij uitstek la de on
zekerheid die er beataat 
omtrent de grootte van de 
pensioenen binnen hier en 
een tiental jaar. De onbe
kwaamheid van de over
heid In de sektor In de so
ciale zekerheid komt aldus 
de financiële wereld ten 
goede. 

In schil kontrast met de 
I^U onzekerheid van talrllke 
^ ^ Jonge mensen staan de on-
^j^ verantwoorde verschillen 
• y die er nu nog bestaan In de 
UU uitgekeerde pensioenen. 

UM 

SC 
idU 

Ud 

SC 
idU 

In 1983 konden nog 
13.670 personen genieten 
van een Jaarlijks pensioen 
boven het miljoen I 12 ge
pensioneerden kwam een 
Jaarlijks appeltje voor de 
dorst van meer dan S mil
joen ten goede. Deze 
toestand Is wraakroepend 
als men weet dat ruim 
130.000 gepensioneerden 
het Jaar moeten rondko
men met minder dan 
100.000 fr.l 

ijj ROMMEL' 
W EUROPA... 

Mnsal 

Ui 

se 

S£ 
UJI 

•mast 

se 
Uil 

• Op nationaal over-
heidevlak Is er nog heel 
wat werk te verzetten In
zake de Europese eenma
king. Het staat buiten kijt 
dat er tussen de lidstaten 
onderling relevante ver
schillen bestaan op ekono-
mlsch vlak. Een ware Euro
pese federatie moet bijge
volg op die verschillen In
spelen. 

Het Is daarentegen nog 
schering en Inslag dat tus
sen lidstaten onderling 
kunstmatige belemmerin
gen en diskreparties in 
stand gehouden worden. 
Dat stelt prof. dr. Jacques 
Pelkman van het Maas
trichts European Institute 
of Public Administration 
vast. 

Het felt dat de Europese 
lUstaten kunstmatige thuis
markten kreêren in speci
fieke sektoren belemmert 
volgens prof. Jacques de 
schoolvergroting. Innova
tie en efficiëntie In de pro-
duktie. 

t ; . . . PROFES-
^ SIONEEL 
r-f EUROPA 

V Op bedrijfsviak wordt 
in belangrijke kringen dit 
beleid van de nationale re
geringen bekritiseerd. Men 
vreest immers dat een ver
deeld Europa op wereld
vlak slechts een tweede-
rangsrol in de wereldeko-
nomie zal kunnen ver
vullen. 

Prof. Jacques stelt dat 
éénwording de enige mo
gelijkheid Is om een soeve
rein handelend Europa te 
bereiken, hoewel dit de on
derlinge handelsvrijheid 
kan beperken. 

wmm 
iaijial 
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Kamerlid Hugo Schiltz: 

„Tussen regering en oppositie 
te veei onbenoemde ministers" 

1987 zou het jaar van dé herwaardering van het Parlement worden. Aldus 
luidde de nieuwjaarswens van CVP-voorzitter Swaelen. 

Maar blijkbaar heeft zijn partijgenoot en Eerste minister Martens hiervan geen 
weet gekregen. Want de wijze waarop hij zich vorige week afmaakte van een in
dringende interpellatie van Hugo Schiltz, was ronduit ergerlijk. Een kaakslag 
voor al degenen die het, zoals ons kamerlid, goed menen met de parlementaire 
demokratie. 

^EEDS enkele keren viel 
KS-manager Gheyselinck 
vrij bruut en ongenuan

ceerd uit tegen de VU en in het 
bijzonder voorzitter Jaak Ga
briels. Vandaar dat Hugo Schiltz 
de premier aan de tand wilde 
voelen over de juiste opdracht 
van Gheyselinck. 

„Mijn kind, schoon kind". Tot 
zover valt de manager zeker te 
volgen. De verdediging van zijn 
plan is hem gegund. Hij doet dit 
overigens met verve, zin voor de 
media en overtuiging. 

Welke opdracht? 
Iets heel anders is de finan

ciële marge van 23 miljard waar
binnen Gheyselinck opereert. Of
wel mocht hij deze marge zelf 
vaststellen, en dan heeft hij dui
delijk een politieke opdracht: 
„Bepalen hoeveel de gemeen
schap beschikbaar moet stellen 
om een volgens hem aanvaard
baar saneringsplan voor KS op te 
stellen." Meteen houdt dit in dat 
de volksvertegenwoordiging het 
volste recht heeft, hem terecht te 
wijzen voor zijn keuze en deze te 
betwisten. Hijzelf zou overigens 
een funktie uitoefenen waarvoor 
hij niet demokratisch verkozen is. 
Hoe dan ook, uit geen enkele ge-
gevenheid put hij het recht de in
zichten van de VU onbehoorlijk, 
dwaas of onverantwoordelijk te 
noemen. 

Had Gheyselinck deze vrijheid 
niet, en was het de regering die 
dikteerde: 23 miljard en geen 
frank meer, dan is het tot nader 
order in een demokratisch bestel 
evident dat deze optie van de re
gering in vraag mag gesteld wor
den. Gheyselinck heeft hier geen 
uitstaans mee, laat staan dat hij 
kritische bedenkingen van welke 
partij dan ook als demagogisch 
mag afdoen. 

Ban de VU! 
Het meest schokkende is vol

gens Schiltz zijn bewering „dat 
partijen zoals de VU in een land 
als België moeten kunnen uitge-
band worden". Spijtig dat zoon 
Gheyselinck zijn vader niet meer 
kan vragen, wat hem er destijds 
toe aangezet heeft een onverant
woorde en demagogische partij 
met zijn prestige te steunen. 

Komt bij dit alles dat Gheyse
linck, hoe intelligent ook, de ge

schiedenis van de nationale sek
toren in België en Vlaanderen 
niet van nabij heeft meegemaakt. 
„Men kan niet ontkennen dat het 
KS-dossier deel uitmaakt van een 
ruimere problematiek, die in we
zen te maken heeft met de hele 
vraag naar de aanwending van 
het financiële produkt voor de 
overheid, dat de bevolking ter be
schikking stelt, en de verdeling 
van dit produkt over Vlaanderen 
en Wallonië." Deze behandeling 
in een globale kontekst, dat is het 

H. Schiltz in het verzet tegen een parlement „van marionetten en me-
kanieken". 

Dér S f̂iat verlangt 
H AAST onopgentiiötKt* 

Maar toch de Senaat 
;.5Cftreel vorige vwek 

ge8chiéd<«fe. Voor «($ «ersts 
5|saal lag een mcAî  tm stem-
||Éns> ift het Dwits opgesteld. 
f ^ ^ Q t e ^ l t g was é& interpef» 
? ^ t ^ ^ # - 0«tt5ta{i§& socla-
'Mm'èp^-Ï)6ze ijökioeQ zich 

in erg scherps bewoordingen 
over het gebruik vm Oulis in 
gerechtszaken. Eiftd 1985 met 
name werd hJefomtrertt een 
wet goedgekeurd. Eupen ton 
een atóondertijk gerechtefijk 
affondissement worden. Van
daag, ruim een jaar later, fs 
ntetéén uitvoeringsbesluit ge
troffen Traagheid of onwil? In 
ieder geval een zor>derltnge 
benadering van de belangen 
van de rechtzoekerrde. 

Heeft de minister overigens 
wei l̂ et voornemen ooit een 
Duitstalig gerecintelijk arron
dissement op te richten? Am
per twee maanden terug werd 
bij de Eupense arbeidsrecht
bank een hoofdgnffter be
noemd, bij wie de vereiste ta-
lenltennis ver zoek ts En de 

^ere{;^teiijke potitie zou 
over één DuitstaliQe 

^ fcp 23 Deschikken 
'"^^^ een kollega-ssnator 

iffee^ Eicher steun Niet van 
een parlijgÉsnoot Wel /an 
enze W«fter tuyt;eft>-0e3̂ ê Hê o- „ 
tnneKöe aeo 4e <jodel^ o f " " " 

W. Luyten' ,,. urn die 
Gleichberechtigung zu ermo-
ghchen." 

aanh^htlïig vatt «ie OostkatJ-
tons '^ Wfiiotil; en d-ende 
prompt een motlèln „OerSe-
nat ^erfstngt 4ass die fiegt»-
rung aft» Ma&Soahmen er-
greift tüm ële Gleichberechth 
9un§ der dè«ts<*sprachigen 

• jlef zo ermöghchen' 
4e stemmin'j varant-

hllnogmaais hoe op 
É van <le rechtsbedeling 
Éen wan 4t> EHiitstahse 
iield met de voeten 
getreclen, „Met de«e 

:^;^fe maakt öe éenaet ge» 
"'•ktedenis. ^owef meerder-
M alt minderheid 2o«den 

'%lttter ds motte kmnm staan 
om de Duitstalige minderheid 
eer te bevssjzen/* 

Maar eem puntje bij paaltje 
IS daaf <ie partiltucht De motie 
van luyten werd weggewuifd. 
Meerderheid tegert minder
heid. . De regering mag niet 
verzocht worden maatregelen 
te treffen om de rechten van 
de Duitstaiigen te waarbor
gen. Een van die onzindeltjk-
heden van onze parlementaire 
werking. 

wat de VU en haar voorzitter 
doen. 

Al bij al toch een indringende 
vraagstelling, naar de opdracht 
van de vele onttenoemde 
ministers-opdrachthouders. 

Maar Martens zelf daagde niet 
op. Staatssekretaris Aerts kreeg 
de eer — en hij was er echt niet 
gelukkig mee — een erg stroef en 
weinig betekenisvol antwoord af 
te lezen. Aan de interpellatie 
werd niet tegemoet gekomen, 
laat staan dat er zich een zinnige 
gedachtenwisseling kon ont
spinnen. 

Op deze wijze devalueert het 
parlement al snel tot „een verga
dering van marionetten en meka-
nieken". 

Het antwoord van de staatsse
kretaris leidde in ieder geval niet 
tot het besluit, dat de regering 
zinnens is iets te ondernemen te
gen het politiek gemoeial van 
Gheyselinck. 

,,Voortaan" aldus Schiltz, 
,,leven we dus in een land waar 
de debatten die door de rege
ring met de oppositie worden 
gevoerd, uitbesteed worden 
aan technokraten. Straks kan 
men dan reklame- en medla-
speclallsten Inhuren om het de
bat namens de regering met de 
oppositie te voeren." 
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SENAAT 
Min 12.000 
bedden 

Amper een dozijn senatoren toonde vrijdag be
langstelling voor de boeiende dialoog tussen Jef 
Valkeniers en minister Dehaene. Ditmaal over de 
erkenningsnormen voor ziekenhuizen. 

Op de toeschouwerstribune was meer interesse. 
Militanten uit Dilbeek gooiden pamfletten de zaal in, 
met namen op van de vele bedreigde ziekenhuizen. 

W ANT met de nieuwe er
kenningsnormen moe
ten zo'n 12.000 zieken

huisbedden verdwijnen, 6.000 in 
de nabije toekomst. 

Nochtans stelde een OESO-
rapport dat ons land niet zo slecht 
zit inzake het aantal bedden en 
de gemiddelde verblijfsduur. 
Voor alle zekerheid werd er nog 
een Nederlander bijgehaald om 
de normen eens te bekijken. 
Diens studie is verre van klaar. 
Dehaene is dat wel... „met een 
verdoken en eigengereide pro-
grammatie". 

Een programmatie waarvan 
vooral de kleinere ziekenhuizen 
het slachtoffer worden. Nochtans 
kunnen juist deze beter dan de 
grotere inspelen op de behoefte 
van korte hospitalisatie, evenzeer 
een kwaliteitsverzorging bieden, 

beantwoorden aan de regionale 
behoeften... „Kortom", aldus Jef 
Vall<eniers, „ze zijn goedicoper, 
bieden een latere kwaliteit en 
staan dichter bij de mens." 

En hij vervolgde dat het onbe
grijpelijk redeneren is, dat een 
teveel aan ziekenhuisbedden 
kostenverhogend en kwaliteits-
verlagend werkt. „De minister 
verzwijgt dat er 33 % teveel uni
versitaire ziekenhuisbedden zijn. 
Hij bevordert de overkoncentratie 
van grote ziekenhuizen in de ste
den/' 

Volgens de VU-senator is het 
beleid van de minister al te dras
tisch. Hij wil alles tegelijkertijd 
aanpakken, zonder oog voor de 
mogelijke opvolging hiervan en 
met één grote kommer: de finan
ciële aspekten. De nieuwe erken-
ningsnomnen voor ziekenhuizen 
zijn de klap op de vuurpijl. 

Kijken via 
fisicaiiteit 

In de Senaat ligt een wetsontwerp betreffende het 
kijk- en luistergeld ter bespreking. Samen welgeteld 
14 heffingen, gaande van 864 fr. voor een autoradio 
tot 5.916 fr. voor een huisradio en kleurentelevisie. 
Bijkomend zijn nog voorzien de tv in een tweede 
verblijf of in de wagen. 

L 

Het wetsontwerp behoudt dus 
,,het bezit" van een toestel als 
kriterium. Een steekproef bij 1553 
personen wees evenwel uit dat er 
amper 408 in orde waren. Met het 
nieuwe initiatief zal het „zwart" 
kijken of luisteren zeker niet afne
men. 

Met een aantal amendementen 
zet Joos Somers radikaal het mes 
in het ontwerp: alle heffingen 
worden afgeschaft, het kijk- en 
luistergeld gefiskaliseerd. Uit
gangspunt hierbij zijn de vaststel
lingen dat haast iedereen over 
een radio beschikt en dat zeker 
personen met een netto-belast
baar inkomen van meer dan 
240.000 fr. een tv hebben. 

Het kijk- en luistergeld wordt 
dus gekoppeld aan het netto-be
lastbaar inkomen „want", aldus 
de Mechelse senator, „de aard 
en het aantal toestellen hangt in 
grote mate samen met dit inko
men". Met een aanslag van 1 % 
komt het minimum-bedrag op 
2.400 fr., wat lager is dan het 
regeringsvoorstel. Maksimaal 

stelt Somers de limiet op 12.000 
fr., niet hoger dan het regerings
voorstel. 

Uiteraard krijgt elkeen het 
recht, van het kijk- en luistergeld 
af te zien. De kontrole hierop zal 
alleszins gemakkelijker zijn. So
cialer zijn de amendementen van 
de Mechelaar zonder enige twij
fel, en toch hebben ze geen nega
tieve financiële weerslag. Wel in
tegendeel. 

Socialer en meer geld in het 
kastje. Vooral dit laatste moet de 
regering aanspreken. 

J. Somers wil kijk- en luistergeld 
fiskaliseren. 

mi——=—— 
Onderwijs 

en tewerkstelling 
Het spookbeeld van de werkloosheid, inzonder

heid de jeugdwerkloosheid, stemt tot nadenken over 
de doelstellingen en de inhoud van het onderwijs. 

De degelijkheid van het onderwijs is de basisvoor
waarde voor de tewerkstelling en de welvaart. On
derwijs is investeren in mensen die de wereld van 
morgen mede zullen gestalte geven. 

E snel evoluerende sa
menleving stelt vandaag 
een pijnlijk dilemma: het 

schools vormingsproces loopt 
over ruim een decennium; het 
industrieel produktieproces en de 
technologie daarentegen evolue
ren razendsnel. Het ondenwijs 
moet hieraan worden aangepast. 
Tussen onderwijsmiddens en be
drijfsleven is een permanente dia
loog onontbeerlijk geworden en 
aan de jongeren moet de zin voor 
zelfstudie door permanente vor
ming worden meegegeven. 

Dit alles vergt dat het ondenvijs 
voldoende ruimte krijgt om hierop 
zo soepel mogelijk in te spelen. 

Kennen en kunnen 
De vaststelling dat bij heel wat 

jongeren schoolmoeheid op
treedt, en dat anderzijds hele 
scharen jongeren met diploma's 
allerhande er niet in slagen zich 
in het arbeidscircuit te integreren 
en talrijke vakatures onbezet blij
ven, leidt tot het voor de hand 
liggend besluit: het onderwijs 
dient inhoudelijk en struktureel in 
vraag gesteld. 

Voor de eerste groep — goed 
voor 50 % van de werkloze jonge
ren — ontbreekt het aan motiva
tie. Voor hen dient een afzonder-̂  
lijke oplossing gevonden, zoniet̂  
dreigt in de samenleving een 
groep marginalen te ontstaan die 
het nieuwe proletariaat van de 
21ste eeuw zal vormen. 

Aan de anderen moet duidelijk 
gemaakt dat de opleiding niet 
eindigt bij het einddiploma, maar 
dat het dan pas begint. Perma
nente vorming en bijscholing wor
den een onafecheidelijk en onaf
wendbaar onderdeel van het be
roepsleven. 

Basisopdracht van het onder
wijs zijn algemene vorming (ken
nen) en persoonlijkheidsvorming 
(kunnen). Op de arbeidsmarkt 
moeten meer algemeen gevorm
de jongeren komen, die een bre
de basis hebben en zich nadien 
door verdere studie binnen het 
bedrijf of gespecialiseerd onder
wijs ontwikkelen tot specialisten. 
Onderwijs mag evenmin beperkt 
blijven tot kennisoverdracht: het 
moet opvoeden tot kreativiteit, in
novatie en verantwoordelijkheid. 

Steeds meer over 
minder 

Een fundamentele bijsturing 
van het sekundair onderwijs is 
nodig, maar dan tegelijkertijd de
gelijk en doordacht. De fouten en 
improvisaties bij de invoering van 
type I mogen niet herhaald wor
den. 

Enkele krachtlijnen dienen al
leszins geëerbiedigd: het moet 
zowel naar inhoud als naar stijl 
aangepast zijn aan het geestelijk 
niveau en de belangstellingssfeer 

van de jongeren, een brede alge
mene vorming geven en aan
dacht hebben voor de attitudevor
ming, mogelijkheden kreëren tot 
bijscholing van de leerkrachten. 
De oprichting van een Instituut 
voor de Pedagogiek lijkt in dit 
kader zeker zinvol. 

„Ondenvijs mag niet beperkt 
blijven tot kennisoverdracht: het 
moet opvoeden tot kreativiteit, in
novatie en verantwoordelijk
heid." 

Voorgaande stelregels kunnen 
overigens grotendeels doorge
trokken worden naar het hoger 
ondenwijs. De moderne weten
schapper weet steeds meer over 
steeds minder, aldus prof. dr. A. 
Bonte. Daarom wordt van de aan
komende generaties, die morgen 
de midden- en hogere kaders van 
het maatschappelijk leven vor
men, niet zozeer een hoge graad 
van beroepsspeciaiisatie ver
wacht dan wel een goedgevorm
de geest. 

Financiële middelen mogen in

zake onderwijs en kuituur geen 
probleem vormen. Op termijn zijn 
investeringen in deze sektoren 
lonend. Zuinig beheer en efficiën
tie hoeven mekaar overigens niet 
te hinderen. 

Beroep en kuituur 
Het voorbije decennium greep 

een belangrijke verschuiving 
plaats op het vlak van de tewerk
stelling, voornamelijk dan vanuit 
de private naar de opentiare sek-
tor. De prognose voor de komen
de jaren staat hiermede in schril 
kontrast. 

Verwacht mag dat de tewerk
stelling in de overheidsdiea<iten 
op korte en halflange termijn zal 
teruglopen, terwijl deze in de sek-
tor van de zelfstandigen zal stag
neren. 

Vooral evenwel in de privee-
sektor blijkt de kloof tussen on
derwijs en arbeidswereld. Voor 
laag- en ongeschoolden zal vanaf 
eind dit decennium de vraag gro
ter worden dan het aanbod. Pro
bleemkinderen worden zeker de 
gekwalificeerden uit het alge
meen sekundair ondenvijs, terwijl 
voor afgestudeerden uit tech
nisch- en beroepsonderwijs de 
tewerkstellingskansen eerder 
gunstig liggen. 

Bij de diploma's van het univer
sitair onderwijs blijft,,toegepaste 
ekonomische wetenschappen" 
de spits afbijten, gevolgd door 
ekonomische wetenschappen, 
handelsingenieur enz. 

Aangezien de kansen op te
werkstelling in de toekomst voor
al vanuit het bedrijfsleven te ver
wachten zijn, kunnen de andere 
signalen naast de beroepskwalifi-
katie niet verwaarloosd worden: 
organisatiezin, motivatie, inzet... 
Of zoals rektor Dillemans van de 
KUL terecht opmerkte: het onder
wijs moet naast beroepsbe
kwaamheid impulsen geven aan 
een degelijke algemene kulturele 
vorming van de jongeren. Bij- en 
herscholing, in samenwerking 
tussen onderwijs en onderne
ming, dienen dan wel aangemoe
digd en uitgebouwd. 

Frenz Van SteenMste, 
volksvertegenwoordiger 
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Zéér ruim assortiment in 
stijl-stoffen en maten. 

Lente en ZomerkoUekties 
worden nu 
voorgesteld! ei-e'* 
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AARTSELAAR 
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VRIJDAG: FEEST- EN KOOPAVOND TOT 21 U. 
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Bretoense bard Alan Stivell: 

„Het zijn niet alieen 
de tweetaiige borden..." 

In de ontvoogdingsstrijd van de Europese volkeren 
staat de muzikale inbreng hoog aangeschreven. Ve
len van ons hebben tijdens hun vakantie deze volkse 
zangers aan het werk gezien en gemerkt dat zij bij 
hun volksgenoten op veel simpatie kunnen rekenen. 

Sommigen van hen waren bij regionale verkiezin
gen tevens kandidaat. Wij denken hierbij aan Maria 
Roanet in Oksitanië en aan Alan Stivell in Bretagne. 

A AN de basis van het muzi
kale sukses ligt door
gaans niet een show-

imperium in Parijs of zo, maar 
kleine regionale muziekuitgeve
rijen. Voor Bretagne is dat Keltia-
music. 

Richtinggevend 
Keltia is onlangs een stapje 

verder gegaan en is begonnen 
met de uitgave op compact-disc 
(CD). Nu de halvering van de prijs 
op CD een feit geworden is zijn 
de vooruitzichten rooskleurig. 

Een van de eerste uitgaven is 
gewijd aan muziek van de ex-
Stivell gitarist Dar Ar Bras. Mar 
Keltia komt nu uit met het legen
darische „Harpen van de Nieuwe 
Tijd" van Stivell, 15 jaar geleden 
ooit een zilveren sukses waar 
,,Parijs" niet goed van was. 

De Bretoense muziek blijft het 
dus doen I Om dat sukses te ver
klaren hebben wij het oor te 
luisteren gelegd bij Stivell zelf. 

,,De Bretoense muziek heeft 
bewezen een richtinggevend ele
ment te zijn in de strijd voor een 
eigen kuituur en de erkenning 
van onze gemeenschap als volk. 
Maar om dit vol te houden moe-

tenn met enkel de militanten 
maar ook de gewone mensen 
hun eigen muzikanten en zan
gers meer dan ooit steunen en 
trachten te waarderen in wat ze 
doen, hun families meesleuren 
naar optredens, en bij radio en te
levisie eisen dat hun werk wordt 
gespeeld. Het is niet de toege
ving tweetalige borden langs de 
wegen te plaatsen die het zal 
doen. Mijn deelname aan de ver
kiezingen vorig jaar is mijn eerste 
stap naar de autonomie waar wij 
allen naar trachten." 

„Beslissen 
en leven" 

Stivell was inderdaad kandi
daat op de nationalistische lijst 
,,Beslissen en leven in Bre
tagne". De lijst haalde (slechts) 5 
% van de stemmen. 

Stivell is zich ook bewust van 
de moeilijkheden die autonomie
bewegingen bij de aankomende 
jongeren ontmoeten. 

Stivell: „Maar met de nieuwe 
generatie jongeren wordt het niet 
genr)akl<elijl<er. Zij weten niet van 
waar wij l<omen, en hebben het 
soms moeilijl( ons te volgen. Mijn 

ADVERTENTIE 

Deze week 
in Knack Magazine 
1.000 jaar wetenschap in Vlaanderen 

Vesalius, Mercator en Dirk Martens kent iedereen. 
Maar Vlaanderen heeft wel meer bijgedragen tot de 
evolutie van wetenschap en techniek. Daarom in dit 
Flanders' Technology-jaar in Knack zes weken lang 
een bijlage met een overzicht van de geschiedenis 

van de wetenschap in Vlaanderen. Van deze week af. 

Het Heizet-proces 

In Londen begon vorige week het 
proces dat moet uitmaken of de 
26 hooligans die verantwoorde
lijk worden geacht voor de 
Heizel-rellen aan België worden 
uitgeleverd. Knack was in Lon
den, en bericht. 

De spoken van de restauratie 

De keurige restauratie van Joa
chim Beuckelaer verdoezelt een 
oud zeer: in Vlaanderen bestaat 
een spookopleiding voor een 
spookberoep, restaurateur. Een 
dossier, deze week in Knack. 

Sue Townsend 
De dagboeken van Adrian Mole 
hebben zijn geestelijke moeder. 
Sue Townsend, roem en rijkdom 
gebracht. Een gesprek met de au
teur over de kracht van het 
woord. Deze week in Knack. 

Uw opinie, Knacl(-opinie 
Van deze week af, en dat gedu
rende vier weken, peilt Knack de 
opinie van zijn lezers: over ons 
land, de beleidsmakers en de gro
te maatschappelijke problemen. 
Voor de deelnemers zijn er voor 
600.000 frank aan prijzen te win
nen. Uw opinie, Knack-opinie, nu 
in uw weekblad. 

muziek is niet een hernemen van 
wat ik vroeger deed: het is een in
pikken op wat er bij ons leeft. Die 
weg stippel ik zelf ook telkens bij 
vraaggesprekken voor radio of te
levisie uit. Zo heb ik onlangs ge
weigerd bij Guy Lux op de televi
sie te komen omdat hij enkel mijn 
ouder werk wil brengen, hoewel 
het mijn verkoop aardig zou heb
ben gestimuleerd. Maar ik doen 
het op mijn manier, en daar 
brengt niemand me van af". 

Duidelijke taal van iemand die 
weet wat hij wil en dat ook steeds 
(muzikaal) bewijst! 

Alan Stivell: "De Bretoense mu
ziek heeft bewezen richtingge
vend te zijn in de erkenning van 

ons volk." 

VU-studiedag wil antwoord geven 

Waarheen met de 
Vlaamse landbouw? 

Er heerst onrust in landbouwkringen. De berichten 
en de beslissingen die uit het Brusselse Berlaymont-
gebouw doorsijpelen doen inderdaad niet veel goeds 
verhopen voor de kleine en gemengde familiale be
drijven, die vooral in Vlaanderen zo talrijk voor
komen. 

20 jaar gemeenschappelijk landbouwbeleid leidde 
uiteindelijk tot massale overschotten die meer en 
meer onbetaalbaar blijken. 

O VERSCHOTTEN niet al
leen in de zuivelsektor 
maar ook bij de granen, 

het {rund)vlees, de wijn,... 
De maatregelen die de Euro

pese Raad terzake nam, zullen 
de producent, in de eerste plaats 
de kleine landbouwer, aantasten 
in zijn inkomen. 

Weerwerk 
Een inkomen dat, in België, 

volgens het laatste paritair ver
slag 30 % ten achter ligt op de in
komens in de industrie! De 
Vlaams landbouwer heeft aan de 
genomen beslissingen geen 
boodschap. Integendeel! De re
cente landbouwersmanifestaties, 
ondermeer in West-Vlaanderen 
tonen aan dat ze op heel veel ver
zet stoten. Het is voor Iedereen 
duidelijk dat het gevoerde beleid 
oproept tot weenverk! 

Het gemengd familiaal bedrijf 
moet geherwaardeerd worden. 
Er moeten echte kansen gebo
den worden. Het in onaanvaard
baar dat het falend EG-beleid en 
de Europese financieringsproble
men alleen maar doorgeschoven 
worden op de rug van de meestal 
kleine producent. Het is onaan
vaardbaar dat van alle gelden die 
de EG aan landbouw besteedt, 

slechts één derde bij de landbou
wer terechtkomt terwijl de over
ige 70 % ten goede komt aan de 
agro-alimentaire tussenschakels. 

Studiedag 
Landbouw 

De Volksunie laat het niet bij 
deze vaststellingen. In samen
werking met het Algemeen Boe-
rensyndikaat organiseert zij op 6 
maart in de gebouwen van het 
Europees Parlement te Brussel 
een studiedag over de landbouw
problematiek. Ook U bent 
welkom. 

Programma 

10.00-10.15: Verwelkomingen 
inleiding door EP-lld Jaak Vande-
meulebroucke. 

10.15-11.30: Noord-Zuid: over
schotten versus honger. Het Ge
meenschappelijk Landbouwbe
leid in wereldperspektief. Inlei
ding door EP-lid Willy Kuijpers en 
een kabinetslid van Europees 
Kommissaris Willy Declerck. Vra
genronde. 

11.30-13.00: De agro-alimen
taire tussenschakel en de land-
bouwer. Slechts 30 % van alle 
landbouwsubsidies komt terecht 
bij de landbouwer: een verkeerde 
keuze? Inleidingen door verte
genwoordigers van de Europese 
Kommissie, het ABS en de voe
dingsindustrie — vragenronde. 

14.30-15.30: Debat met verte
genwoordigers van de Europese 
Kommissie, het ABS en de agro-
alimentaire industrie. 

15.30-16.45 :lVe/fce toekomst 
voor het familiaal bedrijf in Vlaan
deren? Uiteenzettingen door ka
binetsleden van staatssekretaris 
Dekeersmaecker en ABs-voor-
zltter Adriaens. Gevolgd door een 
debat. 

16.45-17.00: Een Volksunie
visie inzake landbouwbeleid: 
Jaak Vandemeulebroucke. 

Meer inlichtingen op het EVA-
sekretariaat, Belliardstraat 79-81 
te 1040 Brussel. 
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Zóhoorfhd 
Kwalitatief hoogstaande produkten en aktuele 
vormgeving. 
Aan prettige prijzen. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 4.500 m^ toonzalen te Edegem en te Brussel 
bent U van harte welkonn. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn om ons 
te bezoeken, vraag dan schriftelijk onze katalogus 
aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 130 biz. ideeën en 
mogelijkheden en meteen een overzicht van ons 
uitgebreid gamma meubilair in hout en kunsthars. 
Van zitkomfort, scheidingswanden, brandkasten. 
Van klasseermateriaal en bibliotheekinrichtingen. 
Van salons, projekt- en systeemmeubilair. 

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

vrijdag van 8.30 tot 16.15 uur). 

« ^ • ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ , 

^^ l»^m.^ i^ i .A i . : i . ^ .c^~™.--> .-- ~~-"̂ -̂ ---«--̂ --'s '̂ 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

UW specialist-
kantoorinrichter 
4.500 m̂  toonzalen 
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Schrijven grootmachten brieven 

Vlaamse dokters 
vragen stop 
atoomproeven 

De Vlaamse Medische Werkgroep tegen Atoom
wapens (MWTA) heeft middels haar voorzitter dr. Jef 
De Loof en dr. Mich Van Opstal aan de ambassades 
van de Sovjetunie en de VSA te Brussel laten weten 
dat de twee grootmachten best een verdrag zouden 
sluiten over het stopzetten van kernproeven. 

De beide artsen maken zich sterk dat met hun 
organisatie 155.000 medici uit 49 landen eveneens 
een Algemeen Test Stop Verdrag (ATSV) eisen. 

I N een brief aan de MWTA 
heeft de VU-kamerfraktie 
haar steun betuigd met het 

voorstel, tevens werd minister 
Tindemans gevraagd het verzoek 
op het internationale forum bij te 
treden. 

„Derde 
wereldoorlog" 

Sinds 1945 werden door de 
VSA en de USSR 1335 kernproe
ven gehouden, dat is zowat het 
gros van de 1533 tests (Frankrijk 
volgt op de derde plaats met 131, 
het Verenigd Koninkrijk met 37, 
China met 29 en India met 1 
testeksplosie. En van Zuid-Afrika 
wordt vermoed dat het minstens 
een kernlading tot ontploffing 

bracht in de Kalahari-woestijn). 
De medici hebben naast ekolo-

gische vooral medische bezwa
ren. Specialisten berekenden hen 
dat 12.500 kg splijtmateriaal in de 
atmosfeer terechtkwam, dat met 
het vrijgekomen strontium-90 de 
kansen op leukemie verhogen en 
met het uiterst gevaarlijke pluto-
nium-239 longkankers ontegen
sprekelijk toenemen. De MVVT"A-
dokters spreken daarbij van ,,een 
derde wereldoorlog" waarbij mil
joenen kankerpatiënten binnen 
één generatie worden geteld. De 
artsen zien hun taak als van grote 
waarde. Eens een gewapend 
kernkonflikt losbarst zal ook hun 
rol uitgespeeld zijn, daarom wil
len ze tijdig waarschuwen. Dr. De 
Loof: ,,Wij willen deze laatste epi-

i^.* 
Zes werkvergaderingen 

Water Is waardevol 
;; D0 twee jmr durende VU-kampanje mor zuiver 'l 
•• water „Water is waardevor krtfgt stttaan vom, I 
Her en der zijn werkgroepen, afdelingen en/of \ 
arrondissementen reeds aan stag gegaan. Ziji 

.wezen geprezen voor hm Inzet 

A fs ojidersleuninQ van 
deze psffie werking 
worden in de mmnd 

'maart 5 halve werk- en studie-
"<ia9en rond dit tema op touw 

Oo €}ez# dagen worden 
^ waamevolJe dokumentaiie an 
een knappe... stikker ver-

, spretd, Teverts is een nieuwe 
~ «itgaven van *t LaWUt|e om-
• trent water in de maak. Boven-
C<liert piaftt de redaktfe van dtt 
'"̂ eeJcWSd 'mor donderdag 5 
'waarteen „Groene WIJ", ge* 
schreven rond het Europees 

: Jöar van het Leeïrriïliey. Daar-
-fcij zef het vraagstuk van het 
• onzuiver water uitgebreid aan 
bod komen. 

Hter de data van de arron-
dissementele bijeenkomsten, 

Zaterdag 7 maart 
C Tussen 9t4 30 en 12U.30 
voor de arrondissementen 
Aalst en Oendermonde. 

Samenkomöt in het stad* 
huis van Dendeimonde 

O Tussen I4ti. en t7u. voor 
de arrondissementen Antwer
pen en Sint-Hiklaas-

Samenkomst m het UIA 

Zondag 8 maart 
n Tüssen 9u,30 en 12u.30 
voor de arrondtssenjenten 
Gent, Oudenaarde, Roese-
laare en Kortrijk. 

Tussen t4u en t7u voor 
de arrondissementen Brugge, 
OVD en leper 

Zondag 15 maart 
' Tussen 9u 30 en 12u 30 
voor de arrondissementen 
Brussel, HaÜe-Viivoorde, Leu
ven en Mechelen 

Tussen 14u. en 17u voor 
het arrondissement Turnhout 
en de provincie Limburg 

Meer iniichtingen volgen 
eerlang' 

demie voorkomen door een pre
ventief alarm!". 

Star Wars... 
Aan het testen van atoomwa

pens zien de medici een ander, 
uiterst belangrijk, aspekt verbon
den : de uitbreiding van de atoom
wapenwedloop. 

Kerntesten, hebben aldus dr. 
De Loof voornamelijk het uittes
ten van totaal nieuwe wapens tot 
doel. Atoomwapentypes zoals de 
splijtingsbom, de H-bom en de N-
bom zijn reeds veelvuldig getest. 
De huidige kernproeven zijn voor
al gericht op het testen van nieu
we wapentypes zoals de röntgen-
laser en de elektromagnetische 
pulsbom. 

De recente testen in de VSA 
zouden niet vreemd zijn aan het 
ruimteschildprogramma van pre
sident Reagan. Ontploffingen van 
een zware waterstofbom zouden 
dermate ,,gekontroleerd" kunnen 
worden dat eksplosies via een 
krachtige laserstraal kunnen ge
richt worden... 

Nu zelfs hoge VS-militairen 
(Navy-admiraal Eugen J. Carroll 

Radio-aktivi-
teit IS wel de
gelijk meet
baar Het KMI 
— toch geen 
verdachte ak-
tiegroep — 
noteerde 
deze tabel 
van radio-akti-
viteit boven 
Belgisch 
grondgebied. 

De hoge pie- " 
ken tussen 
1958 en 1959 
en tussen 
1962 en 1964 
verraden de 
kernproeven 
van de twee " 
grootmach
ten. 

b.v.) zich distanciëren van de 
,,vrede door macht"-doktrine en 
de militaire superioriteit willen 
vervangen door een ,,kontroleer-
baar sisteem van wederzijdse vei
ligheid" menen steeds meer en 
meer waarnemers dat met Rea
gan ook Stars Wars zal verdwij
nen. 

Toch is opletten geboden want 
de atoomtesten gaan onvermin
derd door en groeien de arsena
len gestaag. Volgens dr. De Loof 
worden dagelijks zeven nieuwe 
kernwapens toegevoegd aan het 
bestaande arsenaal. Elke aardbe
woner blijkt goed voor 4000 kg 
atoomspringstof... Van waanzin 
gesproken! 

Omdat afbreken van de kernar
senalen blijkbaar nog niet moge
lijk is dringen de artsen aan op 
het stoppen van de kernproeven. 
Een moratorium tussen de groot
machten zou de kleine kernlan-
den aanzetten tot volgen, waar
door een morele aansporing zou 

groeien om de kernrace definitief 
stop te zetten. 

Het kan, met veel goede wil; en 
het is bovendien kontroleerbaar 
met de bestaande seismografi-
sche aparatuur. 

Toen de VSA op 3 februari l.l. 
de eerste atoomtest van 1987 
uitvoerden zou ook voor de USSR 
het verleden jaar eenzijdig afge
kondigde moratorium ten einde 
lopen. Het valt te vrezen. 

Tenzij de grootmachten nu ein
delijk hun goede wil tonen. Onze 
aarde, onze vrede, onze toe
komst zijn zo zwaar bedreigd dat 
hoop meer dan ooit doet leven. 

De aktie van de Vlaamse 
MWTA kadert In een internationa
le schrijfkampanje van artsen en 
gezondheidswerkers voor het 
beëindigen van alle kernproeven. 

Wie meer wil weten over deze en 
andere initiatieven kan terecht bij 
MWTA, Triomf laan 74 te 1160 
Brussel (02/649.02.73). 

'n Dringende aankoop? 
Met mijn lening 

loopt alles op wieltjes. 

Hoe moet het als u snel 
met een pak geld op tafel 
moet komen ? Voor een 
nieuwe auto bijvoorbeeld. 
Of voor een andere dure, 
maar noodzakelijke inves
tering. Een lening brengt 
dan uitkomst. Maar niet 
elke lening schikt u goed. 
Want niet elke interest is 
redelijk. En niet elke voor--
waarde is aannemelijk. 
Dus kiest u het beste voor 
een lening bij de ASLK. Bij 
de ASLK leent u immers 
op duidelijke condities. 
Tegen een aantrekkelijk 
lage interest. Laat uw 
ASLK-agentschap u even 
uw voordeel voorrekenen. 
Dan loopt straks alles op 
wieltjes. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 14 feb. 
D BRT 1 - 16.00 
Zonen van de woestijn, film 
a BRT 1 - 18.10 
Medina, serie 
D BRT 1 - 19.05 
Boelcetje Vlaanderen 
D BRT 1 - 20.20 
Rigoletto, om te lachen 
D BRT1 - 20.50 
•Morgen misschien?, nieuwe serie 
n BRT 1 - 23.05 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 23.20 
Poolshoogte, info 
D Ned. 1 - 15.43 
Opdracht voltooid, dok. 
D Ned. 1 - 16.15 
Klassewerk, kwis 
D Ned. 1 - 17.41 
Brandpunt zaterdageditie 
D Ned. 1 - 20.28 
De giftige pen, film 
D Ned. 1 - 22.12 
Applaus, kunstinfo 
D Ned. 1 - 23.15' 
In 't holst van de nacht, serie 
D Ned. 2 - 19.55 « ; ^ 
Prijs je rijk, spel -'^^'^ 
D Ned. 2 - 20.45 
What's up Doc?, film 
D Ned. 2 - 23.15 
Les nuits de la pleine lune, film 

Zondag 15 feb. 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT 1 - 14.30 
Voor t>oer en tuinder, info 
D BRT 1 - 15.00 
Spiering op Kempense wijze, 
kooktip 
D BRT 1 - 15.15 
Huizen kijicen, dok. info 
D BRT 1 - 17.00 
Paradijsvogels, serie 
D BRT 1 - 18.20 
Leven... en laten leven, kwis 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.35 
Het pleintje, serie 
D BRT 1 - 21.20 
Carte Blanche, met Luk Wijns 
D BRT1 - 21.50 
Picasso, dok. 
D BRT2 - 15.00 
Stadion, sportmagazine 
D Ned. 1 - 16.25 
Dinges, kwis 
D Ned. 1 - 19.05 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 - 19.45 
The Cosby-show 
D Ned. 1 - 20.10 
Muziek met Marco 
D Ned. 1 - 21.00 
De schaduw van het water, film 
D Ned. 1 - 22.15 
Redders in nood, dok. 
D Ned. 1 - 23.05 
St. Elsewhere, serie 
D Ned. 2 - 18.45 
De afwas in de ijskast, jeugd-info 
D Ned. 2 - 19.00 
Studio sport 

De verstrooide professor Bannister (Ryan O'Neal) bezwijl<t voor de 
charmes van Judy (Barbra Streisand) in „What's Up, Doc". 

Zat. 14 feb. op Ned. 2, om 20u.45. 

D Ned. 2 - 20.10 
Het dubbelleven van Mattia Pascal, 
serie. 
D Ned. 2 - 22.27 
The Aids show, dok. 
D Ned. 2 - ?3.25 , 
Het lab-dans, dok. 
D RTB 1 - 12.00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 16 feb. 
D BRT1 - 20.10 
Paradijs verdaagd, serie 
D BRT 1 - 21.05 
Orgaanafstand, dok. 
D BRT2 - 18.45 
Loon naar werken?, info 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.20 
Extra time 
D BRT2 - 20.50 
Rock in Montreux, show 
D BRT2 - 21.40 
Blikvanger, mode-info 
D Ned. 1 - 14.30 
Howard's way, serie 
D Ned. 1 - 15.20 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 - 15.50 
Film van Ome Willem 
D Ned. 1 - 19.24 
De baas in huis?, nieuwe serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 - 21.02 
Sonja op maandag, praatshow 
D Ned. 1 • 21.52 
Achter het nieuws, info 
D Ned. 1 - 22.22 
De weduwen, serie 
D Ned. 1 - 23.12 
Een open school in Bolivia, dok. 
D Ned. 1 - 23.57 
Het Leids Kabaretfestival 1987 
D Ned. 2 - 18.45 
Jeugdjournaal 
D Ned. 2 - 19.27 
Tekenfilmfestival 
D Ned. 2 - 19.50 
Sport op maandag 
D Ned. 2 - 20.40 
De 39 treden film 

Dinsdag 17 feb. 
D BRT 1 - 18.20 
Mik, Mak, Mon, serie 
D BRT 1 - 18.30 
Zaterdag, serie 
D BRT 1 - 18.55 
De supermachten, dok. serie 

D BRT1 - 20.25 
I.Q., kwis 
D BRT1 - 21.00 
Alle dagen zoveel kinderen, dok. 
D 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, praatshow 
D BRT2 - 21.40 
De uitdaging, nieuwe serie 
D Ned. 1 - 14.30 
Woman chases man, film 
D Ned. 1 - 19.30 
Sportpanorama 
D Ned. 1 - 20.28 
North and South, serie 
D Ned. 1 - 22.10 
Televizier, info 
D Ned. 1 - 23.45 
Weesp, dok. 
D Ned. 2 - 19.38 
Kenmerk, info 
D Ned. 2 - 20.00 
Televisie ter diskussie 
D Ned. 2 - 20.20 
Voor niks gaat de zon op, info 
D Ned. 2 - 21.00 
Panoramiek 

Woensd. 18 feb. 
D BRT1 - 16.00 
Nils Holgersson, serie 
D BRT 1 - 16.50 
Sprookjesteater, nieuwe serie 
D BRT1 - 18.10 
Zeppelin, info 
D BRT 1 - 18.35 
Dirk van Haveskerke, serie 
D BRT 1 - 19.15 
Het mysterie van Mesa Verde, 
dok. serie 
D BRT 1 - 20.10 
Stripkwis, Mare Sleen 
D BRT 1 - 20.50 
Wie schrijft die blijft, literaire info 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
n BRT2 - 20.20 
De man met de gouden arm, film 
D Ned. 1 - 14.55 
De grote meneer Kaktus show 
D Ned. 1 - 16.15 
Dynasty, serie 
D Ned. 1 - 17.46 
Veronica sport 
D Ned. 1 - 18.08 
Family Ties, serie 

D Ned. 1 - 20.33 » Ö ^ ^ 
Villa Valuta, show 
D Ned. 1 - 21.32 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 - 22.17 
Verona, satire 
D Ned. 2 - 17.00 
De Chariie Brown & Snoopy show 
D Ned. 2 - 20.00 
Wie, wat, waar en hoe laat? 
D Ned. 2 - 20.20 
Schuberts laatste jaren, serie 

Donderd. 19 feb. 
D BRT 1 - 18.10 
De zeven van Blake, serie 
D BRT 1 - 19.05 
Zuurkool, kooktip 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, kaartspel 
D BRT1 - 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 
Liefdes loze Hst, teater 
D Ned. 1 - 16.00 
Daktari, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Nathalie, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Rozenstraat 12, film 
D Ned. 1 - 22.52 
De open cirkel, debat 
D Ned. 2 - 18.45 
Jeugdjournaal 
D Ned. 2 - 19.2 
Büch, boekeninfo 
D Ned. 2 - 19.52 
Koorts in 't bloed, film 
O Ned. 2 - 21.32 
De konsumentenman, info 

Vrijdag 20 feb. 
D BRT 1 - 18.30 
Bingo!, hitparade 
D BRT 1 - 20.20 
Het einde van een imperium, 
dok. serie 
D BRT1 - 21.15 
Extra-time 
Q BRT1 - 21.45 
So what?!, jazz 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
n BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
Premiere, info 
D BRT2 - 20.55 
Nachtpatrouille, film 
D BRT2 - 22.55 
Filmspot, info 
D Ned. 1 - 19.00 
Alf, serie 
a Ned. 1 - 19.25 
Dierenmanieren 
D Ned. 1 - 20.28 
Moordspel, moordkwis 
D Ned. 1 - 22.15 
Tros aktua, info 
n Ned. 1 - 22.50 
Simonskoop, info 
D Ned. 1 - 23.30 
Two minute warming, film 
D Ned. 2 - 18.45 
Jeugdjournaal 
D Ned. 2 - 20.20 
De heilige koe, auto en motor 
D Ned. 2 - 20.40 
Ooriog en vrede, dok. 
D Ned. 2 - 22.45 
Jurre en Maaike, serie 

Een film 
per dag 

Zaterdag 14 feb. 
What's up Doc? 
Amenk. film uit 1972 met o.a. Bar

bra Streisand en Ryan O'Neal, pro
fessor Bannister is voor een kongres 
in San Francisco. In zijn hotel wordt 
hij voortdurend achterna gezeten 
door een ontstuimige jonge vrouw. 

(Ned. 2, om 20u.45) 

Zondag 15 feb. 
De schaduw van het water 
Een landbouwersgezin biedt on

derdak aan een jongeman maar de 
jongen blijkt een demonische invloed 
uit te oefenen op de leden van de fa
milie... Ned. film met o.a. Gerard Bai-
jens, Tilly Meijeren en Ina Blok. 

(Ned. 1, om21u.) 

l\/laandag 16 feb. 
The thirty nine steps 
Britse tnller uit 1978, gebaseerd op 

de film van Alfred Hitchcock. Met o.a. 
Robert Powell, David Warner en Eric 
Porter. Geheimagent Scudder heeft 
in 1914 een plan van de Duitse spio
nagediensten in handen gekregen. 
Net voor hij wordt vermoord, slaagt 
hij erin nog enkele aanwijzingen te 
geven... (Ned. 2, om 20u.40) 

Dinsdag 17 feb. 
Woman chases man 
Amerik. film uit 1937. De architekte 

Virginia Travis vindt geen baan en zit 
hopeloos aan de grond. Toevallig 
komt zij in kontakt met Nolan, een ex
centrieke uitvinder. 

(Ned. 1,om 14u.30) 

Woensd. 18 feb. 
The man with the golden arm 
Frank Sinatra, Eleanor Parker en 

Kim Novak zijn de hoofdvertolkers in 
de Amerikaanse film uit 1956. Na een 
ontwenningskuur van 6 maanden 
keert de ex-drugverslaagde Frankie 
Machine terug naar zijn ouwe vrien
den in de sloppenwijken van Chi
cago. (TV 2, om 20U.20) 

Donderd. 19 feb. 
Splendor in the grass 
Amerik. film uit 1961 met o.a. War

ren Beatty en Natalie Wood. Het 
einde van de jaren 20 in Arkansas. 
Bud Stamper, de zoon van een rijke 
oliemagnaat, wil trouwen met Deanie 
Loomis, de dochter van een eenvou
dige kruidenier. (Ned. 2, om 19u.52) 

Vrijdag 20 feb. 
The choirboys 
Amerik. film uit 1977. Tien politie

mannen van de nachtpatrouille van 
Los Angeles komen geregeld, na hun 
diensturen, in een park samen om er 
„de beest uit te hangen"... 

(TV 2, om 20U.55) 
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Mijnwertcers heb
ben op ons steeds 
een grimmige in-
dtuk gemaaltt. 
Waarschijnlijl( is dat 
gegroeid uit de fi
guur van die ene 

^ ^ _ l(oolputter die onze 
^ ^ A ^ ^ A ''""'^ bewoonde. 
^ ^ ^ ^ ^ P Hij was een ge-
^ ^ ^ L ^ sloten man die met 

^ ^ ^ ^ ^ niemand spralc, die 
^ ^ ^ 's morgens liuis-
^ ^ ^ ^ waarts Iceerde en 

^ ^ ^ die, toen wij van 
scliooi l<wamen zich naar het station 
spoedde. 

Wij waren er zelcer van dat de man 
een ongeiul(l(ig leven sleet. Hij was 
nooit vriendelijk, steeds gehaast, hij 
lachte nooit, was altijd vuil en vies ge
ldeed en nooit geschoren. Kortom een 
dompelaar, zijn vrouw een sloor, zijn 
kinderen sukitels... 

Als alle mijnwerkers zo waren hoef
den de koolputten voor ons niet meer, 
dachten wij met ons jong verstand. En 
toen kwam de zomer van 1956. Het 
Gesproken Dagblad meldde het drama 
in de Bois-du-Cazier-mljn te Marci-
nelle, in de kranten spelden wij de 
namen van de 261 doden. Haast al
len gastarbeiders, Italianen en Vla
mingen. 

HalWranksKe... 
Dat tussen de slachtoffers een 

jonge scoutsleider uit de buurt van 
Aarschot was maakte op de welp die 
wij toen waren een zeer diepe 
indruk. 

Maar waarom toch trok onze mijn
werker 's avonds naar de Borinage 
en stapte hij niet, zoals onze vaders, 
's morgens naar het werk? Wij be
grepen het niet. Tot wij het verhaal 
hoorden van Chatles De Clercq, een 
koolputter uit Brakel. Charles, de 
mensen van de streek zeggen Laor-
kleze Charele, heeft daar een verhaal 
over geschreven. Charel werd in 
1919 koolputter in de Walenpays en 
was nog geen 15 jaar toen hij voor 
het eerst afdaalde. 75 centiemen per 
dag verdiende hij daarmee, dat was 
stukken beter dan koewachter spe
len. Ook daarover heeft Charele ge
schreven, een plezant boekje. 
„Twee vrolijke koewachters" heet 
het. 

Maar zijn boek over de mijnen is 
niet vrolijk. De titel is navenant: 
„Een mijnwerker getuigt. Donker le
ven in Zuid-Oost-Vlaanderen." Een 
wrang verhaal is het over het leed 
van die honderden dompelaars uit 
de streek van Brakel, Ninove, Zotte-
gem, Geraardsbergen. Tot zelfs diep 
uit het pajottenlarid kwamen ze. Met 
hele benden reden ze naar de Bori
nage en om de reis wat vooruit te 
helpen werd zelfs een speciaal mijn-
werkersspoor gelegd, al over Ronse. 
En omdat Waalse arbeiders het voor
recht genoten bij dag te werken 
stapte Charele en de anderen 's 
avonds en niet 's morgens naar hun 
werk. Was het daarom dat onze mijn
werker geen vrolijk man was? Was 
het daarom dat hij nooit een knik 
gaf? Geen lach losliet? Dat hij er 
steeds moe en vuil en vies uitzag? 
Op een morgen heeft de sasmeester 
hem uit de Dender gevist. Een onge
val? Zelfmoord? Een stuk in zijn 
vijs? Het flitste ons allemaal door het 
hoofd toen wij zaterdag te Hasselt 
die grimmige mijnwerkers hun hard 
labeur hoorden verdedigen. Wel
bespraakt, geestig, hard, met een 
grap op het randje, met overtuiging. 
En met kennis van zaken. Ze leken 
beslist niet meer op de mijnwerker 
uit onze jeugd. Die was nauwelijks 
goed om het muntje van 50 centie
men te sieren. • 

4i$ 13 

éoo^-dA-week^ 

Men schat dat er jaarlijks ter wereld rond de 200 
miljard eieren gekonsumeerd worden, waarvan de 
meeste kippeëieren zijn. Wil een kip niet voortijdig 
de soep ingaan dan wordt van haar verwacht dat ze 
per jaar 250 eieren legt. Logisch dat het ei de mens
heid altijd al gefascineerd heeft. 

O OIT geloofde men dat het 
hele heelal in een groot 
reuzenei zou geschapen 

zijn. ,,Wat was er het eerst, de kip 
of het ei?" is dus niet een louter 
retorische vraag. En naar het 
schijnt voren in de middeleeuw^en 
heksen in eierdoppen over het 
water. Bijgeloof en misverstan
den rond het ei zijn blijkbaar altijd 
de wereld niet uit. Waarom ge
looft men b.v. hier doorgaans dat 
bruine eieren beter zouden zijn 
dan witte, terwijl men in New 
York een tegengestelde mening 
toegedaan is? 

Iets wetenschappelijker nu. Ei
eren bevatten bijzonder veel ei
wit, vet, ijzer en vitamine A en D. 
Een gemiddeld ei van ca. 60 
gram levert ongeveer 90 kcal 
(378 kJ). Een nadeel schijnt 
evenwel dat de eidooier nogal rijk 
aan cholesterol is dat altheroscle-
rose kan in de hand werken. 

Maar laten we het lekker hou
den met een recept dat in de 
Vlaamse keuken geen probleem 
mag stellen: ,,gepocheerde eie
ren met mosselen en saffraan-
saus". Voor 4 personen heb je 
nodig: 4 eieren, 2 liter water, 

1,5 kg mosselen, 2 cl droge witte 
wijn, 2 sjalotten, 50 g verse room, 
1 capsule saffraan, zout, peper 
en bieslook. 

Ga nu zorgzaam als volgt te 
werk. Maak de mosselen schoon 
en kook ze op een hevig vuur tot 
ze open gaan. Neem ze uit de 
schaal en zeef het kooknat, dat je 
vervolgens in een pan giet samen 
met de versnipperde sjalotten en 
de wijn. I^at het geheel lichtjes 
tot in de helft inkoken. Voeg dan 
room, saffraan, zout en peter toe. 
Roer even en vermeng alles met 
het bieslook en de mosselen. 
Hou het geheel warm. Pocheer 
nu de eieren in water met azijn. 
Laat ze uitlekken, snij het wit 
mooi rond af en plaats de eieren 
tenslottte op de mosselen. Nu on
middellijk opdienen. 

Dit recept komt uit een fraai 
verzorgd ei-receptenboek met 
een honderdtal recepten en 40 
mooi illustraties: „Ei, natuurta
lent". Dit boek kost 150 frank, 
100 voor het boek en 50 voor ver
pakking en verzending, en kan 
besteld worden bij de Promotie-
dienst voor de Eieren, Vergote-
plein 20, 1040 Brussel. 

(/M^s 
Onze 160ste opgave resulteerde in liefst 37 juiste 

antwoorden. Het betrof een leuk gedichtje van Louis 
Verbeeck. 

Een onschuldige hand duidde VU-schepen me
vrouw Marie-Louise Thiebout uit Fazantendal 20 te 
3091 Berg als winnares van ons boekenkado aan. 

H OPELIJK laten zij die 
deze keer niet wonnen 
zich niet ontmoedigen. 

Maar zetten zij hun speurtocht 
verder om uit te vissen wie on
derstaande verzen schreef. Titel 
van dit gedicht is „De tijd". 

Wat is de zin van ons verblijf op 
aarde ? 
Dat wij, eer wij voorgoed verloren 
gaan, 
kindren nalaten die een vrouw 
ons baarde, 
opdat de tijd zal kunnen voor
tbestaan. 

Want tijd zou niet bestaanbaar 
kunnen wezen 
zonder de sctiouders van een na-
geslactit 
waarop zij, van een draagkracht 
van ons wezen. 

wanneer wij sterven, over wordt 
gebracht. 

De tijd is 's mensen bloei en zijn 
vergaan; 
zij is het meest gehaat en 't 
meest aanbeden 
ik had haar lief in 't nog nabij ver
leden, 
'k zag met aan haar ontleende 
oge'u aan. 
Nu haat ik haar als ergste vij
andin, 
wijl gij er niet meer zijt die ik 
bemin. 

Indien U meent te weten wie de 
auteur is, aarzel dan niet om ons 
dit op een kaartje te laten weten: 
WIJ, „Meespelen (163)", Barrika-
denplein 12, 1000 Brussel. 

U maakt kans enkele knappe 
boeken te winnen. 

6fiF/y TDEKOHSTHEBil 
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^nihoudBii 
Er thuis een autentieke kunstkollektie op na houden 
wordt wel eens belemmerd door financiële overwe
gingen. En in de huidige konjunktuur wordt een 
besteding aan kunst nogal eens als een overbodige 
luxe beschouwd. Terecht of tenonrechte laten we in 
het midden. Al van in 1978 bestaat er evenwel de 
vzw „Kunst in huis" die plastisch werk tegen aan
trekkelijke prijs verhuurt. 

D E vzw „Kunst in huis" 
huurt op jaarbasis van 
een vrij groot aantal 

Vlaamse beeldende kunstenaars 
werken die aan het publiek worden 
doorverhuurd. De vereniging be
taalt voor elk werk aan de kunste
naar per jaar 10 % van de ver
koopwaarde. Dit systeem houdt de 
onderverhuringsprijzen binnen lo
gische limieten, zodat het in huis 
halen van kunst t>eslist geen af
schrikwekkende ambitie meer 
hoeft te zijn. 

De kwaliteit van de doorver-
huurde werken wordt gewaar-
tx>rgd door een selektiekommissie 
die de kollektie van ,,Kunst in 
huis" samenstelt en bestaat uit de 
leden van de Kommissie voor 
Beeldende Kunsten van het mi
nisterie van de Vlaamse Gemeen
schap en 1 afgevaardigde per kul-
tureel centrum waar een uitleen-
dienst van ,,Kunst in huis" ge
vestigd is. De beoordeling van de 
door de kunstenaars aangeboden 
werken gebeurt volgens diverse 
normen o.a.: de vaktechnische en 
artistieke kwaliteit, de technische 
geschiktheid van het werk voor uit
leen, de redelijkheid van de ge
vraagde prijs, de verscheidenheid 

van de uitleenkollektie. 
Kortom, wie een werk ontleent 

heeft een vrij veilige garantie voor 
een verantwoorde prijs/kwaliteit 
verhouding. En mocht zo'n werk 
de ontlener dusdanig in de smaak 
vallen dat hij het zich wil aanschaf
fen dan kan dit steeds tegen de 
verkoopprijs waarop de verhuur
prijs t)erekend werd. Van dit t)e-
drag gaat 30 % naar de vereniging 
als bijdrage in de algemene 
kosten. 

De kollektie van „Kunst in huis" 
omvat vele honderden werken van 
Vlaamse meesters, waaronder zo
wel internationaal befaamde na
men als jonge talenten. Het is dan 
ook begrijpelijk dat het aantal ont-
leners jaarlijks toeneemt. 

Wie interesse heeft in het lenen 
van een of meerdere kunstwerken 
kan voor alle inlichtingen en kol-
lektiekatalogus terecht op het se-
kretariaat van „Kunst in huis": 
Gallaitstraat 80,1210 Brussel (te
lefoon 02/216.00.80). En natuurlijk 
ook bij de 5 uitleencentra: 
Westrand in Dilbeek, Kultureel 
Centrum Hasselt, Scharpoord in 
Knokke-Heist, De Warande te 
Turnhout en De Schakel in Wa-
regem. 
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14 Ĥ  
Vlaanderen Morgen 86/6 

Ketters worden? 
In het laatste nummer van de jaargang '86 van het 

tweemaandelijks cahier,, Vlaanderen Morgen" staat 
o.m. een vlot verslag van het opgemerkte kolloquium 
dat de gelijknamige gemeenschap in november in
richtte, onder de titel,,Maatschappelijk Engagement 
voor en door jongeren: zin of onzin". 

H ET redaktioneel stuk ver
wijst ook al naar deze 
gespreksdag en naar de 

(eveneens in dit cahier opgeno
men) toespraak die Jozef Oeieu 
onlangs uitsprak n.a.v. de uitrei
king van de André Demedtsprijs 
aan Gaston Durnez. 

„Indien de huidige patriarchen 
van de Vlaamse Beweging", al
dus de Vlaanderen Morgen-
redaktie, „niet bij machite zijn 
hun Vatikaans Concilie te verwe
zenlijken dan verkiezen wij ket
ters te worden in deze beweging. 
Want wij kunnen en mogen niet 
stilzwijgend aanvaarden dat de 
gevestigde Vlaamse Beweging in 
plaats van bezielend, integen
deel contra-productief zou wor
den voor een zinvolle Vlaamse 
politiek. Die de jongeren van van
daag opnieuw zou kunnen moti
veren om tussen wijk en wereld 
de zorg op te nemen voor dit volk. 
Het Vlaamse, het onze." 

Luisteren 
Veerie Schlltz en Hugo Her
mans slagen er voortreffelijk in 

om uit alles wat op voornoemd 
kolloquium werd gezegd, enkele 
besluiten te distilleren. Die soms 
hard klinken: „Voor de jongeren, 
die reeds zeer huiverig staan te
genover de traditionele socio-
politieke instellingen brengt de 
Vlaamse Beweging een hoogst 
onappetijtelijk beeld: haar imago 
is conservatief, nostalgisch en ro
mantisch, haar liturgie, symbolen 
en taalgebruik zijn oubollig.". 

Niettemin heeft de Vlaamse 
Beweging een schitterende op
dracht naar de toekomst, maar 
dan moet zij haar historische rol 
als emancipatiebeweging herop-
nemen. „Zij moet met een grote 
bereidheid tot luisteren, de dia
loog met de jongeren aangaan en 
hieruit de politieke konsekwen-
ties halen. Zij moet de jongeren 
bewijzen dat het in Vlaanderen 
echt anders kan." 

Ook de hoofdredakteur van 
,,Ons Erfdeel" ziet in zijn bij
drage meerdere troefkaarten 
voor de Vlaamse Beweging. Zij 
moet ,,resoluut en krachtig in
gaan tegen de productiviteitscri-

teria die als normatief worden op
gedrongen aan het cultureel pro
ces. De cultuur staat weerloos te
genover de commercie. Wij moe
ten hierbij altijd voor ogen 
houden, dat alles van waarde 
weerloos is." 

Nu abonneren 
Een ander lezenswaardig arti

kel betreft de bijdrage van 
priester Marcel Smet over 
„Christenzijn, verdraagzaam
heid, pluralisme". Met zin voor 
kritiek en analyse houdt deze 
man een verstandig pleidooi voor 
positieve en aktieve verdraag
zaamheid. 

Nic van Bruggen bekijkt de 
poëzie van Jo Gisekin, die hij als 
„gedichten met „rake" zegging" 
omschrijft. „Jo Gisekin paart in
spiratie aan werkelijkheid, op een 
manier om ontroerd van te hou
den. " 

Roskam heeft het over de re
cente Vlaanderen-bijlage in „Le 
toonde" en het misplaatst en af
grijselijk franstalig gevlei van 
ACV-voorzitter Houthuys ten 
overstaan van de koning. 

Op de laatste bladzijde worden 
de lezers uitgenodigd een abon
nement te nemen op de jaargang 
1987. Dit kan door het storten 
van 650 fr. op rekeningnummer 
409-8524961-63 van Vlaanderen 
Morgen, Te Couwelaerlei 134, 
2100 Deurne-Antwerpen. 

WT UJUUUUII 
EN mafioso schiet een andere 
mafioso voor het hoofd, het
geen hij echter met weet is dat 

zijn revolver geladen is met een 
atoombom. Sicilië verdwijnt van de 
landkaart. Italiè denkt dat Lybië hier 
de hand in heeft en zendt zijn kern
koppen in die richting. Het spel is op 
de wagen en uiteindelijk zal de we
reld verdeeld zijn in twee staten. In 
het Noorden, de USSSR, een samen
vloeiing van Amerika en Rusland, 
een zuiver mannelijk en vrouwenha-
tend vasteland met een sterk fallo-
mane president. In het Zuiden: Vagi-
nia, een immens gebied waar de 
vrouwen de scepter zwaaien, met aan 
het hoofd een brutale, rabauwige 
vrouw, bereid tot alle gruweldaden 
om haar ideaal te bereiken. Als de si
tuatie uiteindelijk te gespannen wordt 
roept de Opperste Raad van het Hee
lal in allerlijl een vergadering bij el
kaar, om te voorkomen dat alles er
aan gaat. Superheld Fred, vuilnisop-

haler van beroep, wordt naar de 
Aarde gezonden., dit is in het kort de 
aanvang van De Big Bang van teke
naar Picha, die reeds bewees te kun
nen tekenen met Tarzoon en The 
missing link. Dat dit tekenen zeer di
kwijls de scatalogische, sexuele en 
anti-godsdienstige afwijkingen des 
tekenaars moet dienen, zal vele men

sen beletten naar deze film te gaan 
kijken, terwijl de kategorie die deze 
bezwaren met heeft wel aan zijn trek
ken komt, alhoewel de film gerust wat 
korter had mogen zijn. 

Misschien is Deadly Friend van 
Wes Craven al van de affiche als 
deze rubriek verschijnt en dat is lo
gisch ook. Dit is het 97ste afgietsel 

De troepen van de USSSR zijn een kruising tussen een 
Japanse auto en... 

Letterkundige almanak 1987 

Ook bij Aarts is 
liet l\/iultatuli-jaar begonnen 

,,Aarts' Letterkundige Almanak voor het Multatuli-
jaar 1987" onder redaktie van Dick Welsink en Willy 
Tibergien zag zojuist het licht, leder jaar wordt er 
door een grote groep mensen naar uitgekeken, om
wille van het feit dat de adressenlijst die erin is opge
nomen, een soort wie is wie in de schrijverswereld en 
aanverwante is. 

Zo kregen hun beurt: Anti
quariaten (1986), Auteurs 
(1986), Boekhandels (1981), 

Cafe's en Sociëteiten (1984), Fan-
klubs (1986), Instellingen en orga
nisaties (1981), Subsidieverstrek
kers (1986), Tijdschriften (1986) en 
Uitgevers (1986). 

Maar dit jaar, niets van dit alles. 
De redaktie bereidt een afzonder
lijk te verschijnen letterkundige 
adressenlijst voor, zodat de kopers 
hiermee verwittigt zijn. Dit wil nu 
niet zeggen dat het in dit Multatuli-
jaar niet interessant zou zijn deze 
almanak wel te kopen. 

Onnodig nijdig 
De 12 bladzijden Multatulikalen-

der zijn een schat aan wetens
waardigheden en de bijdragen 
stuk voor stuk interessant. Het 
opstel van Alexander Cohen over 

Baudelaire en l^ultatuli in Brussel 
verscheen in 1930 in ,,Le Figaro" 
en IS nog best te pruimen. Er staan 
meerdere gedateerde stukken in, 
maar geen bezwaar, ze zijn goed. 
Met een voorpublikatie uit het 
/Wu/tó/i7//-ivoordenboe/c (verschijnt 
maart '87) van K. ter Laan kan de 
lezer alvast kennis nemen van en
kele van de talloze lemma's. Maar 
de teksten van W.F.Hermans en 
vooral die van Jeroen Brouwers en 
Boudewijn Buch zijn hoogtepun
ten in deze door tekst overheerste 
almanak. De bundeling over Mul-
tatuli als huisvader is best leuk. De 
paar nijdige teksten van André 
Cuppens zijn natrappertjes naar 
Angèle Manteau en Marcel Jans-
sens, die helemaal met nodig ge
weest waren en in deze almanak 
niet thuishoren. 

Voor de adressenfanaten is het 
dus wachten geblazen op de nog 

Eduard Douwes Dekker, beter bekend als Multatuli knjgt in Aarts' al
manak zijn kalender... 

te verschijnen adressenlijst, maar 
je kan in afwachting dit boekje 
best kopen. (WAPS) 

— Aarts' Letterkundige Almanak. 
Contact, Edegem. 180 biz, 395 fr. 

van hetgeen een griezelfilm zou moe
ten zijn. Akteurs en aktrices geloven 
er zelf niet in, zodat lachsalvo's en 
opmerkingen uit de zaal op plaatsen 
waar ze door de regisseur zeker met 
gewenst zijn, deze totaal ongeloof
waardige en vol met tegenstellingen 
zittende prent tot een lacheding ma
ken. Waar is de Wes Craven van 
Nlghmare on Elm Street en The 
hills have eyes? 

Peggy Sue got marled van Fran
cis Coppola IS een sentimentele, 
lichtvoetige film, waarmee Coppola 
bewijst dat hij terug is. Ook hier de 
veelgevraagde Kathleen Turner in 
een rol die haar op het lijf lijkt ge
schreven, terwijl ze toch maar tweede 
keus was. Ze speelt een opgroeiend 
all-american girl met rebels tikje, op 
een zo natuurlijke en sublieme ma
nier dat je zou zweren dat deze vrouw 
van meer dan dertig echt opnieuw 
naar het verleden ging. Want dat doet 
ze. Peggy Sue is moeder van twee 
die tegen een aankomende echt
scheiding aankijkt. Wanneer zij zich 
op een avond in een rock & rolljurk 
wringt om naar het reuniebal van 
haar school te gaan, weet ze nog niet 
dat ze koningin van het bal zal wor
den. Wanneer dat echter gebeurt valt 
ze in katzwijm en door haar val be
land ze 25 jaar terug m de tijd. Met 
één voor- of is het nadeel? Ze be
houdt haar kennis. „Ik wou dat ik vij
fentwintig jaar jonger was en weten 
wat ik nu weet", is werkelijkheid ge
worden. Daar ontmoet ze opnieuw 
haar vnendje, Charlie (een afschuwe
lijke miscaste van Nicolas Cage) en 
de poppen gaan aan het dansen. Een 
leuke film met een te gezocht (slecht) 
einde, maar dat zijn we van Coppola 
reeds gewoon. 

Willem Sneer 
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Dennis Derenne en Dirk van Babyion 

Omstreden 
debuutromans 

In de hoop dat Patrick Dewael alle debuten van 
1986 te slikken krijgt. Dan zou het wel eens kunnen 
dat de minister zich gaat beraden over de doorgedre
ven subsidiëring aan debutanten. Hopelijk trekt hij 
zich terug op de stellingen van voorheen en laat au
teurs die al iets hebben bewezen, meer uit de staats
ruif eten. Met dien verstande natuurlijk dat een be
paalde kliekjesgeest kan worden ondervangen. 

DEZE inleiding om contra-
dictorisch te zeggen dat 
Dennis Derenne wel een 

veelbelovend debuut heeft ge
schreven. 

Morele konflikten 
Onder de titel „Intermezzo", 

die past als een tang op een var
ken, wordt het relaas geschreven 
van Anton, een twintigjarige man, 
wiens moeder net is overleden, 
wat hem al met de nodige proble
men opscheept: ,,Grootvader 
wijkt niet van haar zijde, hij troont 
op zijn ereplaats. Hij wil haar lei
den naar de andere kant... 
Grootva voelt zich nodig. Mis
schien omdat ik, mijn vader en 
mijn broer zo misselijk overbodig 
zijn. Wij geven geen steun, zelfs 
niet aan mekaar." 

Er is ook Mieke, zijn meisje, 
van wie hij sussende lieve woord
jes krijgt die hem echter met be
reiken en ,.Wanneer Mieke aan
dringt om over moeder te praten 
komt er wrevel in me op. Alsof ze 
me een terrein wil afdwingen dat 
ik haar met gun. Ze tracht verder 
in mijn leven door te dringen, ze 
wil een grotere plaats verwerven 
door me zaken te ontfutselen, die 
me dierbaar zijn. Het zijn mijn 
meest intieme gedachten die ze 
opeist, altijd onder het mom van 
me te willen helpen." 

Breuk 
Dan ontmoet Anton zijn alter 

ego, de wat oudere Paul, een 
dokter, en het is alsof de bliksem 
inslaat. ,,lk blijf zitten, onbeweeg
lijk, het is de juiste plaats, het 
juiste moment, de juiste persoon, 
alle drie willekeurig en onver
wacht. Ik begin te vertellen, al
les." 

Paul biedt hem de vervulling in 
wat de ene mens voor een an
dere kan betekenen en Anton be
seft plots dat hij een homo-relatie 
wil aangaan. Daar voltrekt zich 
een prachtig geschreven ge-
voelsevolutie in Anton die aan
vaardt en uiteindelijk zijn bestem
ming begrijpt. Hij zal breken met 
zijn verleden, zonder ook maar 
iemand pijn te doen, want Anton 
die gelukkig is, wil niet dat ande
ren lijden. 

Een eersteling van een auteur 
die de autobiografische invloe
den zeker niet schuwde en dan 
komst steeds de vraag opzetten: 
komt er nog wel een tweede op 
hetzelfde niveau? 

De zwarte 
bruidegom 

Dirk van Babyion kreeg de Leo 
J. Krijnprijs voor zijn eersteling: 
De zwarte bruidegom. Als we 
zien dat L.P.Boon en Hugo Claus 
ook zo begonnen, zou je kunnen 
vermoeden dat er een talent is 
ontdekt. Maar neen hoor... dit 
boek staat stijf van pretenties die 

niet worden ingelost en het is dan 
ook een beetje onbegrijpelijk dat 
een dame als Angèle Manteau 
zich door dit boek heeft laten ver
leiden. 

Als we de flappertekst lezen, 
geeft die goed de inhoud weer: 
Een huisarts uit Brussel heeft 
een mislukte homo-relatie van 
vier maanden achter de rug. Om 
zijn depressie te boven te komen 
en de leegte weg te schrijven, 
gaat hij een week naar Napels en 
Capri en brengt terzelfdertijd ver
slag uit van gebeurtenissen en 
toestanden. Hij is op zoek naar 
,,de zwarte bruidegom"... Uit de 
regressie in het verleden blijkt, 
dat de verlamde moeder en een 
dominerende zuster, te zamen 
met de liefdeloosheid in zijn hete
roseksuele jeugdomgeving, be
palend zijn geweest voor zijn ero
tische verlangens, die hij nu hei
dens wil uitleven, én voor de 
sterke emotionaliteit die hij 
steeds weer in abstrakte redene
ringen heeft willen blokkeren. 

Deze roman is ons echter te 
agressief geschreven, net zoals 
een Alex Rosseels het hem bij 
dezelfde uitgever als eens voor
deed. Als je hen moest geloven 
waren alle hetero's verkeerd. 
,,Italiaanse jongens zijn een feest 
voor het oog, altijd goed gekapt. 
Ze verzorgen zich, ze zijn ijdel. 
Dat mogen ze ook, want ze heb
ben goede smaak..." Voor een 
man die beweert dat hij voor 
goede smaak is, worden in dit 
boek de grenzen hiervan meer 
dan eens overschreden. (WARS) 

Intermezzo, Dennis De
renne. Uitg. C. De Vrles-
Brouwers. 95 biz. 359 fr. 

De zwarte bruidegom, Dirk 
van Babyion. Uitg. Manteau. 
420 bIz. 565 fr. 

Herk-de-Stad 600 jaar jong 

Tussen pot 
en»! mens 

Een van de aktiviteiten van de viering Herk-de-
Stad 600 jaar jong is de archeologische tentoon
stelling ,Jussen pot en... mens, archelogische 
puzzelen tussen Gete en Herk". Deze tentoonstel
ling is georganiseerd door de feestkommissie Herk 
600 jaar jong en ioopi nog tot 22 februari in de 
Raadszaal van het Stadhm, 

ENKELE schamele scher
ven 0n wat rffistj^ ver
brand menselifk bot 

door de Herkenaren Paul Vö8> 
geei eH Jos Leemans opge
raapt c^ een vers geploegd 
veld ffi 1975 Hebbeo de start 
gegeven van betogri|ke oud
heidkundige vondsten ift hel 
zogenaamde Umenveld een 
preliistorische urnebegraaf
plaats in Donk. De hefl<oi«st 
var»'de umeb^raafptaats si
tueert zich rond 1tOÖ v Kr 
Verdere opzoekingen hebben 
heel wat resten van menseli|-
ke aanwezigheid aan iie! iicht 
gebracht die zelfs teruggaan 
tot ongeveer 7000 V Kr Naast 
de vondsten van Donk wordt 
er op de tentoonstelKing ook 

smviadni besteed aan da 
Otide toren van de St.-Jans-
k^tk van Scfewfen. De resulta
ten van üezs opgravingen 
naar de ixAmtasen van het 
bedehtös öfengen om lerug 
naar de I5de eeuw. 

De tenloonstelfing is nog 
epen tot 22 februari elke werk
dag op de gewone kantoor
uren en zaterdag van 14 tot 18 
u en zondag van 10-12 en 14-
I8u Ter gelegenheid van de 
tentoonstetlmg heeft de feest
kommissie ook een boek uit
gegeven „Tussen Pot en 
Mens, Archeologische puzze
len tussen Gete en Herk". ver
krijgbaar voor 250 fr 

(hjo) 

* urnen ve 
ItOtQ HDOi 

'euw voor Knstus 

Begint ronde van Vlaanderen 

Purpere hei 
opgefrist 

De operette „Op de purpere hei" van Armand 
Preud'homme is door de jaren heen een graagge-H 
zien en gehoord muziekstuk geweest. Maar ook 
Preud'homme vond dat enige poetsbeurt geen 
kwaad kon. Met Flor Pirar, voorzitter van de Vlaamse 
Culturele Produktie (VCP), was reeds overeengeko-
H men de operette op te frissen. Tekst, opstelling en 
dekors kwamen daarvoor in aanmerking. Thans is 
het zo ver, „Op de purpere hei" kan aan een tweede 
adem beginnen. 

OM de vernieuwing gestal
te geven trok Flor Pirar een 
jonge talentvolle regis

seur aan die de tekst zou herta
len. De 26 jarige Mare De Bec

ker uit Herentals klaarde de klus. 
De Becker, die medewerkte 

aan de opera van Vlaanderen, 
volgt thans solozang aan het 
Sweelinckkonservatorium te 

Amsterdam. De VCP richtte te
vens een eigen simfonisch orkest 
Die Cierlycke op. Als koncert-
meester werd Edwin Gosseye 
van de opera van Vlaanderen 
aangetrokken en als dirigent 
Hans Swinnen die gekend raakte 
o.m. door de bewerking van de 
Vlaamse Leeuw. De muzikale 
aanpassing gebeurde door Peter 
Swinnen. 

Het is de bedoeling van de 
Vlaamse Culturele Produkties 
deze vernieuwde operette op 
minstens vier plaatsen per 
Vlaamse provincie te laten op
voeren, hetzij in eigen beheer, 
hetzij door bemiddeling van ge
meentebesturen, kulturele raden 
of kulturele verenigingen. 

Kontakten zijn reeds gelegd op 
vier plaatsen in Limburg w.o. het 
Kultureel Centrum te Hasselt, 
Lommei, Bilzen en Borgloon. 
Voor Brabant is een opvoering 
voorzien in Ancienne Belgique te 
Brussel en in Kampenhout op 3 
oktober 1987. 

De operette zal eveneens ge
bracht worden als 11 juliviring in 
het casino-kursaal te Oostende, 
op 4 juli 1987 in co-produktie van 
het 11 julikomitee van Oostende. 

Een voor-première heeft plaats 
in de jumpinghal te Zandhoven 
op 17 februari a s. om 20u. 

Première 
De première van de opgefriste 

operette zal doorgaan in het ma-
jestueuse kader van de Ant
werpse Handelsbeurs aan de 
Meir op: 20, 21 en 22 februari 
a.s. telkens om 20 u. met mede
werking van de Coremanskring, 
de Federatie van Vlaamse Krin
gen en het Verbond voor 
Vlaamse Volkskunst. 

Kaarten zijn te verkrijgen door 
overschrijving van: 
— 450 Fr voor genummerde toe-

gangskaarten 
— 350 Fr voor ongenummerde 

toegangskaarten 
(toevoeging van 13 Fr voor ver
zendingskosten) op rekening 
001- 1164698-95 of op rekening 
413-7144151-61. 

Alle inlichtingen bij Vlaamse 
Culturele Produkties, Antwerpse
steenweg 235 te 2080 Kapellen 
(03/664.26.00) 

KunstenMaken 
Permeke 
Q E ruime publieke belangstelling 
" zorgt er voor dat de retrospek-
tieve Constant Permeke in het Pro
vinciaal Museum voor Moderne 
Kunst te Oostende verlengd wordt tot 
en met 22 maart. 

Het PMMK in de Romestraat 11 te 
Oostende Is dagelijks behalve op 
maandag van 10 tot 12u.30 en van 
13U.30 tot 17u. open. Inkom: 40 fr. 

Akwarel 
WOOR de negende maal organi-
" seert Lionsclub Antwerpen Voor

kempen een wedstrijd voor akwarel. 
De uitgeloofde prijzen belopen in to
taal 45.000 fr., waan/an 30.000 fr. 
voor de eerste prijs. 

Reglement van de wedstrijd en 
deelnemingsformulieren zijn verkrijg
baar bij Walter Schevelenbos, Tien-
pondstraat 2 te 2171 Loenhout (tel. 
02/669.64.24). 

Inschrijvingen tot 28 februari '87. 
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ADVERTENTIE 

Ponnet heeft het verkorven... 

De eeuwige dader 
Vorige zaterdag KV Mechelen-Club Brugge gezien. Een bil<kelhard gevecht 

dat menig l<ommentator in vervoering bractit. Wij deelden dat enttiousiasme 
niet. Voor ons ging tiet er te bitsig aan toe. Er werden teveel fouten gemaakt en 
te weinig echte doelkansen afgedwongen. Het individueel talent werd te weinig 
aangewend of was misschien gewoon niet in voldoende mate aanwezig. 

A AD DE MOS won het tak-
tisch gevecht tegen 
Henk Houwaert die zich 

achteraf voor éénmaal een 
slechte verliezer toonde. 

Preud'homme 
De trainer van Club Brugge 

stelde scheidsrechter Ponnet 
verantwoordelijk voor de neder
laag van zijn ploeg. Dat was én 
unfair én onjuist. Club had Im
mers doodgewoon zichzelf de 
das omgedaan. Door bijna klas
siek geworden individuele tekort
komingen in de Westvlaamse 
achterhoede geraakte de 
thuisploeg al vlug 1-0 voor. Club 
reageerde zonder veel overleg, 
overhaast en met te weinig fanta
sie. Blauwzwart liep zich te plet
ter op een goed georganiseerde 
en stevige achterhoede die een 
duwtje gemakkelijk verdroeg en 
die kon betrouwen op een werke
lijk verbluffende Preud'homme. 
De van Standard overgekomen 
doelman is momenteel de betere 
van Pfaff, Bodart en Munaron. 
Daar bestaat voor ons na zater
dag geen twijfel meer over. 

Maar wat verweet men 
scheidsrechter Ponnet dan ei
genlijk? Dat hij Creve uitsloot na 
een regelrechte aanslag op de 
uitbrekende Koeman? Wanneer 
soortgelijke overtredingen niet 
met rood mogen worden bestraft 
ontaardt voetbal binnen de korste 
keren in ware guerilla. Dat Pon
net twee vingers in de lucht stak 
om op een mogelijke tweede gele 
kaart te wijzen nadat hij de eerste 
had vergeten te geven, veran
derde voor ons niets aan de aard 
van de overtreding en de intentie 
van de overtreder Creve ver

diende de uitsluiting en daarmee 
uit. 

Was Henk Houwaert misschien 
geërgerd omdat de referee een 
doelpunt van Franky Van der Eist 
voor al of met vermeend bui
tenspel afkeurde? Dan kunnen 
wij hem gedeeltelijk begrijpen 
maar helemaal niet goedkeuren. 
Wat zou er immers gebeurd zijn 
indien Ponnet de op zichzelf 
puike treffer had gevalideerd? 
Mechelen zou op zijn beurt door 
het dolle heen geweest zijn om
dat niet één maar twee Brugge
lingen ostentatief vanuit bui
tenspelpositie terugkeerden ter
wijl hun ploegmaat doorliep. Of 
zij al dan niet aan het spel deel
namen was voor diskussie vat
baar. Ponnet besliste overigens 
niet zelf maar wachtte op het sig
naal van zijn lijnrechter (Modave) 
die toevallig ook een eerste 
klasse scheidsrechter was. Wat 
wilde men dan nog meer? 

Wij willen hier niet beweren dat 
Alex Ponnet een sterke partij 
floot. Zeker niet. Daarvoor begon 
de man te laks, te meegaand. Hij 
had veel vlugger veel strenger 
moeten ingrijpen. 

Heibel 
Misschien had hij dan geen ze

ven gele en één rode kaart moe
ten uitdelen maar mogelijk had 
men dan gesteld dat de ref de 
match stuk floot, dat hij de geest 
van de wedstrijd niet aanvoelde. 
Kortom, voor de verliezende 
ploeg zou de scheidsrechter ook 
dan de dader zijn gebleven. 

Ons verontrusten vooral de 
reakties en kommentaren op de 
match. Wanneer soortgelijke par
tijen de predikaten formidabel en 
spektakulair meekrijgen, hebben 

Nu Club Brugge klacht indiende over de wedstrijd tegen KV Mechelen 
komt het terreinbeleid van scheidsrechter Ponnet opnieuw ter spra

ke... 

WIJ daar bedenkingen bij. Hooguit 
konden wij het een bewogen 
wedstrijd noemen met heibel op 
en rond het veld. Is het dan toch 
waar dat dit het enige is wat men 
nog in een stadion komt zoeken? 
Dat de intensiteit waarmee een 
duel wordt uitgestreden van veel 
groter belang is dan de eigenlijke 
spelkwaliteit? 

Flandrien 

Vakantiewoningen 
in gans Europa 

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

Dokumentatie gratis 

Wereldkampioenschappen ski 

Zwitserland 
heer en meester 

Veertien dagen lang hebben de Zwitserse skiërs 
en skisters de wereldkampioenschappen die in hun 
land werden gehouden, gedomineerd. Bij de heren 
wonnen ze drie van de vijf wereldtitels. Bij de dames 
wonnen ze ze alle vijf. 

H ET overwicht van Zwitser
land was vergelijkbaar 
met dat van Frankrijk 

halfweg de jaren zestig. Het 
thuisland pakte nu veertien me
dailles. In 1966 veroverden de 
Fransen onder aanvoering van 
de legendarische Jean-Claude 
Killy zestien plakken eremetaal. 

Echte profs 
Waaraan kan het Zwitserse 

sukses worden toegeschreven? 
Wellicht aan het simpele feit dat 
alle leden van de nationale ploeg 
in feite en in rechte echte profs 
zijn. Skiën is hun beroep. Zij le
ven in funktie van hun sport. Zo
mer en winter. Bij de dames won 
Erika Hess, die er deze zomer 
een streep onder trekt, de slalom 
en de combine. Maria Walliser 
zegevierde in de afdaling en de 
super reuzeslalom. De reuze
slalom zelf ging naar Vreni 
Schneider. 

Bij de heren was Pirmin Zur-
briggen vanzelfsprekend de over
heersende figuur. Hij won de reu
zeslalom en de super reuzesla
lom en daarnaast ook nog twee
maal zilver! Zijn landgenoot Pe
ter Muller zegevierde in de 
afdaling De overwinningen van 
de zeventwintigjarige Westduit
ser Frank WörndI in de slalom en 
van Mare Girardelli, de Oostenrij
ker die voor Luxemburg skiet, in 
de combine waren regelrechte 
verrassingen. 

WörndI had eigenlijk nog nooit 
een wedstrijd van betekenis ge
wonnen en Mare Girardelli kwam 
plotseling van heel ver terug. 
Maar over hen willen we het niet 
hebben. Wel over Pirmin Zurbrig-
gen die wordt aangezien als de 
beste all-rounder van zijn genera-

Pirmin Zurbriggen 

tie. Zurbriggen is afkomstig uit 
Saas-Almagell in Wallis. Zijn fa
milie baat er een hotel uit en het 
spreekt vanzelf dat de jonge Pir
min al van kindsbeen af de winter 
lang op de latten stond. Zurbrig
gen is een nuchtere jonge man, 
er familiegebonden en zeer ge
lovig. 

Lourdes 
Wij citeren Zurbriggen in een 

interview met De Volkskrant: 
,,Daar (in het bedevaartsoord 
Lourdes) word ik gekonfronteerd 
met de ellende van de wereld. 
Met al die om genezing biddende 
mensen voel ik me dicht bij God. 
Ik ga vaak naar de kerk. Ik voel 
me er goed, afgezonderd van de 
buitenwereld. Als ik mijn vertrou
wen in Gods handen leg, weet ik 
dat hij ook aan mij zal denken en 
me zal behoeden voor breuken 
en verwondingen. Maar ik bid 
niet voor een beter resultaat. God 

is er ook voor mijn tegenstan
ders. Ook voor de start van een 
wedstrijd wil ik niets afsmeken. 
Dan denk ik alleen aan de race. 
Pas 's avonds ben ik weer bij 
Hem. Ik heb dat niet aan de grote 
klok willen hangen, want voor mij 
is dat de gewoonste zaak van de 
wereld. Zo ben ik opgevoed." 

Geef toe dat Zurtjriggen open
hartige taal spreekt en dat 
slechts weinig sportvedetten tot 
soortgelijke bekentenissen willen 
of durven overgaan. Zurbriggen, 
van wie Killy zegt dat er voor hem 
geen grenzen bestaan en dat hij 
in elke wedstrijd een surplus aan 
techniek kan aanwenden, praat 
ook vrank en vrij over zijn beroep 
en zijn inkomsten-

,,We zijn profs met een ama
teurstatus. Alle betalingen lopen 
via de nationale bond Aan de 
hand van de uitslagen wordt een 
vast bedrag uitgekeerd. Je krijgt 
premies, vergoedingen en een af-
bouwsom aan ht einde van je car
rière. De reklame die we met 
onze naam maken, komt van de 
ski-pool, een groep sponsors die 
de leden van de Zwitserse natio
nale ploeg steunen " 

40 miljoen 
Verder stelt de schrijver van 

bedoeld artikel in De Volkskrant 
dat een overwinning in een 
wedstrijd voor de wereldbeker 
een Zwitserse skiër of skister 
achtduizend Zwitserse frank 
oplevert en dat de eerste plaats 
in de wereldbeker goed is voor 
veertigduizend van die franken... 

Daarnaast zouden de meeste 
skiërs ook nog over een lukratief 
kontrakt met een ski- en schoe
nenfirma beschikken. Een basis
inkomen van zo'n veertig miljoen 
(Belgische) frank per jaar zou 
voor een topskier geen zeld
zaamheid Zijn. 

We meenden onze lezers deze 
informatie niet te mogen onthou
den. Per slot van rekening schrij
ven we ook maar één- of twee
maal per jaar over ski op deze 
bladzijde... 
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Het VU-partljbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 9 
februari j . l . heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende 
mededelingen verspreid ten behoeve van de pers. 

Werkloosheid 
Het partijbestuur van de Volksunie 

besprak de recente regeringsmaatre
gel inzake de werkloosheid, nl de 
bijkomende aanstelling van 5 000 ge
subsidieerde kontraktuelen {,,ge-
ko's") in de gemeenten 

Deze poging van de regering om 
haar mislukking inzake het tewerk
stellingsbeleid af te wentelen op de 
ondergeschikte besturen is reeds bij 
voorbaat tot mislukking gedoemd, 
o m. alleen reeds omdat de gemeen
ten met beschikken over het finan
cieel draagvlak voor deze bijkomende 
tewerkstelling 

Dat er zich een stijgende schok in 
de cijfers van de werkloosheid zou 
voordoen, was voorspelbaar ten laat
ste sinds het Smt-Annaplan, de woes
te hakbijlronde m het onderwijs enz 
De regering heeft zich terzake met 
voorbereid Haar geko-voorstel is een 
paniekreaktie op korte termijn, zonder 
ruimere visie 

Dit IS overigens kenmerkend voor 
gans het tewerkstellingsbeleid van de 
regering. Het vertoont geen kontinui-
teit, wel integendeel wordt het geken
merkt door inwendige kontradikties 
De tot mislukking gedoemde poging 
tot verhoogde tewerkstelling op ge
meentelijk vlak, d w z hoe dan ook op 
het vfak van de overheidssektor, staat 
in tegenstelling tot het regenngsdog-
ma over het,,ontvetten van de staat" 

De onsamenhangende maatrege

len inzake tewerkstelling kunnen ove
rigens met verbergen dat de regering 
thans plooit onder het gelijktijdig ge
wicht van de vele lasten die zij ver
geefs voor zich uit trachtte te schui
ven de schuldenlast, de werkloos
heidslast, de last van de kommunau-
taire problemen 

Het partijbestuur herinnert er aan 
dat de Volksunie beschikt over een 
degelijk alternatief tewerkstellings
plan. Zo zou de zuivere toepassing 
van het VU-wetsvoorstel Van Oote-
ghem, met de daarin geboden moge
lijkheid van ruimere tewerkstelling in 
de KMO-sektor, van positiever en we
zenlijker belang zijn dan de regerings
improvisaties Het partijbestuur eist 
dan ook maatregelen in die zin. 

Wapengate 

Het partijbestuur van de Volksunie 
wijdde daarnaast een gedachtenwis-
seling aan de wapentrafieken naar de 
Golfstaten De in binnen- en buiten
land aangebrachte elementen beves
tigen thans duidelijk, dat België fun
geert als draaischijf en als bron voor 
deze trafieken De Volksunie had dus 
wel degelijk gelijk toen zij dit dossier 
dne maanden geleden opende De 
dwaze manier waarop de regenng 
destijds op onze onthullingen rea
geerde, versterkt het vermoeden dat 
ZIJ terzake in scheve schoenen staat 

Wat thans aan het licht komt, nl de 
kwantitatieve omvang van de wapen

trafieken en hun bestendigheid in de 
tijd, lijkt onmogelijk zonder mede-
plichtigheden van een uitgebreid net 
dat zich uitstrekt tot en met in een 
aantal officiële diensten en instellin
gen 

De Volksunie eist dan ook met de 
grootste klem dat een parlementaire 
onderzoekskommissie de kans krijgt 
de onderste steen boven te keren, 
ambtenaren en verantwoordelijken te 
horen en het hele dossier van het 
Belgisch ,,Wapengate" te kunnen 
aanpakken met de grondigheid en de 
efficiëntie van de ,,Wapengate"-kom-
missie in de Verenigde Staten Terza
ke moet spreekrecht aan de ambtena
ren worden gegeven 

Op een ogenblik dat België het 
voorzitterschap van de EG waar
neemt, IS het schandelijk te moeten 
vernemen dat meer dan de helft van 
de wapens naar het Golfgebied via 
België werd verhandeld België heeft 
aldus elk moreel recht verloren om 
terzake anderen op hun verantwoor
delijkheid te wijzen. 

VU op 
BRT-radio 

De Volksunie is op de radio te horen 
nu donderdag om 18u.15 op BRT 1-
radio 

Een gesprek met senator Rik Van-
dekerckhove over het plan-Gheyse-
linck staat op het programma. 

Niet vergeten: vanavond een kwar
tier voor het nieuws van 19u. op BRT 
1-radio. 

Top 20 
* Jan Caudron, Aalst (27) ** 593 
Anny Lenaerts, V\/ilrijk (—) 363 
Jaak Gabriels, Bree (15) 246 
Frans Lachi, Lier (—) 237 
Luk Vanhorenbeek, Korbeek-Lo (66) 204 
Ward Herbosch, Wommelgem (—) 180 
Guide Dossogne, Brussel (—) 150 
Bert Van Hove, Lede (—) 135 
Roos Lernout, Geluwe (—) 129 
Filip Simoens, Wervik (—) 120 
Georges Raes, Ledegem (—) 114 
Vic Anciaux, Brussel (—) 90 
Hugo Coveliers, Aartselaar (—) 90 
Enk Vandew/alle, Izegem (—) 90 
Johann Vancoppenolle, St.-Truiden (—) 84 
Jan Vandewalle, Mortsel (30) 75 
VU-Kemzeke (—) 75 
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge (—) 66 
Hilde Van den Buicke, Maldegem (—) 60 
Paul Van Grambergen, Ertvelde (—) 60 

(...)* plaats vorige week 
(...)** punten deze week 
Figuur van de week: Luk Vanhorenbeek (66 punten) 
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VU betoogde massaal 
tegen Plan-Gheysellnck 

Waren het 600, 800 of meer wagens zaterdagmiddag te 
Beringen? Wie zal het zeggen. Zeker is dat de VU-autokaravaan 
niet onopgemerkt door de mijnstreek van Midden-Limburg is 
gereden. De mandarijnen In de KS-hoofdzetel, in de 
vakbondshuizen en in de Wetstraat zullen het protest wel 
gehoord hebben. Want het was menens! Zelfs Gheyselinck 
moet wel eventjes geschrokken zijn van het massale protest. 
Want helemaal harteloos kan de man toch niet zijn of blijven... 

Aangevoerd door tal van VU-
parlementsleden en mandatanssen 
uit heel Vlaanderen, van de zee tot 
de hei zete de karavaanslang zich 
m beweging In Houthalen, aan de 

Alvorens te starten nog even 
overleg met een mijnwerkersaf

gevaardigde. 

KS-hoofdzetel en aan de woningen 
van de vakbondsbazen Dhaenen 
(ACV) en Olyslaeger (ABVV) werd 
halt gehouden om rouwkransen 
neer te leggen en toen wees de 
richting Hasselt De politie die er 
het verkeer regelde wist met goed 
waar draaien De toevloed van geel-
zwarte auto's was plots te enorm, 
de karavaan raakte in stukken en 
brokken en zorgde voor 
minibetogingen Het kon het effekt 
van het protest alleen maar 
verdrievoudigen Een half uur lang 
was de kleine ring rond Hasselt één 
strop 

Aula te klein! 
Verzamelen werd dan geblazen in 

het Limburg Universitair Centrum 
waar de grote aula te klem was om 
de honderden manifestanten een 
plaatsje te geven Dan maar op de 
trappen en achter het 
spreekgestoelte Mijnwerkers van 
Eisden hadden hun zwarte vlaggen 
bij en verkochten stikkers aan de 
lopende band Dat is ook nodig 
want ook nu laten de vakbonden de 
mijnwerkers m de steek 

Achtereenvolgens spraken 
mijnwerkersafgevaardigden, bewust 
van hun gelijk, met kennis van 
zaken, radikaal, soms met een 
grap, bezorgd om hun toekomst en 
deze van hun kinderen Met liefde 
voor het werk m de mijn 

Om de solidariteit van Vlaanderen 
met Limburg te betuigen sprak 
Hugo Schiltz Hij zag het plan-
Gheyselinck als een onderdeel van 

De 

het hele politieke gebeuren ,,Er 
loopt een rode draad vanuit KS over 
onnozelheden als Happart, via de 
achteruitstelling van de Vlaamse 
universiteiten recht naar Brussel 
Vlamingen zijn steeds de 
trekpaarden van België geweest 
Waarom kan nu geen beroep 
gedaan worden op de nationale 
solidanteit nu de trekpaarden in 
nood zitten? Een Limburger is toch 
evenveel waard als een Luikenaar!" 

Niet aan de kant staan! 
Senator Vandekerckhove verwees 

in zijn toespraak naar de sluiting 
van Zwartberg en de Grote Staking 
van 1970 Al wie toen macht en 
gezag had heulde mee met de 
vakbond en de regering en liet de 
mijnwerkers in de kou staan Dat 
gebeurt ook nu weer Wij kunnen 
met aan de kant gaan staan nu 
nieuwe sluitingen in de maak zijn 
Daarom staat de VU opnieuw aan 
de zijde van de mijnwerkers'" 

Met spanning werd uitgekeken 
naar de toespraak van de ACLVB-
afgevaardigde en voorzitter van het 
Mijnwerkersfront Jean Ooms Hij 
wees op de dreigementen die 
vakbondsmensen ondervinden, nep 
op tot solidariteit en een goed 
geplande mars naar Brussel Ooms 
werd herhaaldelijk toegejuicht, ook 
toen hij meedeelde dat m Eisden 
een petitie onder de mijnwerkers op 
groot sukses mag rekenen De met-
Limburgers op de meeting luisterde 
met grote aandacht naar de 
vastberadenheid van de 
vakbondsman 

Naar Brussel! 
Tot slot sprak voorzitter Gabriels 

,,Dit IS geen taal onder invloed van 

het ogenblik, verzekerde Gabriels, 
maar de uiting van onze 
daadwerkelijke inzet voor Limburg 
dat tot het uiterste op de VU mag 

VU-mandatarissen uit het hele Vlaamse land waren aanwezig. 

Aan de gebouwen van het ,,Belang van Limburg" werd een krant 
symbolisch verbrand. En een vuist gemaakt... 

rekenen", en dankte Vlaanderen 
voor de solidariteit dat het t o v de 
Limburgse problemen betoont 

De aanwezigheid van zovelen uit 
Vlaanderen beschouwde hij als een 
uiting daarvan 

Tot slot deelde de VU-voorzitter 
mee ,,dat met deze derde 

autokaravaan met alle akties 
afgesloten zijn In samenspraak met 
de mijnwerkers worden nieuwe 
manifestaties gepland " De zaal 
skandeerde ,,Naar BrusseM" 

Met deze karavaan en meeting 
werd bewezen dat Limburg op 
de hele VU kan rekenen 
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Gemeenteraad Antwerpen: 

De ramp van het rampenplan 
De zitting begon met een incident over beiedigingen uitgespro-

l<en door „een figuur", persoon waarmee een CVP-schepen de 
SP-burgemeester bedoeide... En ook met de ordemotie van ons 
raadslid Fonne Crick, die aan de Berkenveldlaan in Wilrijk een 
sportlokaal ontdekt had dat gebouwd werd met een mondelinge 
bouwvergunning van één schepen I 

Resultaat was over en weer ge
praat, beloften van snel alles te rege
len. En de bewoners van de tuinwijk 
zullen als ze buitenkomen in de nabije 
toekomst geplaagd zitten met een 
muur van 8 meter. Voorbeeld van een 
blinde muur met blinde bouwvergun
ning! 

Van het rampenplan 
geen nieuws... 

Het Koördinatiekomitee dat in het 
provinciehuis in een bunker zetelt bij 
rampen had een nieuw radionet no
dig. Gelegenheid voor onze fraktielei-
der, Gérard Bergers, om langs zijn 
neus weg te vragen hoe het nu einde
lijk zat met het nieuw rampenplan dat 
kerrnongevallen en chemische ram
pen moet de bevolkin beschermen. 
Deze kleine vraag lokte direkt een 
lange repliek uit van de burgemees
ter. Na Tsjernobyl had de genaamde 
Nothomb een kommissie bijeenge
roepen die welgeteld één keer bijeen
gekomen was, die echter ook niet 
antwoordde op herinneringsbrieven 
van 't stadsbestuur op hun voorstel
len. O ja, er was ook nog een ambte
naar naar een vergadering met de 
Vereniging van de Belgische Steden 
en Gemeenten gezonden. Kortom, de 
hogere overheid is er mee bezig. En 
ondertussen kan de goegemeente ge
sust worden in één zin met de stelling 
dat het stadsbestuur dat belangrijk 
vindt en dat de straal rond Doel van 10 
kilometer voorzien In de rampenplan
nen te klein is. Maar natuurlijk blijven 
de provinciale en stedelijke rampen-
planne verre van kaduuk te zijn. Enzo
voort. Ons besluit is echter nog altijd 
hetzelfde dan dat van jaren vóér 
Tsjernobyl: al de bestaande voorzie
ningen zijn ontoereikend en geïnspi
reerd op gegevens van de energielot>-
by zelf. En vooral de openbaarheid 
mankeert. 

Een debat ontspon zich waaruit 
enkel bleek dat er oefeningen gehou
den werden die een teoretische eva-
kuatie van de bevolking simuleerden. 
Uit het verslag van deze oefening 
enkel dit citaat: de bestaande 
plannen... werden opgesteld vanuit 
de filosofie dat een ongeval in kern
centrale nooit een onmiddellijk gevaar 
naar buiten inhield zodat op zijn minst 
over enkele uren beschikt werd om tot 
evakuatie over te gaan. Vermits de 
oefening een onmiddellijk naar buiten 
treden van het gevaar inhield, zou het 
gewenst zijn dat de rampenplannen 
aangepast worden met het oog op 
dergelijk risiko." 

Kortom, Brussel zal voor alles zor
gen... en ondertussen weigert de bur
gemeester van Vlaanderens grootste 
stad op tien kilometer en enkele meter 
van de kern (!) uitlet te verschaffen 
aan de distriktsraad van diezelfde 
stad. Te volgen. 

Zoektocht 
naar leningen 

Dirk Van Gelder, waakzaam als het 
stadsleningen gaat, merkte nuchter 
op dat geleend werd voor een uitgave 
die dezelfde avond beslist werd en 
vroeg waarover het ging Konsterna-
tie op de schepenbank vergezeld van 
veronderstellingen dat het een type
fout zou zijn. Nctzicht en geloop van 
de ambtenaren want in 't dossier stak 
er, toevallig natuurlijk, geen stuk. En 
dan na een half uur de stelling dat het 
een verkeerde datum was... 

Ria Van Rompaey vroeg dat er zeer 
spoedig een Bijzonder Plan voor Aan
leg voor de groenzone van het Ant
werp-Station in Deurne zou komen. 
Ondertussen was de bespreking van 
de verhoging van de zitpenningen van 
de geheime naar de openbare zitting 

30 jaar VU te Ekeren: 

Samen aan het werk, 
't is nodig I 

Recepties worden vaak gekenmerkt daar al dan niet volle glazen 
en zeker holle woorden. Zo niet verleden zaterdag bij deze van de 
afdeling Ekeren. Het adjektief „Samen" was de zwartgele draad 
die overal doortieen liep. 

Want samen dankten alle VU-leden 
dwarsdoor enkele personen allen die 
de VU-Ekeren 30 jaar lang bezielden. 
Er zijn de gebroeders Volant, pioniers 
uit de katakombentijd. Er zijn ook de 
opeenvolgende voorzitters Van Vlim-
meren. De Borger en De Boeck. Maar 
zij zijn slechts voornamen van de 
ganse Ekerse familie die tijd, moeite, 
noch inzet spaarden. Zij zorgden voor 
fundamenten en ruwbouw. 

En de nieuwe VU-generatie moet 
vandaag de afwerking op zich ne
men ! Met een zelfde kracht en over
tuiging. Maar met dezelfde bezeten
heid voor een zelfde einddoel. De 
tijdsomstandigheden zijn gewijzigd 
maar dat vernadert niet. 

De mate van ons sukses hangt 
echter af van de grootte van onze 
samenwerking. En vandaag moeten 
wij samen onze schouders onder de 
vracht zetten, zo zegde Paul Van 
Grembergen, nationaal sekretaris. 
Wij volksnationalisten kunnen dèt, 
omdat onze inzet een vrijwillige is. Hij 
wordt niet gekocht door partijkaart of 
afgedwongen door voordelen. Hij 
komt uit het hoofd en het hart van vrije 
mensen, niet van lijfeigenen. En hij is 
ten bate van het algemeen welzijn, 
niet van één persoon of één groepje. 
Dat maakt ons samen sterk. 

Ravitaillering 
De nationale voorzitter Jaak Ga

briels, belichtte de essentiële puntei. 
in de aktualiteit. Of het nu gaat om 
een burgemeester, het werk van onze 
mijnwerkers, de diefstal van onze be-
lastingsgelden, het afwentelen van 
benoemingen in de NMBS, de kwali
teit van ons eigen onderwijs, of noem 
maar op: wij moeten opkomen en niet 
vies zijn van naar macht te streven. 
Maar dan ook deze macht gebruiken 
ten bate van het eigen volk door het 
mondig te maken in eigen strukturen. 
Dan zal onze jeugd terug geloven in 
zindelijke niet-korrupte politiek. Dan 
zal een beter, een vrijer, een opener 
Vlaanderen ontstaan. Voor iedereen 
is dat Vlaams volk. 

Sara, jongste VU-aanwezige, dank
te met een herinnering en een bloem-
tuil beide sprekers en toen gaf Leo 
Luyten het sein voor het gesprek bij 
een glas. De Ekerse VU-ploeg met 
Ludo, Roger, Maurice, en vele ande
ren, glunderde. Want deze receptie 
was zeker geen tijdverlies, maar wel 
een noodzakelijke ravitaillenng voor
aleer terug aan het dagelijkse politie
ke werk te gaan... Die boodschap 
hadden alle aanwezigen samen goed 
ingeprent gekregen. 

Hugo Hermans 

gekomen ondanks verzet van een 
raadslid met echtenote in 't publiek... 
Natuurlijk was dit aanleiding tot op- en 
aanmerkingen inzake de herwaarde
ring van 't mandaat van gemeente
raadslid. Henwaardering die er vooral 
moet in bestaan de mogelijkheid te 
geven de taak uit te voeren. En zoals 

Gérard Bergers terecht opmerkte: 
verhoging van zitpenningen en zelfs 
invoenng van deeltijdse betaling van 
raadsleden zou zeker besparingen 
meebrengen... doordat dan een echte 
korrekte kontrole op de stadsuitgaven 
mogelijk zou worden. Nu moet dit 
gebeuren voor een stad met een half 
miljoen inwoners met al te weinig 
steekproeven, al te veel ondoorzichti
ge dossiers, en veel te weinig tijd en 
mogelijkheden. Want rijk wordt men 
er niet van... 

(hugo hermans) 

VU JO-Groot-Antwerpen: 

Zichzei! Icennen om 
beter te wericen 

zijn eerste lustrum vierde VUJO-Groot-Antwerpen verleden 
vrijdag 30 januari. Tegelijkertijd werden de resultaten van hun 
interne bevraging van verleden zomer voorgesteld. Hierbij werd 
kommentaar verstrekt door Peter De Roover (VU JO-voorzitter) en 
kamerlid Hugo Covellers. Vragen, op- en aanmerkingen kwamen 
uit de zaai en gaven blijk van Interesse zowel voor enquöte ais 
voor standpunten. 

Alles weergeven gaat hier natuurlijk 
niet, daarom een indruk en enkele 
krachtlijnen. Er is de grote mate van 
overeenkomst tussen deze VUJO-en-
quête van 1986 en de VU-ledenbevra-
ging van 1983. Dat geldt zowel voor 
alternatieve partijkeuze, vereiste aan-
dachts- en standpunten. Als er al 
verschillen zijn, dan is dit vooral te 
wijten aan de beperktheid van de 
staal in aantal en in streek. En natuur
lijk is het normaal dat jongeren harde
re en scherpere aksenten leggen dan 
ouderen. Een opmerking die uit de 
bevraging vloeit is toch wel dat infor
matie en doorstroming van standpun
ten zowel bij VUJO als in de VU 
vereist is. 

Geanimeerd 
Als er dus veel overeenkomsten 

zijn dan liggen de verschillen vooral 
dus aan doorstroming. VUJO-Groot-
Antwerpen heeft de verdienste gehad 
van een momentopname te willen 
opnemen van de gevoelens bij zijn 
leden. De helft antwoordde en ver
strekte een beeld waar dikwijls senti
menten over gevoelige problemen (al
les wat met vrede, etiek, krisis, kern
energie, enz.) te maken heeft. Dikwijls 
uitgesproken maar ook tegelijkertijd 
de vaststelling dat de VU als Vlaamse 
partij moet streven naar Vlaamse zelf
standigheid maar ook aktief moet zijn 
op alle maatschappelijke gebieden. 
Omdat volksnationalisme alle facet
ten van een volk moet bestrijken. 

Kortom, een interessante bevra
ging. En het bewijs dat geëngageerde 
jongeren nadenken over zichzelf, hun 
partij en hun gemeenschap. Zoals 
gezegd een geanimeerde diskussie 

tijdens de voorstelling en dan achteraf 
een nog ietsjes geanimeerder nadis-
kussie tijdens de daaropvolgende re
ceptie... (h.h.) 

De bevragingsuitslagen kosten 50 
F op rekeningnummer 407-7016131-
13 van VUJO-Groot-Antwerpen, J. 
Liesstraat 1, 2018 Antwerpen, met 
vermelding „bevraging". 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

Vital Peeters 
overleden 

Wij vernemen het overlijden 
van Vital Peeters. De afgestor
vene werd op 11 augustus 1933 
te Beerzel geboren en overleed 
op 9 februari il. 

De begrafenisplechtlgheid 
heeft plaats op zaterdag 14 fe
bruari om 11 u. in de parochie
kerk van de H. Drievuldigheid 
aan de Wapenstilstandiaan te 
Berchem. 

Samenkomst en gelegenheid 
tot groeten vanaf 10 u. 30 in 
genoemde kerk. 

De teraardebestelling heeft 
plaats op de begraafplaats van 
Berchem. 

ANTWERPEN 
FEBRUARI 

12 WOMMELGEM: Worstenbrood-
an appelbollenavond met als gast
heer Paul Van Grembergen. 100 fr. 
voor 1 worstenbrood of 2 appelbollen 
+ comsumptie (tot 16j. halve prijs). 
Om 19U.30 in Keizershof. Inschr. W. 
Herbosch 353.68.94. Org.: VU-Wom-
melgem. 
14 EDEGEM: ,,Eikenavond" in Drie 
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-Afrika" door 
Bruno Huygebaert. Om 20u. in de 
„Raaf", Withoeflei 1, Heide. Inl. bij 
José Van Thillo-Verbruggen 
(666.57.77). Org. FW-Kalmthout. 
19 SCHOTEN: FW-Schoten start 
met naaikursus. Van 9 tot 12u. 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: Toneelkring „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 Covellers in 
zaal Zonnewende, Boomsestwg 15. 
Aanvang: 21 u. Inkom 150 fr. 
21 EDEGEM: Kaartavond in „Drie 
Eiken" om 20u. Inschrijven op voor
hand. Org.: VNSE. 
21 SINT-AMANDS A/D SCHELDE: 
Fruitwijnavond voorgesteld door de 
fam. Van Belle uit Bornem. In lokaal 
„Ie Dien". Aanvang: 19u.30, Toe
gangsprijs 200 fr (inschrijven vóór 17/ 
2 op tel. 052/33.42.78). Org.: E. Rol-
lierkring. 
27 TURNHOUT: Weerkundige 
Yves Collier spreekt over de weers
voorspellingen, vroeger en nu (dia's 
en film met o.a. satellietbeelden). Om 
20U.30 in De Schalmei. Org.: Vlaam
se Kring. 
28 TURNHOUT: Viering 2 jaar 
Vlaams-nationaal Ontmoetingscen
trum „De Schalmei" om 20u. 

ZO€K€R(;]€ 
D Ervaren werkkracht, met rijbewijs 
D en geneeskundige schifting, in be
zit van ADR-attest, zoekt een voltijdse 
betrekking in de regio Waregem-Kort-
rijk. Zich wenden: Jaak Zauters, H. 
Lebbestraat 133, 8790 Waregem. 

TAK voerde ASLK-aktie te Antwerpen 

„Vlaamse centen in Vlaamse handen" 
Zaterdag 24 januari voerde het 

Taalaktiekomitee aktie rond een aan
tal ASLK-kantoren in het Antwerpse. 
Een vijftiental militanten stapten bin
nen bij het ASLK-kantoor in de Brede-
rodestraat. Zij leverden hun spaarvar
ken in en verklaarden zich niet langer 
bereid een spaarrekening bij de ASLK 
open te houden. De kantoorhouder 
kreeg een dossier overhandigd waar
in de financiële manipulaties van de 
ASLK werden .aangetoond. Aan de 
voorbijgangers werden pamfletten uit
gedeeld. Affiches werden binnen en 
buiten het kantoor opgehangen. 

Aansluitend hierbij werden de 
ASLK-kantoren aan de Belgiëleid en 
Oudaan aan de ketting gelegd. Bij 
verschillende andere kantoren wer
den affiches aangebracht ,,Splits 
ASLK. Vlaamse centen in Vlaamse 
handen". Telkens werd een dossier 
met de nodige achtergrondinformatie 
over de aktie achtergelaten. 
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,,Ontmoeting op de heuvel" te Kluisbergen 

Eerste open 
arrondissementele 
Ontmoetingsdag 

Op zondag 1 maart vindt voor de eerste maal een open 
arrondissementele ontmoetingsdag plaats, uitgaande van Volks
unie, arrondissement Oudenaarde. 

De uitverkoren plaats voor dit gebeuren is het rustig gelegen 
rekreatieoord Kluisbos, Proletstraat 57 te Kluisbergen. 

Naar aanleiding van deze ontmoetingsdag willen we graag onze 
streek aan U voorstellen. 

Als voornaamste toeristische troe
ven beschikt ons arrondissement over 
,,De Zwalmvallei" en „De Vlaamse 
Ardennen", waarvan Kluisbergen 
deel uitmaal<t. 

De steden Oudenaarde en Ronse 
verdienen eveneens een bezoek. 

„Geuzenhoek" 
De Zwalmvallei, met zijn prachtig 

golvend landschap, zijn watermolens 
en prachtige hoevegebouwen zijn een 
waar festijn voor de verstokte wande
laar. Een tocht langsheen Neder-
zwalm, Munkzwalm, Roborst, Roze-
beke en Michelbeke is zeker de moei
te waard, ook voor wie wandelen geen 
must is. Dit gebied is trouwens één 
van de mooiste in Vlaanderen. We
tenswaardigheid : te Sint-Maria-Hore-
beke, op de ,.Geuzenhoek" bevindt 
zich het geboortehuis van de bekende 
auteur Abraham Hans. Natuur
schoon, golvende velden, bossen, 
heuvels en schilderachtige dorpen, 
dit is een korte omschrijving van de 
Vlaamse Ardennen. 

De Oude Kwaremont, de Koppen
berg en de Patersberg zijn namen die 
het hart van de sportliefhebber vlug
ger doen kloppen. Veel kunstenaars 
hebben hier hun inspiratie gevonden 
en er prachtige werken afgeleverd. 

Tijdens de Adriaan Brouwerfeesten 
(laatste weekeind van juni) vloeit het 
Oudenaards bier In overvloed, een 
gelegenheid die kan gekoppeld wor
den met een bezoek aan de beziens
waardigheden van deze Vlaamse 
stad. 

Enkele tips: Het prachtige stad
huis, gebouwd in Brabantse Laat-go-
tiek, de 40 m hoge belforttoren met 
bovenaan het beeld van „Hanske de 
Krijger", genoeglijk Oudenaarde van
uit de hoogte bekijkend. In het stad
huis ondermeer een reeks schilderij
en, waaronder ,,De Vijf Zintuigen", 
toegeschreven aan de welbekende 
Adriaan Brouwer. 

Verder is een bezoek aan de Laken
halle met haar beroemde Oudenaard
se wandtapijten een bezoek meer dan 
waard. De Sint-Walburgakerk, het 
Huis van Margareta van Parma en de 

voormalige abdij ,,Maagdendale", 
waar nu de Stadsbiblioteek gevestigd 
is, zijn eveneens niet te versmaden. 
Het hoeft dus geen betoog dat Ou
denaarde een bezoek meer dan 
waard is. 

„Hard labeur" 
Kruishoutem is aan te raden vanwe

ge de welbekende Eierfeesten, met 
de verkiezing van de Elerkoningin en 
de Eierboer. Op paasmaandag heb
ben we de folkloristische stoet met de 
elerworp vanaf de kerktoren. 

Een dorpje dat ook nog speciale 
aandacht verdient Is Mullem, met zijn 
zeer typische dorpskom die reeds in 
verschillende BRT-produkties als 
„Daar is een mens verdronken" en In 
„Hard Labeur", dienst deed als de-
kor. 

Ronse, de stad gelegen aan de 
Taalgrens, in de Vallei van de Vlaam
se Ardennen, is ook niet te versma
den. De Sint-Hermeskerk met haar 
crypte is wel de voornaamste beziens
waardigheid. De crypte ligt onder de 
kruiskerk en onder het hoogkoor en 
wordt door 32 pillaren in 2 rijen, even
eens in 3 beuken verdeeld. 

Voor de liefhebbers is een bezoek 
aan het museum voor folklore en 
regionale geschiedenis bijzonder aan 
te bevelen. Het stadhuis van Ronse, 
dat tussen 1950 en 1953 heropge
bouwd werd in de oorspronkelijke 
classistlsche stijl, is een echt pareltje. 
En we zouden geen Vlamingen zijn 
als we niet konden feestvieren, met 
alle ingrediënten vandien: de eerste 
zaterdag na Driekoningen zijn er de 
bekende Bommelfeesten. 

Orttmoeting op de heuvel 
Tot slot nog een woord over Kluis

bergen, de gemeente die de eer op
strijkt als gastgemeente te mogen 
optreden bij deze arrondissementele 
ontmoetingsdag. 

Kluisbergen, gelegen temidden een 
oase van groen en bossen, ontleen 
haar naam aan de ,,Kluisberg" één 
van de hoogste ,,toppen" van de 
Vlaamse Ardennen. Op het hoogste 
punt, waar ,,De Toren staat" kan men 

rr Shrakseen 

ER ZIJN TWEE WINNAARS IN U. 

er van een wondermooi panorama 
genieten. Reeds geruime tijd is het 
gemeentelijk rekreatieoord ,,Kluis
bos" ons bekend voor het eendag-
stoerisme. U kan er met gans het 
gezin een prachtdag doorbrengen in 
en om het zwembad, of U kan met het 
rekreatieoord als uitgangspunt prach
tige wandelingen maken in de (nog) 
ongerepte bossen. Voor joggers is 
Kluisbergen al lang geen onbekende 
gemeente meer, denk maar aan de 
befaamde ,,Omloop Kluisbergen" die 
in een minimum van tijd uitgegroeid is 
tot een gebeurtenis van internationale 
allure. 

Kluisbergen biedt dus tal van ont
spanningsmogelijkheden, waaronder 
niet te vergeten de vele joviale drank
en eethuizen waar het goed toeven is. 

1 maart is niet alleen een geschikte 
dag om de mensen van het arrondis
sement Oudenaarde (en die van er
buiten) in staat te stellen elkaar in een 
ongedwongen sfeer te ontmoeten, sa
men met de partijtop, het arrondisse
menteel bestuur van Oudenaarde, het 
bestuur van Ronse-Kluisbergen en 
alle andere VU-mandatarissen en par
lementairen. Laten we er een dag van 
maken waarover nog lang zal gekeu
veld worden! 

Eddy en Johan, 
leden van het arr. bestuur Oudenaarde 

OOST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 

13 SINAAI: ,.Water is waardevol" 
in zaal ,,De Kroon". Sinaaidorp 17 
Om 20u. Spreker is prof. Hendrik 
Gysels. Org.: Amedee Verbruggen-
kring. 
13 LEDE: ..De toekomst van Vlaan
deren" door Jaak Gabriels in zaal 
Edelweiss om 20u. Om 19u.30 officië
le ontvangst op het gemeentehuis 
door burgemeester Heyndrickx. Org.: 
vu-Lede. 
13 STEKENE: Jaarlijks ledenfeest 
in de zaal van 't Straatje. Heistraat. 
Aanvang: 20u. Deelname in de kos
ten 400 fr. (-12J. 200 fr.). Gastspreker 
is Paul Van Grembergen. Org.: VU-
Groot-Stekene. 
14 SINT-AMANDSBERG: Volks
unie Vriendenmaal. Aardappelen in 
de schil met hoofdvlees of gerookte 
haring. In zaal Nova. Bernadettestr. 
136. om 19U.30. Deelnameprijs: 200 
fr. Inschrijven op nr 091/51.50.08. Om 
21U.30 boeiende kwis. Ook met-eters 
zijn welkom. 
14 KRUIBEKE: Sint-Valentijnsa-
vond van de VU-afdeling Kruibeke. 
Gasthof Schelderust om 20u. Gratis 
inkom, iedere aeinwezige 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". 
28 TEMSE: Amnestie- en Voera
vond in café ,,Cambrinus", Kasteel
straat 4 om 20 uur. Met TAK-film over 
amnestieakties en film over ..Toeris
tisch Voeren". Gastsprekers zijn: 
Walter Peeters en dhr. Frans Log-
noul. Org. A. Verbruggenkring Tem-
se. 

MAART 
1 KLUISBERGEN: ..Open arrondis
sementele ontmoetingsdag" in de 
feestzaal van het zwembad domein 
..Het Kluisbos", Poletsestraat 57. 
Aanvang: 10u.30. Gastspreker: Jaak 
Gabriels, 's Middags Vlaamse hutse-
pot, koffie en taart (300 fr. — kinderen 
1/2 prijs) daarna gezellig samenzijn 
en volksspelen. Org.: VU-arr. Ouden-

3 EVERGEM-BELZELE: F W start 
met kursus van 7 lessen ,,Weven". Bij 
Lescrauwaet, Belzeelsestraat 23, 
Evergem. Inschrijvingsgeld en inlich
tingen bij Brigitte Lefevre, Doorn
straat 74. Evergem (53.06.23) of Mo
nique Roegiers. Buntstraat 47. Ever
gem (53.04.36). 

Kollege antwoordt ,,neen" op 4 vragen 

VU-Dendermonde verwerpt 
begroting '87 

Enkele vaststellingen om te beginnen, zo begon VU-fraktieleider 
Herman Brughgrave zijn kommentaar op de begroting in de stad 
Dendermonde. De belastingen worden verlaagd, er is een serieuze 
vervroeging van de aflossingsschuld en op het stuk van openbare 
werken worden vele investeringen gedaan. 

Toch mag dat geen reden zijn om nu al viktorie te kraaien. ,,Wij 
voorspellen dat in 1987 de rekening negatief zal zi jn". 

De VU-fraktieleider zei verder dat 
het saldo van de leningen sterk zal 
toenemen en men blijkbaar de ver
keerde weg van vroeger gaat bewan
delen. De VU zal de begroting stem
men wanneer er een positief ant
woord komt op vier vragen. 

Vier vragen 
1. Wordt er spoedig werk gemaakt 

van de fiets- en voetpaden? 
2. Gaat men 0,1 procent van de 

inkomsten van de personenbelasting 
besteden aan ontwikkelingshulp? 

3. Ziet men af van de financiële 
inbreng van 1,6 miljoen aan de hoogst 
gerangschikte voetbalploeg van 
groot-Dendermonde ? 

4. Wordt er werk gemaakt van meer 
openheid van bestuur? 

De ontleding van de begroting was 
het werk van Herman Van den Ab-
beele. Het gaat om de meest even
wichtige begroting zinds jaren zo zei 
hei met vele positieve elementen. 

Leninglast 
Maar er schuilen ook zwakke plek

ken in. Belangrijk is dat het groot 
financieel tekort van de vorige legisia-
turen nu is omgezet in een overschot. 
De meerderheid doet nu wat de VU 
vorig jaar al had voorgesteld, namelijk 
de personenbelasting verminderen va 
8 tot 7 procent. Maar er is anderzijds 
de dreiging van de leninglast die gro
ter gaat worden voor het komend 
dienstjaar en dat is minder positief. 

Volgens Herman Van den Abbeele zal 
het huidige investeringsvolume van 
165 miljoen tegen 108 miljoen in 1986 
en slechts 55 miljoen m 1985 niet 
kunnen aangehouden worden zodat 
de stad opnieuw in de rode cijfers zal 
belanden Een zeer zwak punt in het 
hele investeringsbeleid zijn en blijven 
de inspanningen die betrekking heb
ben tot de letterlijk en figuurlijke le
vensnoodzakelijke fiets- en voetpa
den. Hier zou dnngend werk moeten 
van gemaakt worden, aldus de VU-
kommentaar die het betreurt dat een 

uitstellen van geplande werken zal 
geleid heeft tot zware ongevallen. 

Leefmilleujaar 
Wat de fakultatieve uitgaven aan

gaat, valt de toelage voor Ontwikke
lingshulp op in negatieve zin. De 
Volksunie wil die bijdrage zien opge
trokken tot 0,1 procent van de op
brengst van de personenbelasting. 
Dat moet kunnen wanneer men weet 
dat de stad enorme sommen geia 
uitgeeft aan recepties en ontvang
sten. Verder pleitte Herman Van den 

Abbeele voor de afschaffing van de 
onrechtvaardige verhaalbelasting. 
Meer en meer gemeenten gaan tot 
deze afschaffing over Uit de beleids
nota noteerde hij de konkrete plannen 
om in 1987 een milieu- en verkeers-
deskundige en een jeugdkonsulent 
aan te stellen. Dat zijn initiatieven die 
de volledige goedkeuring van de 
Volksunie wegdragen. Met belang
stelling heeft men ook akte genomen 
van de meer dan merkwaardige Inten
tieverklaring van de pas aangestelde 
schepen van Sport. 

Eenzelfde bemerking bij het hoofd
stuk Ruimtelijke Ordening. Het doku-
ment over de informatie en inspraak is 
uitstekend als uitgangspunt. Toch 
keurde de Volksunie de begroting niet 
goed, dat kwam omdat de meerder
heid de vier vragen van de VU ver
wierp. 

KrIsiskomitee 
„kliniek Opbrakei" 

Op 1 januari 1988 moet de St.-
Franciskuskliniek te Opbrakei sluiten, 
ingevolge de reeds vaak gevoelde 
besparingsmaatregelen van het St.-
Annaplan. 

Gezien het belang van dit goedwer
king ziekenhuis voor de Brakelse be
volking en gezien het feit dat deze 
instelling werk verschaft aan meer 
dan honderd werknemers, heeft het 
bestuur van Volksunie-Brakel het 
noodzakelijk geacht een krisiskomi-
tee op te richten. 

Rouw te Latem/ 
Deurie 

Op 30 januari overleed plotseling 
op 53-jarige leeftijd ons trouwe mede
lid Antoon Van Oost. 

Samen met hem zijn we zijn laatste 
gang gegaan. 

Aan zijn beproefde echtgenote en 
kinderen betoont de VU-afdeling La-
tem/Deurle haar diep medeleven. 

Alle betrokken partijen, te weten de 
Raad van Beheer van de St.-Francis-
kuskliniek, het medisch korps, het 
verplegend-, administratief- en onder
houdspersoneel, de huisartsen en 
alle Brakelse politieke partijen werden 
verzocht hun medewerking te verle
nen. Tijdens een vergadering op 
maandag 12 januari in de Raadszaal 
van het gemeentehuis werd uit deze 
geledingen een knsiskomitee opge
richt, dat zal ijveren voor het voortbe
staan van deze kliniek. 

Voor de geplande akties (o.a. peti-
tielijsten) wordt de inzet van de ganse 
Brakelse bevolking gevraagd. Als de 
Brakelaars hun kliniek willen redden, 
zullen ze er zelf ook mee voor moeten 
vechten i 

Z<XK6RC]€ 
• Verzekeringsmaatschappij zoekt 
agenten, omgeving Gent, met bedien
denstatuut of op zelfstandige basis. 
Voor meer inlichtingen: O. Van Oote-
ghem — Senator, Arm. Lonquestraat 
31, 9219 Gentbrugge (091/30.72.87). 
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Aalsterse VU-raadsleden nemen 
bestuur op de korrel 

Van bij het begin van de Aalsterse raadszitting hing er spanning 
in de lucht. Na gelukwensen aan het adres van de burgemeester 
door ondermeer Jan Caudron, om z i jn „ d i k v e r d i e n d e " appelsien-
pr i js , toegekend door de Aalsterse persbond, wou Willy Van 
Mossevelde graag weten waarom een gedeelte van zi jn interpella
tie ten onrechte naar de besloten vergadering was afgevoerd. 

Ons raadslid kreeg hierbij onvoor
waardelijk steun van SP-fraktieleider 
Hooghuys, die met de reglementstek
sten in de hand, het eerst onwillige 
kollege uiteindelijk toch op de knieën 
kreeg 

De agenda werd vlot afgewerkt, wat 
niet belette dat Jan Caudron protes
teerde tegen het op de valreep van 
1986 versturen van rekeningen voor 
het weghalen van wespennesten die 
gevaar opleverden Normalenwijze 
dienet daarvoor met betaald, maar bij 
de brandweer werden sommige ver
slagen ,,aangepast" Vanaf dit jaar 
zal er geen probleem meer zijn, om
dat alle interventies in verband met 
wespennesten als gevaarlijk zullen 
worden erkend en dus kosteloos wor
den uitgevoerd 

Belangenvermenging 
Danny Denayer herinnerde aan de 

bezwaren die hij ook schnftelijk aan 
de betrokken minister had overge
maakt, in verband met de inplantings-
plaats van het nieuw rustoord aan de 
Albrechtlaan vlak aan een zeer druk
ke weg en in de onmiddellijke nabij
heid van slachthuis en zwembad, wat 
voor heel wat hinder zal zorgen Hij 
vroeg zich ook af of de hogere over
heid een voorafgaand advies had ge
geven, want geen van de drie voorge
stelde terreinen was eigenlijk ge
schikt De voorziene inplanting wekt 
de indruk van snelle improvisatie 
Daar bovenop bleef ook het protest 
van Jan Caudron tegen belangenver
menging onbeantwoord de aange
stelde architekt is de zoon van een 
OCMW-bestuurslid 

Raadslid Denayer ergerde zich ook 
aan het feit dat de aannemer die de 
kolken ruimt, nagelaten had te mel

den waar hij de smurrie kwijt raakte 
Het vaste gedeelte werd volgens 
schepen De Maght in Burst gestort 
maar het vloeibaar gedeelte ver
dween via de Ressebeek in de Den
der Heel wat zaken werden vastge
steld die met in orde waren en daar 
zal bij een volgende aanbesteding 
rekening mee worden gehouden 
Schepen Borms begreep met waarom 
Denayer nog eens op de noodzake
lijkheid hamerde, een nieuwe vleugel-
piano aan te kopen voor de feestzaal 
Eigenlijk moest die piano er al ge
weest zijn, want ze was voorzien in de 
begroting '86 Maar het kollege was 
blijkbaar met gehaast met de aan
koop, zodat het naast de voorziene 
subsidie pakte en de piano nu met 
eigen begrotingsgeld van 1987 moet 
aankopen 

Helemaal boos werd de schepen 
van Kuituur, toen Denayer beweerde 
dat de afvaardiging van de archivans-
konservator bij de WAK, zoveel bete
kende als het monddood maken van 
deze vereniging De WAK nam na
melijk al vaker openlijk stelling in 
verband met tekortkomingen van de 
overheid, zoals inzake de H Geestka-
pei Maar met dit maneuver wil men 
alle kritiek op voorhand kelderen De 
schepen wees in haar antwoord op de 
zeer goede verstandhouding met de 
WAK en ontkende met klem de be
doeling de vereniging de mond te 
willen snoeren 

Zwaar geschut 

Toen Denayer ook nog eens inpikte 
op een door Patrick De Smedt aange
brachte vraag over het koordinatieko-
mitee voor welzijnsbeleid en daarbij 
stelde dat het initiatief door het kolle-

Spreekverbod voor stadspersoneel 
,,Pas op, we mogen met meer met u praten", was de spontane reaktie van 

een stadsbediende, met wie we vorige week even een babbeltje wilden slaan 
Wat was er dan gebeurd' In een door waarnemend burgemeester De Maght 
ondertekend schrijven werden alle personeelsleden hennnerd dat ,,geen 
briefwisseling noch betrekkingen mogen bestaan met dagbladen, zowel voor 
advertenties als voor mededelingen van alle aard, zonder het visum van de 
stadssekretaris die er eventueel kan over verwezen naar zijn overheid" De al 
even spontane reaktie wat ze daar allemaal wel te verbergen hebben, hoorden 
we korte tijd nadien Zou Danny Denayer dan toch gelijk hebben met zijn 
stelling dat de Aalsterse joernalisten geviseerd worden en dat leden van het 
CBS hienn met vrijuit gaan*? 

vw 

ge wordt gekelderd, kwam de burge
meester zijn kollega-schepen ter 
hulp het stadsbestuur hield zijn en
gagement maar anderen met Bij de 
bedenking dat zo'n initiatief toch pno-
ritair zou moeten zijn voor een 
OCMW, bleek nog eens duidelijk dat 
de werking van het OCMW in Aalst 
zeer slecht is Iets wat in de loop van 
de avond letterlijk werd gezegd en 
door niemand werd tegengesproken 

Het zwaar geschut kwam tenslotte 
van Willy Van Mossevelde, met zijn 
uiteenzetting over het administratief 
gevecht tussen de modale burger en 
de bulldozer Of hoe door de laksheid 
van het stadsbestuur de ene overtre
ding na de andere kon worden be
gaan door een politiek mandatans, 
die zelf het voorbeeld zou moeten 
geven Nauwkeurig gedetailleerd 
schetste Van Mossevelde het verloop 
van de gebeurtenissen in en om de 
wandelweg tussen Hekkestraat en In
dustrieweg te Hofstade Het begon 
allemaal met het storten van steen
slag en een eerste klacht in 1982 Bij 
de opnchting van een bedrijf in de 
ambachtelijke zone werd de wandel
weg gebruikt door zwaar verkeer 
Nochtans voorziet een BPA met KB 
dat voor het bedienen van deze zone 
de aanleg van een toegangsweg aan 
de overkant ervan verplicht is Het 
uitblijven hiervan is de oorzaak van al 
het ongenoegen van omwonenden, 
want sinds 1985 kwam er een stroom
versnelling en werd het wandelpad 
steeds vaker door zwaar verkeer ge
teisterd De ene klacht volgde op de 
andere en het kollege formuleerde 
evenveel geruststellende antwoor
den Opgetreden werd er echter met, 
ook met toen een verbodsteken bij 
herhaling werd genegeerd Wel werd 
in mei vong jaar een bouwvergunning 
afgeleverd voor een ambachtelijk be
drijf en een woning in bovengenoem
de zone, met als voorwaarde dat eerst 
de toegangsweg werrd aangelegd 
Die ligt er nu nog met, maar wel is de 
woning klaar en alle materiaal werd 
langs de wandelweg aangevoerd 
Ook werd het bedrijfsgebouw met sa
men met de woning opgetrokken of 
voordien, zoals het anders geëist 
wordt Hoe is zo iets allemaal mogelijk 
IS inderdaad een vraag die bij velen 
zal opkomen 

Scheve schaats 

Toen Roger D'Hondt nog wat ek-
stra aksenten legde en de hele zaak 
als op zijn minst verdacht voorstelde, 
replikeerde een woedende schepen 
De Maght dat het valse aantijgingen 
waren en dat kollege D'Hondt ze 
openlijk moest intrekken Dat deed hij 

VU-afdeling Kruibeke: 

„Veerdiensten niet afschaffen" 
Ook de VU van Groot-Kruibeke las het artikel in „Gazet van 

Antwerpen" van 17 januari laatstleden, onder de titel: ,,Veerdien
sten worden niet afgeschaft". 

Naar aanleiding hiervan wil de VU 
nogmaals haar standpunt meedelen 
In mei '86 verneemt schepen Claes-
sens (VU) dat de ministenes van 
Openbare Werken en Verkeerswezen 
willen bezuinigen op de veerdiensten 
door het afschaffen ervan Hij brengt 
een motie ter stemming in de ge
meenteraad van 2 juni '86 Bij de 
betrokken ministenes wordt aange
drongen om op deze plannen terug te 
komen De oppositie wilde hier met 
van weten onder de dekmantel ,,VU-
schepen Claessens zaait onnodig pa
niek", hij verkoopt een ,,kwakkel", en 
het,,stemmen van een motie is voor-
bang' Volgens leraar was er in het 
St-Annaplan helemaal geen sprake 
van het afschaffen van de veerdien
sten" 

Wat nu in bovengenoemd artikel 
verscheen toont aan dat de regering 

wel zinnens is de veerdiensten af te 
schaffen Zo schrijft GvA onder meer 
, De veerdiensten worden met opge
doekt alhoewel dit eerder zo gestipu
leerd was in het St-Annaplan In het 
kader van de besparingsplannen 
meende de regering dat alle veerdien
sten geen ekonomisch nut meer had
den en zodoende maar beter konden 
verdwijnen " 

„Toeristische poort" 
De VU wil dan ook nogmaals duide

lijk stellen dat VU-schepen Claessens 
het in mei vong jaar wel degelijk bij 
het rechte eind had Eens te meer zou 
door deze maatregel de Groot-Krui-
beekse bevolking het gelag betaald 
hebben 

De veerdiensten te Bazel en te 
Kruibeke hebben zeker hun nut, met 
in het minst voor deze inwoners die er 

dagelijksgebruik van maken om te 
gaan werken in de fabneken gelegen 
aan de andere Scheldeoever te Hobo
ken en Hemiksem 

Bovendien zijn deze veerdiensten 
voor die kant van Kruibeke als het 
ware de ,,toenstische poort" waar
langs jaarlijks duizenden eendagstoe-
risten onze gemeente en polders ko
men bezoeken Wat dan weer zijn 
gunstige weerslag vindt bij de plaat
selijke horecamensen 

Er mag dan ook met zekerheid 
gesteld worden dat mede door de 
oplettendheid en waakzaamheid van 
de VU-burgemeester en schepenen 
de plannen tot afschaffen van de 
veerdiensten voorlopig C) naar de 
Ijskast zijn verwezen De VU van 
Groot-Kruibeke hoopt dat ze daarna 
ook definitief begraven worden, want 
de veerdiensten afschaffen staat ge
lijk met het afsnijden van een levens
ader voor Kruibeke' 

A.d.S. 

echter met en de uitleg van de sche
pen kon met verhinderen dat Eddy 
Monsieur konkludeerde dat een per
soon heel welwillend was behandeld 
door het bestuur, tenwijl Danny De
nayer het had over twee maten en 
twee gewichten 

Over de vijvers van het stadspark, 
waar vojgens de burgemeester met 
mag worden geschaatst zolang er 
geen nationale reglementering is, be
landde Van Mossevelde bij de perike
len rond het feestkomitee Diende de 
feestleider-ondervoorzitter nu wel de
gelijk ontslag m'' Zijn er nog tnbune-
kaarten beschikbaar voor karnaval'' 
Zou men er met goed aan doen het 
aantal deelnemende groepen in de 
karnavalstoet te beperken'' Schepen 
Vinck deed zijn best om een antwoord 
te formuleren, maar van een ontslag 
van de feestleider-ondervoorzitter 
wist hij alvast mets af yy^ 

Dirk Martensprijs 
De Dirk Martensprijs voor literatuur, die beurtelings voor proza en poëzie 

wordt toegekend, viel dit jaar te beurt aan Luuk Gruwez, voor zijn dichtbundel 
,,De feestelijke verliezer' De prijs ter waarde van 50 000 frank, wordt op 22 
maart uitgereikt 

Kuituuranimator gezocht 
Tot 28 februari verwacht het Aalsters stadsbestuur kandidaturen voor 

kuituuranimator in het nog te openen kultureel centrum Een diploma van 
universitair niveau is vereist en het bewijs van een zekere aktiviteitsduur als 
kultuurfunktionaris 

Arrondissement Dendermonde: 

Voorrang 
aan vorming 

,.Tekort aan vorming" was één van de belangrijkste besluiten na 
13 oktober 1985. 

Het nieuw arrondissementsbestuur van Dendermonde heeft de 
hand in eigen boezem bestoken, en wil daar ook wat aan doen. 

Eerst en vooral werden de arrondis
sementsraden herschikt Om de twee 
maanden wordt een ,,open" arrondis-
sementsraad gehouden voor alle af-
delingsbestuursleden Daar wordt 
slechts het stnkte minimum aan admi
nistratieve punten op de agenda ge
zet Voor de rest wordt deze ,,open" 
raad geheel gewijd aan een debat ten 
grond rond een aktueel politiek tema, 
ingeleid door iemand van de partij die 
terzake deskundig is 

De andere maanden is er een ,,be
perkte" raad met de afdelingsvoorzit
ters en -sekretarissen en — zo nodig 
— andere afdelingsbestuursleden 
naargelang meer specifieke proble
men, waarvoor zij verantwoordelijk 
zijn, aan de agenda staan Op deze 
,,gesloten" raden komen dan vooral 
de praktische en administratieve pun
ten ter sprake 

Zo kwamen in de voorbije ,,open" 
raden reeds het ,,onderwijsdossier" 
(J Vandemeulebroucke), het,,profiel 
van de Volksunie (J Gabriels en P 
Van Grembergen) en de ,,mediapro-
blematiek" (T Van Overstraeten) aan 
bod 

Open diskussie 
De belangstelling was telkens ver

rassend en verheugend groot en de 
diskussie diepgaand en boeiend De 
ruime verjonging van de arrondisse-
mentele kaders was hierbij bovendien 
opvallend 

leder van deze temaraden wordt 

voorbereid door een inleidende nota 
in de ,,Wij in 't Vestje", die trouwens 
in een heel nieuw kleedje werd gesto
ken en die — ook tweemaandelijks — 
aan alle kaderleden wordt bedeeld 

In de eerstvolgende ,,open" arron-
dissementsraad van 17 maart zal 
Chris Vandenbroeke het hebben over 
,,Vlaanderen 2000" De inleidende 
nota verschijnt deze week in de ,,Wij 
in 't Vestje" 

Verder wordt op 7 maart op het 
stadhuis van Dendermonde de pro
vinciale kaderdag rond „Zuiver Wa
ter" georganiseerd 

Rond datzelfde tema, maar dan op 
arrondissementeel vlak, spreekt Karel 
de Brabander voor de volgende ,,ge
sloten" raad van 17 februan, meer 
bepaald naar de projektwerking op 
afdelingsmveau toe 

Op maandag 9 en 23 maart, maan
dag 6 en woensdag 22 april wordt de 
Dosfel-kursus gegeven ,,Thuis in de 
VU" Er worden daarvoor heel wat 
inschrijvingen venwacht 

Ook de planning voor mei en juni 
staat reeds zo goed als vast 

Vóór de grote vakantie ingaat zal 
het arrondissementeel bestuur dan 
een evaluatie maken van deze eerste 
arrondissementele vormingsronde 

De eerste reakties zijn zeer positief 
Zoveel IS nu al zeker de nood aan 
Vlaams-nationale vorming is groot 

In Dendermonde doet men er wat 
aan Walter Peeters 

O.C.M.W.-Destelbergen 
MEDEDELING 

Het OCMW van Destelbergen deelt mee dat er een wervmgsre-
serve zal aangelegd worden voor betrekkingen van Verpleegassis 
tent(e) en gebrevetteerde verple(e)g(st)er, zowel voltijds als halftijds 
te begeven 

Hiertoe zal een niet vergelijkend examen ingericht worden Kandi
daturen hiertoe dienen op straf van nietigheid vóór 31 maart 
aangetekend gencht te worden aan Mevr VOLCKAERT 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 kandidaten 

De leeftijdsvoorwaarde bedraagt minimum 18 en maximum 50 
jaar 

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

Namens het O.C M.W , 
De Sekretarls, 
Seyssens Carlos 

De Voorzitster, 
Volckaert Rosa 
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Dosfelkring 
Herent uit de 
steigers 

Sedert enkele tijd leefde de plaatse
lijke FVK onder de toepasselijke Dos
fel-naam, maar zonder uitgebouwd 
bestuur 

Zeer druk-bijgewoonde avonden en 
aktiviteiten werden ingericht .Hon
ger m de Wereld" met Willy Kuijpers 
en Mohamed Hassan, een praatkafee 
met Toon Van Overstraeten, een vre-
desavond met Ignaas Lindemans Zo 
werd tiet de tijd om een volwaardig 
Dosfelknng-bestuur uit te bouwen 

Wie meer inlichtingen wenst of ak-
tief wil meewerken kan terecht bij 
voorzitster Bngitte Debaere, Karre-
straat 109 te 3020 Herent (016/ 
20 23 94) 

Een volwaardig jaarprogramma 
werd uitgewerkt 

Vrijdag 27 maart 1987 — 20 u — 
Molenhof — rijweg 152 te 3020 He
rent Panelgesprek over ,,Doping in 
de sport" met o a prof Michiel De 
Backerr en sportdokter Van den Bos
sche 

Zondag 2 april Brabantse boswan-
deling o I v een natuurgids onver
moede hoekjes van Herent, Veltem-
Beisem en Wmksele komen aan bod 

Zaterdag 9 mei 1987 Brussel, 
zoals je het nog nooit gezien hebt 
Onder leiding van Willy Kuijpers be
zoeken WIJ het Parlement Met Vik 
Anciaux bestuderen we de armoede 
in de Bijstandswijk aan de Anspach-
laan 

Zondag 28 juni 1987 IJzerbede
vaart Reizend bezinnen rond het IJ-
zertestament ,,Vrede-in-de-wereld" 

Donderdag 8 oktober 1987 Turkije-
avond Een land dat een (verre) poltie-
ke bondgenoot is, maar vele volkeren 
onderdrukt Raadslid Roger Castelein 
ging er op bezoek en maakte een 
enig-mooie lichtbeeldenreeks 

Met muziek en tafelgeneugten stelt 
Derwish, een nederlandstalige Koerd, 
zijn volk voor 

In november volgt dan met VOS-
mensen, wetenschappers en legerlui 
,,Een betere benadering van onze 
veiligheid" 

„Brussei" en „België" te Kortenberg 
Kortenberg groeide uit de samen

voeging van 4 Brabantse dorpen 
Erps-Kwerps, Everberg, Meerbeek en 
Kortenberg-zélf Elk dezer deelge
meenten — in het hart van Brabant en 
in de schaduw van Brussel-19 — is 
groen-begiftigd met een hele rits park
domeinen en kastelen Ze verraadden 
de grote geschiedenis van de samen
gevoegde gemeenten 

Inderdaad, in de Kortenberge Be-
nediktijnerabdij gesticht door de Bra 
bantse hertogen in 1090, diende her 

tog Jan II op 27 september 1312 zijn 
adellijk, voorrechtelijk hoofd te buigen 
voor 58 van ,,zijn heren" en 18 vrijge-
worden zuidenederlandse steden 
Deze beroemde ,,Keure van Korten 
berg" kan je een der oudste — naast 
de Britse Magna Charta — demokrati-
sche grondwetsregels uit de geschie
denis heten 

Reden te meer dat deze VU-afde-
ling zich vormend wil bezinnen rond 
de staatsomvorming 

Ter gelegenheid van het 30-jang 
bestaan van de Vlaamse Volksbewe-

Bomvolle zaal te Herent! 
Vanaf 20u30 liep op zaterdagavond 

7 februan het Gemeentelijk Sportcen
trum te Wmksele bomvol met VU'ers 
en sympatisanten 

Dat om 3u 's morgens ,,alles even 
vol zou zitten" had niemand ver
wacht Het ,,Millers-dansorkest" 
moest dan ook de ,,speeltijd" dne-
maal verlengen i 

De honderden werden aan de in
gang verwelkomd door Europees Par
lementslid Willy Kuijpers met de hele 
ploeg mandatanssen en bestuursle
den 

Ook volksvertegenwoordiger Luk 
Vanhorenbeek, provincieraadslid Jo
ris Depré en de kollega's uit het 
bestuurskollege waren ,,van de par
t i j " ! 

De reuzetombola met 500 prijzen 

werd op een minimum van tijd ver
kocht De Herentse handelaars ver
dienen een dankbare pluim alsook de 
tientallen ,,ophalers", kaartenverko-
pers, kelners, tappers, zaalversier
ders en nog zoveel mensen meer die 
zich tot 6 u 's morgens inzetten 

Over te nemen 

D Druivenstreek, centraal gele
gen Taverne IJssalon TUL Zeer 
renderende zaak met woonst 
Luxe inrichting 65 plaatsen Vele 
mogelijkheden Prijs 1 250 000 
fr Inlichtingen RudiVRANCKEN 
tel 02/657 00 16 — 657 18 65 

Komitee Gemeentemandatarissen 
Vlaams-Brabant: 

„Uitvoering arresten Raad van State" 
Het Komitee van de faciliteitenge

meenten, in spoedvergadenng bij
eengekomen op 31 januan 11, eist de 
onverkorte uitvoering van de arresten 
van de Raad van State inzake Voe
ren, Kraai nem en Wezembeek-Op-
pem 

De vergadenng dringt aan bij de 
toezichthoudende overheden op de 
strikte uitvoenng ervan te waken 

Neemt met verontwaardiging ken

nis van de akties die de Franstaligen 
ondernemen om het statuut van de 
faciliteitengemeenten in tweetalige 
zin om te buigen 

Het Komitee is van mening dat de 
enige duurzame oplossing dan ook de 
afbouw van de faciliteiten is, binnen 
de kortst mogelijke tijd 

Het Komitee rekent erop dat alle 
parlementsleden deze eisen zullen 
onderschrijven 

Lees deze week in zo WORDT DE ZOMER VAN 1987 
Zoals bij elk nieuw modeseiioen geven HIJ u ook in deze 
Speciaal Mode weer een overzicht lan de i ooniaamsu 

tendensen Er verandert niet zoveel Opvallend is alleen de 
bolero slijl en de opkomst van een paar zeer sterke Duitse 

namen als Dietrich Seeler en Caren Pfleger 

LONDEN IS DE GROEISTUIPEN VOORBIJ 
Londen werd lang wat argwanend bekeken als een excentrieke 

plek AgnesGoyvaerts die voor De Morgen de rubiiek De Stijl 
verzorgt is zowat de enige die altijd m de jonge Britten heeft 

geloofd 

STOF TOT DISKUSSIE 
Wie een oog werpt op het zeer gevarieerde kleurenpalet van de 
zomersloffen weet dat kiezen moeilijk wordt Poedertinten 

felle kleuren of nuances uit de natuur 

THE FIRST LADIES'MAN 
Een Meester van de Goede Smaak die is zo precieus dat 

gekroonde en ongekroonde first ladies \ eel geld willen belalen 
voor zijn advies 

HET PURE VAN WIT 
Wit IS de kleur van het nieuwe zomerlicht Van zuiverheid en 

onschuld Wit is als een onbeschreven blad Wil wordt \olgendi 
zomer weer een hit 

ZO VADER. ZO ZOON 
Vaders en zonen oud en jong samen m een nieuw beeld 

Speeltuin zwembad verhaaltjes vertellen Vader en zoon een 
verhaal op zich 

ANDERHALVE EEUW HERMES 
De geschiedenis van du hwi is een suksesslory zonder neerga 

waarin kwaliteit verfijning en goede ^maak de hoofdrol spelen 

KLEUR IS ALLES 
Dal kleur een belangrijke rol speelt m ons leven is meer waar 

dan ooit Een kleurenpsycholoog bedacht zelfs een lest die 
gebruikt wordt m de personeehselektie Voor Knack Weekend 

bedacht hij een kleuren kleren lest 

DE AARDKLUIT 
DIE AAN DE ANDES HANGT 

Een trekking door de Andes vergt veel van je fysieke en morele 
krac hit n dal moisl Frank De Moor i orige zomer en art n 

CERRUTI DE VERNIEUWER 
Ah tral\\at \erandtri tndt manntnmode dan ligt Nmo 

Ct rruii zeker int e aan dt /)«?(s daar\ an Een portret \ an een 
modt man 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

ging loopt op 21 en 22 februari 1987, 
van 9 tot 12 en van 14 tot 18 u een 
kunstfotografische tentoonstelling 
met als thema ,,Brussel-Vlaanderen, 
een verhouding waaraan met te ont
snappen valt ' 

Plechtige opening van de tentoon
stelling op vnjdag 20 februan 1987 om 
20 uur met o m een inleiding van Dirk 
Goossens. Afdelingsvoorzitter 

En op 27 februan om 20 uur wordt 
een Vlaams/Waalse gespreksavond 
ingencht rond het thema .Waarheen 
met België'!'" 

Medewerkers Willy Kuijpers, Euro
pees Parlementslid José Fontaine, 
joernalist (o m in Knack, Kultuurie 
ven, enz tevens Waals federalist) 

Henk Cuypers is de moderator 
Voor vertaling wordt gezocht 
Beide manifestaties zijn gratis toe

gankelijk voor iedereen en gaan door 
in het gemeentecentrum Leuvense
steenweg te Kortenberg 

BRABAi\IT 
FEBRUARI 
14 LEUVEN: Valentijnfestijn in 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: . Transplantatie & 
de nieuwe donorschapwet" Voor
dracht met dia-montage in Natekens-
hof (Teralfene) door Mieke Bnels van 
het /\Z-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-mandatanssen in de stadsfeest
zaal te Tienen Aanvang 21 u Or
kest The Left Hands 

GEMEENTE GRIMBERGEN-
(Provincie Brabant) 

1 halftijdse betrekking van klerk-typist (M/V) 
1 halftijdse betrekking van opsteller (M/V) 

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat 1 
halftijdse betrekking van klerk-typist iU/V) en l halftijdse betrekking 
van opsteller (MA )̂ te begeven zijn aan de gemeente Grimbergen 

De kandidatuurstellingen. eigenhandig geschreven, worden gericht 
aan de Heer Burgemeester van Grimbergen met een aangetekende brief 
en dienen uiterlijk ter post afgegeven te worden op 5 maart 1987 

De aanwervingsvoorwaarden. de bij de aanvraag te voegen dokumen 
ten, examenprogramma alsmede bijkomende mlichtingen kunnen beko 
men worden op de dienst Sekretane - personeelszaken tijdens de 
werkuren of telefomsch 02/269 12 47 of 269 60 00 

Namens het College van Burgmeester en Schepenen, 
In opdrachtt 
De Sekretarls, De Burgemeester, 
J VAN DE VELDE J MENSALT 

GEMEENTE GRIMBERGEN 
(Provincie Brabant) 

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat de 
volgende deeltijdse betrekkingen van schoonma(a)k(st)er en helper 
(ster) in tijdelijk dienstverband te begeven zijn bij wijze van aanwerving 
aan de gemeente Grimbergen 
5 betrekkingen van sclioonma(a)k(st)er. 

van schoonma(a)k(st)er met een jaaruurprestatie 

van schoonma(a)k(st)er met een )aaruursprestatie 

van schoonma(a)k(st)er met een jaaruurprestatie 

van schoonma(a)k(st)er met een jaaruurprestatie 

van schoonma(a)k(st)er met een jaaruurprestatie 

1 een betrekking 
van 1 300 uur 

2 een betrekking 
van I 170 uur 

3 een betrekking 
van 697 uur 

4 een betrekking 
van 612 uur 

5 een betrekking 
van 420 uur 
2 betrekkingen van helperister) 

1 een betrekkmg van helperister) met een jaaruurprestatie van 409 
uur 

2 een betrekkmg van helperister) met een jaaruurprestatie van 143 
uur 

De kandidatuurstellingen, eigenhandig geschreven, worden gericht 
aan de Heer Burgemeester van Grimbergen met een aangetekende brief 
en dienen uiterlijk ter post afgegeven te worden op 5 maart 1987 

De aanwervingsvoorwaarden, de bij de aanvraag te voegen dokumen 
ten, examenprogramma alsmede bijkomende inlichtingen kunnen beko 
men worden op de dienst sekretane — personeelszaken tijdens de 
werkuren of telefonisch 02/269 12 47 of 269 60 00 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen 
In opdracht I 

De Sekretarls. De Burgemeester. 
J VAN DE VELDE J MENSALT 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R . 
S«lons - Kleinm«ubcl«n • Lusters Cesrhenkmnikelen 

Onklopbare prijzen 
in k le inmeubels en sa lons 
Cspecialp voorwaarden voor IrouwiT:.! 

Openinirsurrn: Di.. woe., vrij. van 13 tot I t u . 30 
Do., zat. van lO tot I t u . 30 
Zonda|c van 14 lot IS u. 

KEIZEUSTRAAT 2 1740 TKRNAT 02-S«2.22.22 
lo|i slechts IS km van Brussel «.t-ntruml 

DK KEIZKR 
VAN HET GOKD 

2ITMKUBEL 

Zaakvoerder 
Staf Kiesekoms 
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VU-tussenkomsten te Koksijde-Oostduinkerke 

Schijnwerper op de gemeenteraad 
In het voorbije jaar is het VU-

raadslid IMaurice Boucquez her
haaldelijk tussenbeide geko
men in de gemeenteraad van 
Koksijde-Oostduinkerke. Een 
overzicht. 

Verhaalbelasting 
Op 9 september wou de gemeente

raad de verhaalbelasting op het leg
gen van riolen voor de periode 1987-
1991 hernieuwen. Onze VU-mandata-
ris noemde dergelijke belasting 
hoogst onrechtvaardig; het leggen 
van riolen is een zaait van openbaar 
nut en wordt voor 60 % betoelaagd 
door de Vlaamse Gemeenschap. 
Toch wordt die belasting voor 100 % 
verhaald op de betrokken inwoners. 
Een rekensommetje leert ons dat het 
gemeentebestuur dus een winst 
maakt van 60 % op elke meter riool 
die in haar gemeente gelegd wordt. 
Of hoe een gemeente rijk wordt op de 
rug van haar inwoners. Maurice Bouc
quez stelde dan ook voor om, in 
navolging van vele andere gemeen
ten deze belasting af te schaffen, 
doch het voorstel werd op cynische 
wijze verworpen. 

Op 11 april 1985 bestelde het sche-

penkollege In Antwerpen een bronbe-
malingsinstallatie ter waarde van 
2.494.489 frank. Deze moest dienen 
om huisvuil ,,droog" te kunnen stor
ten in De Zelte. Op dat ogenblik was 
er nog geen exploitatievergunning. 
Deze vergunning kwam er echter niet. 
Onze mandataris interpelleerde de 
burgemeester en wou graag weten 
hoeveel schadevergoeding zou moe
ten betaald worden aan de Antwerpse 
firma. De burgemeester weigerde 
echter te antwoorden. Er waren ge
ruchten dat de firma de bestelling zou 
annuleren in ruil voor nieuwe bestel
lingen voor een gelijkaardig bedrag. 
In de zitting van 20 oktober II. ontken
de schepen Delie de gegrondheid van 
deze geruchten. Ons raadslid wees er 
echter op dat er reeds een filterinstal-
latie — ter waarde van 410.000 frank 
— was aangekocht. Waartegen de 
schepen geen enkel verhaal had. 

Dure plastiekzakken 
Op 20 oktober zou de raad een 

beslissing nemen tot aankoop van 1 
miljoen plastiek huisvuilzakken. Deze 
kosten 2.97 fr. per stuk en de brave 
burger betaalt hiervoor 10 fr. aan de 
gemeente. Ons raadslid wees op het 

O.C.M.W.-BRUGGE 
Kartuizerinnenstraat 
8000 BRUGGE 

In afwachting van verkoop en verkavelingswerken 
SEIZOENPACHT 1987 (tot 15 november) 

— Brugge (Sint-Andries), nabij expressweg. Hoge weg — spoorweg, groot 
2ha 03a 98ca akkerland. 
— Gistel, Bosdreef, groot Iha 11a 54 ca weiland. 
— Torliout, Oostendestraat (naast nr 249), groot + 3,5ha weiland. 
— Zuienkerke (Meetkerke), groot Iha, 79 a, weiland, nabij hoek Oostend-
sesteenweg/Noord Eede (Strooien Haan). 

Voor nadere inlichtingen wendt U tot het O.C.M.W.-Brugge, Dienst 
Eigendommen en Gebouwen, Kartzuierinnenstraat 4 van 8uur tot 12uur 
en van 13u30' TOT 17u30'. Tel. 050/33.98.54. 

Aanbiedingen worden verwacht tegen 2.3.1987 in een gesloten omslag, 
w£iarop de vermelindg „seizoenpacht", en gericht aan de heer F. 
Bourdon, voorzitter, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge. 

O.C.M.W.-Brugge 
Kartuizerinnenstraat 
8000 BRUGGE 

Openbare Verpacliting bij inschrijving (sousmissie) 
LANDBOUWGRONDEN 

Maldegem: zaailand 24ha 23ca K.1.347 Vrij van pacht sedert 1.10.1986. 
Zuienkerke: zaailand 2ha 26a 76 ca K.I. 6.635 Vrij van pacht van 

1.10.1987 af. 
De schriftelijke aanbiedingen dienen gezonden aan de Heer F 

Bourdon, voorzitter van het O.C.M.W.-Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, 
8000 Brugge. 

Op de briefomslag dient vermeld „openbare verpachting land". De 
inschrijvingen moeten ten laatste op 2.3.1987 toekomen. Zij dienen 
verzonden als aangetekend schrijven. 

De nieuwe pachters zuUlen 7.500 fr/ha prijzij en 5.000 fr/ha publicatie-
kosten moeten betalen aan het O C.M W 

De voorwaarden van deze verpachting zijn de wettelijke bepalingen 
in verband met de pachtwet, de wet tot beperking van de pachtprijzen 
alsook de algemene pachtvoorwaarden goedgekeurd door de CO.O. op 
datum van 02 10.1972. 

Zij worden aangevuld met de voorwaarden en normen opgelegd door 
de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen (bestuursmemoriaals 
11.8 1971 - 22.8 1073 en 8.1.1975) 

Opening van de inschrijvingen en voorlezing ervan zal geschieden op 
4.3.1987 te 17 uur in het Sekretariaa* V|p,feet O.CM-W.̂ iBEtaiÊî . Ka^-
zerinnenstraat 4. Brugge. • '" -̂  ''•"•"' ' - •'"*•* ••"•''. --r-'̂ v-*' -•' -•*, ••'-

Alle voorwaarden kunnen m de Dienst Eigendommen en Gebouwen, 
elke werkdag van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren van 8 tot 
12 en 13u30' tot 17u30' ingezien worden. Nadere inlichtingen o.a. over de 
juiste ligging zijn ook aldaar te bekomen. 

feit dat de plastiekzakken in 1984 
twee frank duurder betaald werden en 
eiste dat de twee miljoen frank die nu 
bespaard zou worden zouden ten 
goede komen van de bevolking. Hij 
stelde dat de prijs van de vuilniszak
ken zou moeten gebracht worden op 
8 i.p.v. 10 fr. wat werd weggestemd 
door de CVP-PVV-meerderheid. 
Reiskosten 

De begrotingswijziging voorzag een 
verhoging van het bedrag voor de 
reiskosten van de schepenen van 
200.000 frank naar 300.000 frank. In 
de gemeente De Panne is dit 100.000 
frank, in Veurne 150.000 frank en in 
Diksmuide 65.000 frank. Maurice 
Boucquez stelde dat het kollege hier 
in plaats van te besparen, misbruik 
maakt van de gelden van de gemeen
schap. Op dat gebied kunnen de 
leden goed rekenen. Na tien en een 
halve maald komen ze met zijn vijven 
reeds aan 240.000 fr. Per lid variëren 
deze bedragen van 13.729 fr. tot 
91.130 fr. 

Schepen Van Duuren replikeerde in 
de lokale pers dat zijn reiskosten — 
30.000 frank — hadden gediend om in 
Brussel subsidies los te peuteren voor 
het zwembad en het Visserijmuseum 
te Oostduinkerke, de molen en de 
Keunekapel te Koksijde, het losweken 
van faciliteiten voor het bouwen van 
sociale woningen te Oostduinkerke 
en voor het deblokkeren van de vier 
miljoen voor de restauratie en de 
bescherming van de Hoge Blekker-
duinen. Zeer goed als men het ons 
vraagt. Maar waarvoor hebben de 
overige leden dan de resterende 
210.000 frank nodig gehad? 

G. Devrlendt 

VU-arr. 
Kortrijk aktlef 
Gevarieerd 

Vorige week hield de Volksunie van 
het arrondissement Kortrijk haar 
nieuwjaarsreceptie in het hotel 
,,Broei". Ook partijvoorzitter Gabriels 
was aanwezig. 

De grote zaal van dit hotel was tot 
de nok gevuld met VU-leden en -
sympatisanten. Arrondissements
voorzitter Erik Waelkens, daarin ge
flankeerd door zijn bestuur, gaf uitleg 
bij het werkingsprogramma van de 
komende maanden. 
Onderwijs en werk 

Heel belangrijk wordt het sympo
sium over ..Onderwijs en tewerkstel
ling" waarvoor volksvertegenwoordi
ger Franz Van Steenkiste een knap
pe voorbereidende nota schreef. 
Deze dag loopt i.s.m. het VEV, de 
RV/4 en de KB. en is gepland op 21 
maart in de gebouwen van de KULAK. 

Als doei-publiek mikt men op direk-
ties, leerkrachten en ouderverenigin
gen van het middelbaar onderwijs, 
bedrijfsleiders en elndejaarsleerlin-
gen middelbaar onderwijs en eerste
jaarsstudenten van het hoger onder
wijs. Sprekers zijn initiatiefnemer Van 
Steenkiste, VU-kamerlid Nelly Maes, 
een RVA-direkfeur, de professoren 
Musschoot en Carpreau en de direk-
teur-generaal van de GOM, Norbert 
Van Hove. 

Inschrijven kan via het arrondisse
menteel VU-sekretariaat, p/a van Gui-
do Verreth, Olympialaan 14 te 8510 
Marke. 

Akties 
Voorts zal ook de VU van het Kort-

rijkse werk maken van de nationale 
VU-aktie ,,Wateris waardevol". Daar
bij zal biezondere aandacht besteed 
worden aan het watervuiling in de 
regio Kortrijk en het probleem van het 
grondwaterpeil. Ook de op jongeren 
gerichte akiie ,,7er huize van", zal 
opgevolgd worden. ' v .- • 

Tot slot werd aangeKondigd dat de 
Volksunie haar 11-juli-feest houdt in 
het weekeind van 4 en 5 juli m het 
stadspark van Heule. De voorberei
dingen daarvan zijn volop bezig. 

WEST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 

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 BRUGGE: Algemene Vergade
ring van de Federatie van Vlaamse 
Kringen West-Vlaanderen. Tema ,,Wij 
geloven dat Vlaanderen leeft: Vrije 
tijd versus koopkracht: welzijn/wel-
vaart/bestedingspatroon". In het pro
vinciaal FVK-sekretariaat, Hoefijzer-
laan 20, Brugge. Aanvang: 20u. Org.: 
FVK-West-Vlaanderen. 
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 l lu.30. Eregast is 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 kruiden" door Lionel 
Verheule. In de bovenzaal van 't Bel
fort om 20u. Inkom 100 fr., leden en 
POP 60 fr. Org. FW-Poperinge. 
16 IZEGEM: Voordracht over de 
soorten rechtbanken, door Mr. Geert 
Bourgeois. Om 15u. in de bovenzaal 
van het Oud Stadhuis, Org.: VWG. 
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 . 
20 GISTEL: Ledenfeest. Vlaamse 
stoof karbonaden, frietjes, drank, taart 
en koffie (250 fr.) Gratis tombola. 
Eregast is Jaak Vandemeulebroucke. 
In „De Reisduif", Stationsstraat 85. 
Inschrijven vóór 16/2 bij Rony An-
seeuw, Westbelklaan 4 (059/ 
27.78.70). Org.: VU-Gistel. 
21 OOSTENDE: Hamburgerkaar-
ting in het Trefcentrum. Om 20u. Inleg 
40 fr. per spel. Org.: VU-Oostende-
centrum. 
21 BRUGGE: Algemene Vergade

ring van de Federatie van Vlaamse 
Kringen Nationgal. Tema ,,Wij gelo
ven dat Vlaanderen leeft". Aanvang: 
14u. Om 16u. spreekt Alain Vervaet 
over: de sociaal-ekonomische situatie 
van de Vlamingen, vroeger, nu en in 
de toekomst. In de abdij van Steen-
brugge. Baron Rusettelaan 435, As-
sebroek Brugge. 
•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-
kido" in het Trefcentrum, Graaf Gwij-
de van Namenstraat 7. Org.: Wel
zijnszorg West. 
24 MENEN: ,,Een straat zonder ein
de" om 20 uur in 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. 
26 IZEGEM: De genetische evolu
tie. Voordracht en debat met een 
medisch team van de VUB. Om 20u. 
in de Bar van het Muziekauditorium, 
Kruisstraat 15. Org.: VSVK. 
26 MENEN: „Vluchten in eenzaam
heid" om 20u. in het Trefcentrum, 
leperstraat 65. Org.: Welzijnszorg 
West. 
26 WERVIK: „Depressies" in het 
Wiener Koffiehuis, Ooievaarsstraat 
om 20u. Org.: Welzijnszorg West. 
27 KOMEN: „Werken — Werkloos
heid — Gezondheid" in Huize Ro
brecht van Kassei, Kastelenlaan 109 
om 20u. Org.: Welzijnszorg West. 
28 LEDEGEM: 3de Krokus TD in 
zaal de Kring te Sint-Eloois-Winkel 
met Studio Rainbow. Om 20u. W K : 
50 fr.; deur 70 fr. Org.: VUJO-Lede-
gem. 
MAART 
1 DIKSMUIDE: Uitgebreide arr-
.Raad — koöptaties — om 9u30 stipt 
in het Vlaams Huis. 
3 GISTEL: Gespreksavond met 
Euro-parlementslid Jaak Vandemeu
lebroucke en ABS-voorzitter Kamiel 
Adriaans: Waarheen met de land
bouw? Is er nog een toekomst voor 
het familiaal bedrijf? In feestzaal „De 
Reisduif", Stationsstraat 85 om 20u. 
Org.: VU-Gistel-Oudenburg-lchte-
gem-Eernegem. 
4 OOSTENDE: Dienstbetoon van J. 
Desseyn in het trefcentrum om 19 
uur. 

BRT 2 te Wervik 

De VU voor de mikro 
Op woensdagmiddag, 4 februari I.I., 

werd schepen mevr. Roos Lernout-
Martens, geïnterviewd door BRT 2, 
zender Kortrijk, in verband met de 
reeds in gans Vlaanderen bekende 
Pec-Armentiers-problematiek. Wer
den ook nog ondervraagd: de voor
standers van deze spookweg, in casu 
de handelskamer van het arr. leper, 
de landbouwers (vertegenwoordiger 
van de Boerenbond) en mensen die 
het over iets typisch Werviks hadden, 
namelijk de tabaksteelt. 

Het meest gevoelige punt was uiter
aard bovengenoemde beruchte auto
weg. Welnu, op een schitterende ma
nier somde mevr. Lernout-Martens 
alle negatieve punten op die de aan
leg van deze weg voor Wervik en 
Vlaanderen met zich zouden mee
brengen. 

Dit interview ging door in café ,,De 
Sultan", vlakbij het stadhuis. De pu
blieke belangstelling was enorm, de 
ruime gelagzaal zat afgeladen vol. We 
zagen e,'ondermeer VDJO-voorzitter 
J.M. Delbaere en atr. sekretans Filiep 
Sinroens. Ondergetekende was even
eens bij de belangstellenden. Veel 
landbouwers waren ook aanwezig. De 
heer Masquelin (Boerenbond) legde 
uit welke zeer zware gevolgen deze 
weg zou hebben voor de leefubaar-

heid van de Wervikse landbouwbe
drijven, alsook voor de Wervikse ge
meenschap. Onze eerste schepen 
wees er op dat er nog steeds geen 
objektieve kosten-baten analyse ge
maakt werd. Ook vermeldde ze het 
doormidden snijden van de Wervikse 
leefgemeenschap als nefast. Haar ui
terst beschaafde manier van spreken, 
haar duidelijke taal en haar houding 
dwongen de bewondering af van alle 
aanwezigen. Kortom, dit interview be
wees dat de VU in de streek als een 
belangrijke politieke faktor wordt be
schouwd. Trouwens, van de andere 
partijen werd niemand uitgenodigd. 
Betekenisvol I 

Jef Claeys, 
schepen van Leefmilieu 

Dienstbetoon: 
Eerste schepen mevr. Lernout-Mar
tens: 
— maandag, van 18 tot 19 uur, Bese-
larestraat 12, 8660 Geluwe, telefoon-
056/51,18.33. 
— vnjdag: van T7 Jöt 18, uur, oud 
gemeentehuis (SetuWe 

Schepen Jef Claeys 
— elke zaterdag- en zondagmorgen, 
van 9 tot 10 uur, inde Ten Brielenlaan 
108, 8670 Wervik, 056/31.45.46, 
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Zet aktie ,,Zuiver Water" bovenaan 

Werkgroep Groen 
bil VUJO-lzegem 

In de schoot van de Izegemse 
Volksunie en VUJO werd onlangs de 
Werkgroep Groen opgericht. Deze 
groep wil m de nabije toekomst ver
schillende milieuzaken onderzoeken 
en mede de nationale VU-kampagne 
„Zuiver Water" in de Izegemse regio 
in de verf zetten 

De oprichting betekent met dat de 
huidige bestuursmeerderheid (met de 
VU m de koalitie) niets zou gepres
teerd hebben op milieuvlak, integen
deel I VUJO wijst er op dat de „milieu-
bladzijde" uit het VU-beleidsplan van 
'82 op één punt na volledig verwezen
lijkt werd en dit na vier jaar beleid. 
(Hierbij ging de aandacht vooral uit 
naar de zwakke weggebruikers) 

Dat onze milieubekommernis reeds 
sinds langere tijd bestaat, bewijst on
der meer onze vroegere strijd voor de 
redding van de Gistelbeek als ook ons 
groen-ammendement dat goedge
keurd werd op het VUJO-kongres te 
Mechelen. („Een degelijk milieube
leid houdt met enkel het voeren van 
plaatselijke akties in, maar vergt voor
al een strukturele aanpak; met alleen 

inzake het natuurbehoud maar ook 
betreffende ruimtelijke ordening en 
landschapsherwaardering Op deze 
vlakken moet nog heel wat gebeuren 
Het landschap is immers een wezen
lijk onderdeel van onze Vlaamse sa
menleving Volgens VUJO hoort dit 
een gemeenschapsbevoegdheid te 
zijn die echter lokaal, op gemeentelijk 
vlak, moet kunnen uitgewerkt, aange
vuld en gekonkretiseerd worden.'^ 

Niettemin dacht VUJO dat de op-
nchting van de Werkgroep kan zijn ter 
aanvulling, om een oog te hebben op 
de ekologische evolutie van morgen 
en vooral om hulp te kunnen bieden 
bij plots opstekende noden We voe
len ons in onze opzet nog gesterkt 
daar 1987 uitgeroepen werd tot Euro
pees jaar van het Leefmilieu. 

Wie geïnteresseerd is in onze 
Werkgroep Groen kan terecht op het 
kontaktadres Baronielaan 38 te 8700 
Izegem. Een VUJO-lidmaatschap is 
met vereist. 

Peter Ameel 

Eind vorig jaar vierde mevrouw Peeters-Nicasie haar 85ste verjaardag. 
Als inwoonster van de kustgerr\eente Middell<erl<e l<reeg zij ool< tiet 
bezoel< van VU-burgemeester Julien Desseyn die de gevierde samen 

met gelukwensen het plakket van de gemeente overhandigde. 

ZOêK€Rg€ 
D Samen met mijn vrouw en zoon 
hebben we de eerste en tweede am-
nestiepelgrimstocht naar Rome mee
gemaakt. Wie kan mij artikels of pam
fletten over amnestie bezorgen' Fo-
tocopies hierover zijn ook welkom. 
Sturen naar Jaak Verhemeldonck, 
Kruisstraat 5, 3930 Zelem-Halen. 

D Lic. kunstgeschiedenis (vr), 30 
jaar, met erg brede kennis (theore
tisch én praktisch bezocht alle be
langrijke monumenten en musea van 
het land), met jarenlange ervanng als 
gids in vele musea en als lerares, met 
kennis Duits, Engels, Frans, zoekt 
passende betrekking (ook deeltijds) in 
het Brusselse. 

Kontakt via Albrecht de Schryver, 
Ninoofsesteenweg 515 te 1711 Itter-
beek, tel. 02/569.34.58. 

LIMBURG 
FEBRUARI 

13 LOMMEL Paul Van Grember-
gen spreekt over Vlaams-nationalis-
me en nationale politiek in zaal Leu-
kenhof, Lommelbarner om 20u Org.: 
VU-Lommel 
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 inbegrejjen) op 
nr 451-0011861-62 van VU-Eigenbil-<jq 
zen of tel 011/41.55 85 (Fneda Bre-
poels) 
26 MUNSTERBILZEN: Grote kaart
avond in lokaal Bloemenhof om 20u 
Onder de prijzen een vet varken. 
Kaarters op post Org VU-Munster-
bilzen. 

PENSIOENSPAREN 
met of zonder 

over l i jdensui tker ing 

Hypothelcen 7,5 % 

zonder 5 jaarlijkse herziening. 

Voor nieuwbouw/ en aankoop 
woning schrijf of bel : 
Antoine VAN BAELEN 
Broeseinderdijk 28 
3580 Neerpelt 
011-64.50.22 

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 
Personenwagens en vrachtwagens 

Gezellig met zijn t w e ^ i oud wor
den zonder de d a g d a a ^ ^ e beslom-
mernissen, temidder^an groen en 
kort b^ lÉ^ËÜ^SSÜ^ in het rustoord 
Roos^ll^jjvaar sp^a le kamers zijn 

l r ^ f a i ^ » \ T O ^ b e e k , Leuven-

ti^./l^t * * ï ^ ^ * f ü t * * ö 

Ouder da'rTÉTenTiet'Maorfralles 
alleen te moeten doen'J($m dan bij 

—̂ . _ . . . . . W . A «J «i M V ^ J-k elk \ / l n < i n n f > ^ ons WO 
famili 
zelf 

fben Vlaamse 
om rustig en 

jbeek, Leuven-
|9i#8titersem, 

' DEVRIESE ^ , 
woonverlichting 

baron ruzcttelun ~8 
8320 bruggr 4 

vbaan brugge - Oostkamp^ 
^!^ 050/35 74 04 >̂  

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

Guide NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

Handelaars... 
- ze l f s tand igen (enz.) 
voor uw publicitaire bood
schap in «WIJ» neem kon-
takt met 

Kare l SEVERS 
(onze publiciteitsman) 

02/219.49.30. 

GUIDO VANHOVE 

v ioolbouwer 

Zoutenaaiestraat 10 

8480 Veurne 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

Cr—\ STUDIO 
±-Lf DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

JuiMnemaak 
0. Pa^ru-Dtlbatre pv.b.a. 

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

EEN MODERNE ZAAK MET 
STANDING EN TER TROUWE' 

Het ganse jaar door 10 % korting in 
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-Damlaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

SIAM-import 
Uitzonderl i jke aanbieding 

tot 31-12-'86 
Kaarsen voor winke ls 

en restaurants. 
Uitz. lage pr i jzen 

Inl. Stationsstraat 70, 
9120 Destelbergen 

091/28.03.00 of 091/28.04.73 

mlgrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie 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 Aalsl 496 

Tel 053-66 83 86 
AFD OKEGEM-9471 

Leopoldstraal 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

tareBRüAwiöö? 
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,,Distributiemacht"-voorzitter Wim Hilven vecht tegen de 

Maffia van ministers 
en ambtenaren 

i. LIER. — ,,Zoals ik U reeds op 15 april heb laten weten, ligt het niet in mijn 
bedoeling in te gaan op de inhoud van uw brieven." en ,,Uw brief van 14 mei 
1986 leg ik naast mij neer, zoals de vorige". 

Of hoe ministers in dit land durven te antwoorden op kritische maar hoogst 
pertinente vragen over bouwmisdrijven, dumpingpraktijken en inbreuken op 
de handelswetgeving. 

den klacht neer tegen zijn ambte
naren, wegens een sterk vermoe
den van persoonlijke betrokken
heid, fraude, smeergeld, enz. We 
dreigden ermee naar het Hoog Ko-
mitee van Toezicht te zullen 
trekken. 

Maar ook Maystadt doet nog 
steeds alsof hij van niks weet, 
reeds twee maanden lang." 

WIJ: Het betreffen overtredin
gen van de wet op de han
delspraktijken. En daarbij stelt U 
vast... 

W. Hilven: „...dat dit doelbe
wust wordt toegelaten door amb
tenaren. 

Weet U dat eigenlijk niks ons 
verplicht om naar de rechter te 
gaan ? Wij procederen nu reeds ja-

WIM HILVEN is 54 jaar. Na 
een achttienjarige loop
baan bij het leger ging 

hij zaken doen. Dat hij een knap 
organisator en noeste werker is, 
bleek al gauw. Hij startte een 
postorderbedrijf om naderhand 

^met ,,Vlako", wat staat voor 
„Vlaams kopen", uit te pakken. Hij 
nam een bescheiden supermarkt 
over, richtte een reeks nevenbe-
drijven en -organisaties op en ont
popte zich tot een handig mid-
denstandsleider Op vandaag be
heert hij vijf grootwarenhuizen. 

In het begin van de tachtiger ja
ren stampte hij „Distnbutiemacht 
vzw" uit de grond, de beroepsve
reniging van het Algemeen Mid
denstandsverbond, een a-politieke 
tegenhanger van het NCMV. 

Alhoewel Hilven zelf nooit zijn 
politieke overtuiging onder stoelen 
of banken heeft gestoken; het logo 
Vlako IS opzettelijk in geel-zwart 
uitgevoerd, 'n Overtuigd Vlaams-
nationalist dus, sinds jaren aktief 
in de Vlaamse Beweging en goed 
bevriend met talrijke VU-politici. 
Eén daarvan heet senator Oktaaf 
IMeyntjens. Deze laatste bracht 
ons in kontakt met Wim Hilven. 

Op zijn buro liggen de kopies 
van ettelijke klachten, gerechte
lijke vonnisen en scherpe brieven 
aan ministers. Wim Hilven voert 
immers een schijnbaar hopeloze 
en eenzame strijd tegen de onwet
telijke praktijken van grootdistribu
tiebedrijven zoals Aldi, Edi en 
Delhaize. 

Diktators 
WIJ: U voert sinds jaren een 

strijd tegen de grote multi
nationals in voeding. Wat ergert 
er U eigenlijk? 

W. Hilven: ,,lVlijn ergernis be
perkt zich in wezen tot één ding, 
nl. dat de grote distributieketens, 
die oneerlijke handelpraktijken ge
bruiken, buiten schot blijven. Dit in 
schrille tegenstelling met de ge
wone middenstander die meteen 
zwaar gesanktioneerd wordt bij 
welk misdrijf dan ook. 

Daarvoor worden allerlei machts
middelen gebruikt: ministers, bur-

i' gemeesters én ambtenaren." 
WIJ: Hoe steekt „het sys

teem" in elkaar? 
W. Hilven: ,,Verschillende 

CVP-ministers — met Akkermans 
op kop, maar ook Eyskens, Han-
senne, Maystadt en De 
Keersmaeker — en één liberale 
eksellentie (Peöe) hebben een 
systeem gekreëerd waardoor voor 
miljarden fr. wettelijk verplichte in
vesteringen niet uitgevoerd wor
den, en dit ten voordele van en
kele grote distributieketens. Eén 
en ander betekent dat deze ketens 

kwa kosten enorm bevoordeligd 
worden op de anderen." 

WIJ: U wil dat daartegen op
getreden wordt? 

W. Hilven: ,,Dat is het nu juist. 
Ik wil inderdaad dat daartegen ge
reageerd wordt, en dus legde ik of
ficieel klacht neer Maar ik botste 
overal op een muur van onwil om 
er iets aan te doen. Men weigert 
gewoonweg iets te ondernemen, 
en dit tegen de bestaande wetten 
in 

Dat wil zeggen dat de ministers, 
die tot de uitvoerende macht be
horen, de wettelijke macht nege
ren En bovendien leggen zij de 
vonnissen van de rechterlijke 
macht naast zich neer. Zij gedra
gen zich als een soort diktators, 
waartegen niks te doen valt." 

WIJ: Waarom klaagt U dan die 
ministers niet aan? 

W. Hilven: ,,Het is onmogelijk 
hen voor de rechtbank te brengen, 
vermits zij parlementair onschend
baar zijn. En U weet heel goed dat 
het bijna onmogelijk is om deze 
onschendbaarheid te laten ophef
fen. " 

WIJ: U beschuldigt de CVP. 
Het NCIMV, een trouwe onder
daan van deze partij, beweert 
nochtans belangenverdediger 
van de kleine middenstanders te 
zijn. Hoe kijkt het NCIMV tegen 
deze affaire aan? 

W. Hilven: „Het NCMV speelt 
het on f aire spel mee. Zij „be
weert" de middenstanders te ver
dedigen, en tot op een bepaalde 
hoogte is dit ook zo. Zolang de mi
nisters uit de eigen partij er niet 
betrokken zijn. 

Maar van zodra bv. Akkermans 
in opspraak komt, trekt het NCMV 
zich terug en probeert zij zelf de 
akties te kelderen. Gaat zij over tot 
verdachtmakingen. Ik kan U daar
van de bewijzen leveren." 

Fraude 
en smeergeld... 

WIJ: De rechtbank gaf U reeds 
meerdere keren gelijk... 

W. Hilven: ,,ln '84 wonnen wij 
ons proces tegen Aldi, waardoor 
deze firma veroordeeld werd voor 
liefst34 wetsovertredingen. Opdat 
ogenblik wisten wij reeds dat Eko-
nomische Zaken (o.l.v. Mark Eys
kens) het vertikte te doen wat door 
de wet werd opgelegd. De feiten 
bleven dus ongewijzigd, er ge
beurde niks. Alles werd onder het 
gekende tapijt geveegd. 

Daarop volgde een zg. stakings
bevel van de rechtbank, wegens 
bewezen verlies-verkoop. On
danks dit bevel, ging Akii door. De 
rechtbank had nochtans gestekt 

Wim Hilven: „In de meeste gevallen gaat het om CVP-ministers. Zij wei
geren de wet na te leven, proberen de feiten te verdoezelen, leggen 
valse verklaringen af, liegen tegen parlementsleden.. Dit kan geen toeval 

zijn, als je bedenkt dat er geld mee gemoeid is. Veel geld." 

dat er 50.000 fr. boete diende be
taald te worden bij elke nieuwe 
overtreding. Wij legden opnieuw 
klacht neer voor 47 overtredingen 
bij de Ekonomische Inspektie, die 
trouwens in het bezit was van het 
vonnis. 

Ruim acht maanden lang wei
gerde Ekonomische Zaken ook 
maar iets te doen, door zich te ver
schuilen achter allerlei nep-
argumenten. Wij stapten opnieuw 
naar de rechtbank. Dit duurde 
weer twee jaar. Resultaat: 34 van 
de 47 aanklachten werden door de 
rechtbank bijgetreden; de 13 over
ige zijn nog in onderzoek. Reken 
maar eens uit: 34 maal 50.000 fr. 
maakt 1,7 miljoen fr. 

Ondertussen hebben wij reeds 
1,3 miljoen fr. betaald aan ere
lonen en andere kosten. Aldi ging 
echter beroep, en vermoedelijk 
zullen ze nog wel eens in kassa-
tie gaan. We zitten bijgevolg nog 
wel voor een aantal jaren op de 
piste. Maar intussentijd gaat de 
verliesverkoop toch maar voort!" 

WIJ: Ekonomische Zaken 
blijft doen alsof hun neus 
bloedt? 

W. Hilven: „Precies. Omdat zij 
beweren geen gevolg te kunnen 
geven aan iedere „willekeurige 
klacht" van een handelaar die 
denkt dat er iets fout loopt. Dat is 
toch al te grof, wanneer je weet dat 
er reeds twee vonnissen zijn! 

Bijgevolg stapten wij naar 
Maystadt (die de post van Eys
kens heeft overgenomen) en leg-
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renlang en wij hebben de be
wijslast moeten aanleggen, wat 
helemaal niet makkelijk is. Daar 
waar de wet zegt dat eigenlijk de 
ambtenaren gevolg moeten geven 
aan klachten en vervolgens beteu
gelend moeten optreden. 

Zij doen dit echter niet. Daaren
boven weigeren zij zelfs op te tre
den na rechterlijke uitspraken. Of
wel vinden zij zogezegd geen be
wijzen, ook al trad de rechtbank 
onze klachten bij." 

Afdreiging 
WIJ: U hebt nog andere 

klachten... 
W. Hilven: „Er is nog veel 

meer. Zo stelden wij tientallen 
overtredingen vast inzake de ver
plichting tot het aanleggen van 
parkeergelegenheid rond grootwa
renhuizen. Voorts ontbreken vaak 
noodzakelijke voorzieningen zoals 
toiletten en kleedkamers voor het 
personeel. Let wel, in totaal gaat 
het om een bedrag dat tot in de 
miljarden fr oploopt. 

En als klap op de vuurpijl ont
dekten wij dumpingpraktijken bij 
de verkoop van zuivelprodukten. 
Daaromtrent legden wij klacht 
neer bij de betrokken staatssekre-
taris, Paul de Keersmaeker. Hij be
loofde ons in '84 het probleem te 
zullen oplossen. Eind '86 volgde 
er een vonnis. Dus moet De 
Keersmaecker optreden. Maar er 
gebeurde en gebeurt niks. 

Het is een echte uitput
tingsslag. " 

WIJ: Waarom grijpen de echte 
verantwoordelijken niet in? U 
vermoedt medeplichtigheid... 

W. Hilven: ,,lkkan dit juridisch 
met bewijzen, maar ik ben er ze
ker van. Het is immers niet langer 
redelijk verklaarbaar. Akkermans, 
Hansenne, Eyskens, e.a. weige
ren manifest de wet na te leven! 
En daar móet een reden voor zijn. 

Zo heb ik meegemaakt dat me
dewerkers van Akkermans mij, in 
aanwezigheid van parlementsle
den, verklaarden dat voor hen al
les wettelijk in orde is. Tégen alle 
bewijzen in. Waarop ik aankon
digde het door Aldi en Edi toege
paste systeem om de wet te om
zeilen, bekend te zullen maken 
aan de middenstanders. Op dat 
ogenblik sprong één van die amb
tenaren recht en zei: „Indien je dit 
durft doen, dan laat ik je vervolgen 
wegens aansporing tot onwettelijk
heid. ". Voor de middenstand zou 
het dus onwettelijk zijn, voor de 
anderen dus niet. 

In de meeste gevallen gaat het 
om CVP-ministers. Zij weigeren de 
wet na te leven, proberen de fei
ten te verdoezelen, leggen valse 
verklaringen af, liegen tegen par
lementsleden. Dit kan geen toeval 
zijn, als je bedenkt dat er geld mee 
gemoeid is. Veel geld." 

WIJ: U bent behoorlijk boos? 

W. Hilven: „Ja. Ik erger mij ma
teloos wanneer ik zie dat diezelfde 
ministers met een hypokriet ge
zicht aan de bevolking komen zeg
gen dat de inlevering moet door
gaan, omdat het zogezegd onver
mijdelijk is. 

Maar anderzijds worden er voor 
honderden miljoenen fr. kado's 
gegeven vanuit de staatskas aan 
grote distributie-ondernemingen 
door het laten voortbestaan van 
oneerlijke handelspraktijken." 

WIJ: U vermoedt dat er geld 
mee gemoeid is... 

W. Hilven: „Hebt U een andere 
verklaring ? 

Wij vroegen herhaaldelijk aan 
verschillende ministers naar een 
redelijke verklaring voor hun han
delswijze naast smeergeld en 
fraude. Ik ontving nooit een rede
lijke verklaring!" 

WIJ: Waar zal dit eindigen? 

W. Hilven: „Ofwel luk ik binnen 
afzienbare tijd, wat zeer onwaar
schijnlijk is. Ofwel blijf ik doorvech
ten tot het einde van mijn dagen 
om te vermijden dat ze mij kapot 
maken. Ik word immers perma
nent en op hoogst subtiele wijze 
afgedreigd. 

Het betreft hier een echte maf
fia. De maffia in dit land bestaat 
niet uit Sicilianen, maar uit mi
nisters en sommige ambtenaren 
die het spelletje meespelen. 

Akkermans bv. heeft gedreigd 
mij te dagvaarden wegens laster 
en eerroof. Meteen een unieke 
kans om hem eindelijk voor de 
rechtbank te brengen. Dus ging ik 
door. Ik daagde hem zelfs publiek 
uit: „ Waar blijft U met uw dagvaar
ding?" Hij liet echter niks meer 
van zich horen. De waarheid is dat 
hij noch de anderen het aandur
ven om voor de rechter met mij ge-
konfronteerd te worden." 

(pvdd) 

"SIONS 
12 FEBRUAR119871 }»ï*.|*»!t . f»*i»t»»at.»-«*t«ïH«uti!r«tft.i*t5,.«t.jH«wt!**«f*t»fr»' 


