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,Het rommelt binnen de meerderheid. Bijna dagelijks zijn er incidenten. Tot dus
ver konden de plooien steeds opnieuw glad worden gestreken. Maar het is dui
delijk dat de aaneenschakeling van wederzijdse plagerijen de verstandhouding 

binnen de koalitie niet ten goede komt." 
(Hoofdredakteur Huysentruyt in „De Financieel Elionomische Tijd van 17/02/'87) 

Vluchtelingen en asielrecht 
Het probleem van de politieke vluchtelingen veroorzaakt 

momenteel heel wat deining. Daar zijn verschillende redenen 
voor. Zo de vrij grote omvang van het probleem in ons land 
vergeleken met onze buurlanden; het uitzwermen van 
kandidaat-politieke vluchtelingen en hun tenlasteneming 
door de ÓCMW's; de voorgenomen wetswijziging van mi
nister Gol. 

Het probleem heeft een mundiale dimensie. Praktisch per
manent leeft een vierde van de wereldbevolking in oor
logstoestand. Driekwart van de onafhankelijke staten hebben 
lak aan de mensenrechten. Het totaal aantal vluchtelingen 
wordt op 20 miljoen geraamd. Dat zijn niet allemaal politieke 
vluchtelingen. Het overgrote deel vluchtte om ekonomische of 
sociale redenen. Het onderscheid is echter niet altijd makke
lijk te maken; politieke redenen kunnen oorzaak zijn van 
ekonomische of sociale marginaliteit. 

Voor vele vluchtelingen uit de Derde Wereld is het rijke 
Noorden het beloofde land. Vermits de toelatingsvoorwaar
den in de Verenigde Staten of het Oostblok strakker zijn, 
wordt het soepeler West-Europa het grote reisdoel. België 
neemt dan nog een aparte plaats in. Met 36.000 erkende vluch
telingen, 6.000 nog niet behandelde dossiers en gemiddeld 500 
aanvragen per maand neemt het een last op zich die bedui
dend groter is dan die in het ons omringende buitenland. Men 
vergelijke met de zowat 15.000 erkende vluchtelingen in Ne
derland of Italië. 

Van de laksheid waarmee het probleem totnogtoe werd aan
gepakt, dreigen uiteindelijk de echte politieke vluchtelingen 
de eerste slachtoffers te worden. De huidige toestand, met 
kandidaat-vluchtelingen die uitzwermen over het land, die 
bij niet-erkenning illegaal ter plekke blijven, werkt afweer
mechanismen en xenofobie in de hand. Er is overigens, tussen 
haakjs, ook aan dit dossier een kommunautair luik: Waalse 
gemeenten en ÓCMW's tonen zich afwijzender dan Vlaamse. 

Het treffen van maatregelen is dringend geworden, ook en 
vooral ter bescherming van de echte politieke vluchteling. 
Het asielrecht moet gehandhaafd blijven, niet alleen omdat 
we er ons door internationale verdragen toe hebben verbon
den, maar ook omwille van morele en menselijke redenen. 

Het behoud van het politiek asiel als verworven recht voor 
wie er werkelijk aanspraak kan op maken, is best gediend 
met snel en drastisch optreden tegen misbruiken. 

Ekonomische vluchtelingen, hoe tragisch hun lot ook weze, 
worden beter geholpen via ontwikkelingssamenwerking dan 
door het verlenen van een nepstatuut. 

De aanvragen tot erkenning als politiek vluchteling moeten 
behandeld worden in de kortst mogelijke termijn, met uite
raard alle waarborgen van bijstand en recht op verdediging. 
Het beperken van de proceduretijd moet tevens er voor zorgen 
dat het probleem van de huisvesting der kandidaat-politieke 
vluchtelingen opgelost geraakt. Het uitzwermen met de ten
lasteneming door de ÓCMW's is uit den boze. Het heeft daar
enboven een sadistisch trekje. Terwijl minstens tweederden 
van de aanvragen zullen afgewezen worden, konfronteert 
men de aanvragers een tijd met de vermeende voordelen van 
onze samenleving. 

Het probleem en zijn omvang overstijgen echter ruim
schoots onze grenzen. Een louter nationale aanpak is op ter
mijn niet houdbaar. Er moet zo snel mogelijk gestreefd wor
den naar een Europese oplossing. Het Belgisch EG-
voorzitterschap moet daar onverwijld kunnen toe bijdragen. 
Het is immers weinig zinvol dat het ene Europees land een 
laks en het andere een stringent beleid voert. De doorlaat
baarheid van de Europese grenzen en de onderlinge doorver
zending schiepen reeds een nieuw probleem: dat van de zgn. 
„vluchtelingen in orbit", die van het ene land naar het andere 
reizen zonder zich te kunnen, te mogen of te willen vestigen. 

Een snellere en doeltreffender nationale aanpak moet mede 
gezien worden in funktie en in afwachting van een globale 
Europese reglementering en lastenverdeling. Uiteindelijk 
slechts in de Europese dimensie zal het asielrecht, onvermin
derd maar zinvol, kunnen gehandhaafd blijven. tvo 
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Kommunautaire dialoog hervat 

i n Nieuwe Icoelkast? 
Dinsdagnamiddag riepen de voorzitters van Ka

mer en Senaat alle partijvoorzitters samen om na te 
gaan of er binnen het Parlement kan gepraat worden 
over een verdere staatsomvorming. 

Hoopvol en tevens teleurstellend... 

IN wezen is het inderdaad be
moedigend te kunnen vast
stellen dat men er eindelijk 

overtuigd raakt dat de kommu
nautaire dialoog dringend moet 
hervat worden Sinds de mislukte 
staatshervorming van '80 werd 
elk gesprek in dit verband ge
weerd, omdat — zo heette het — 
het sociaal herstelbeleid (sic) pri
oritair moest voortgezet worden 

Alle kleine en grote problemen 
tussen de gemeenschappen wer
den tijdens de voorbije zeven ja
ren steevast weggemoffeld of 
sine die verdaagd Indien er een 
konflikt rees waarbij toch drin
gend diende opgetreden, dan re
sulteerde de ,.oplossing" door
gaans in een voor Vlaanderen 
slecht kompromis De voorbeel
den zijn legio 

Eventjes probeerde de rege

ring het toenemend ongeduld te 
temperen door de installatie van 
een ,,Studiecentrum voor de Her
vorming van de Instellingen" De 
vergaderingen van dit klubje wa
ren evenwel slechts schertsverto
ningen en eindigden als een 
trieste klucht Het gevaar bestaat 
trouwens dat de nu opgestarte 
parlementaire kommissie ook 
een maat voor mets wordt VU-
voorzitter Jaak Gabriels ver
klaarde na afloop van de eerste 
bijeenkomst bevreesd te zijn dat 
deze kommissie door de regering 
met au serieux wordt genomen 
HIJ had minstens verwacht dat de 
regering zelf haar inzichten zou 
bekend maken 

„Deze kommissie", aldus Ga
briels, ,,mag op haar beurt geen 
nieuwe koelkast zijn waarin alle 
hangende en nog te verwachten 

kommunautaire problemen — zo
als Voeren, de legerkompensa-
ties, de RTT-bestelling, — ver
dwijnen " Tot slot wees de VU-
voorzitter erop dat het bestaan 
van deze kommissie evenmin als 
verontschuldiging mag worden 
ingeroepen om alles wat nog kan 
en moet uitgevoerd worden van 
de hervorming van '80 weer 
eens uit te stellen 

Niettemin is de VU bereid 
konstruktief aan dit debat, dat op 
10 maart definitief begint, deel te 
nemen 

* Het Belgisch „Wapen-
gate": 
nieuwe onthullingen, 

(biz. 2, 3 en 4) 

* Het EVA-kongres in 
Friesland. 

(blz.9) 

* Eddy Wally en Paul van 
Grembergen: jaren-
oude vriendschap. 

(bIz. 24) 
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Het Belgisch „Wapengate" 

WIJ-dossier 

samenstelling pvdd 

eindredaktie mvl 

Dit weekblad be
steedt sinds geruime 
tijd en uitvoerig aan
dacht aan de meer 
dan waarschijnlijl<e 

Belgiscfie betrol(l<en-
heid bij de wapenle-
veringen aan het oor
logvoerende Iran, het 
Belgisch ,,Wapenga-
te". In december vo
rig jaar publiceerde 
WIJ een aantal auten-
tieke dokumenten, 
die ook internationaal 
deining verwekten. 

We laten dit dos
sier — dat de allure 
van een politieke 
thriller krijgt — niet 
los en gaan verder 
op zoek. Tot er volle
dige klaarheid is... 

H. Berlau van de Deense scheeps-vakbond 

„Wapentrafiek 
blijft doorgaan" 

Telkens wanneer de regering (of andere autoritei
ten) lastige vragen krijgt omtrent de medeplichtig
heid van Belgische firma's en havens, wordt geant
woord dat er geen bewijzen zijn om de beschuldigin
gen hard te maken. 

Zowel in Antwerpen als in Zeebrugge kampen de doeane- en politie
diensten met een ontzettend gebrek aan mankracht om in de gaten te 
houden wat er gebeurt langsheen de kilometerlange kades 

(foto Geert de Soete) 

DIT IS inderdaad het pro
bleem in de bewijsvoe
ring De verklaringen van 

verschillende kroongetuigen sta
pelen zich op Maar een geschre
ven dokument waarmee zwart op 
wit aangetoond wordt dat er van
uit België wapens en/of munitie 
vertrokken zijn naar het Golfge-
bied, ontbreekt Voorlopig 

WIJ hadden daaromtrent een 
telefonisch gesprek met Hendrik 
Berlau, de voorzitter van de 
Deense vakbond van zeelui in 
Kopenhagen Hij was het die de 
kat indertijd de bel aanbod met 
zijn verhaal over de Deense car
go ,,Karen Clipper" in ,,Le Soir" 

WIJ: Hoe kunt U de rol van 
Zeebrugge bewijzen? 

H. Berlau: ,,lk vrees dat men 
kwasi onmogelijk geschreven do

kumenten over deze kwestie kan 
of zal vinden Wij kunnen slechts 
voortgaan op getuigenissen van 
onze mensen die erbij waren Pa
pieren daaromtrent cirkuleren im
mers met 

WIJ beweren dat de Belgische 
havens ,,gebruikt" werden bij het 
transport van munitie of wapens 
met Deense schepen die uitein
delijk Bandar Abass bereikten 
Onze gegevens zijn gebaseerd 
op de observaties van scheeps
lui " 

Woord 
tegen woord 

WIJ: Maar geen papieren? 
H. Berlau:,,Voor papieren kan 

je alleen terecht bij de eigenaars 
van de schepen Maar deze men
sen zijn met erg vrijgevig met 
informatie over deze kwestie 

Indien ik kopies van bezwaren
de dokumenten zou bezitten, dan 
zouden deze gestolen zijn " 

WIJ: Het Is dus uw woord 
tegen het woord van iemand 
anders? 

H. Berlau: ,,Inderdaad Ik kan 
slechts zeggen dat dit of dat schip 
op een bepaald ogenblik daar 
was Maar als dit ontkend wordt, 
wat kunnen wij dan nog doen'' 
Hoe kunnen wij iets bewijzen dat 
een half jaar geleden gebeurde 
zonder dokumenten ^ 

Opvallend is wel dat blijkbaar 
zoveel mensen nu een zwart gat 
in hun geheugen hebben over 
deze feiten " 

WIJ: De wapentrafiek blijft 
ondertussen wel doorgaan? 

H. Berlau: ,,Precies Tijdens 
het weekeinde was er nog een 
Duits schip dat, volgeladen met 
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De verklaringen van Karl-Erik Schmitz 

Nóg een onthulling 
Het blijft onthullingen regenen over de ,,Belgian 

Connection" bij de Iraanse ,,Wapengate". De 
Zweedse zakenman Karl-Erik Schmitz windt er geen 
doekjes om. 

Dinsdag werden in Stockholm de eerste arresta
ties verricht. 

VOLGENS Schmitz heeft de 
Belgische firma PRB van
af 1983 zowat 700 ton mu-

nitiepoeder naar Iran uitgevoerd 
Een groot deel daarvan werd 
hoogstwaarschijnlijk op Deense 
kargo's vanuit Zeebrugge ver
voerd en bereikte naderhand, via 
Joegoslavië of Kenya, de Iraanse 
havenstad Bandar Abass 

Schmitz vertelde zijn verhaal 
aan de Zweedse krant ,,Expres
sen" HIJ geeft zelfs details ,,Per 
schip werd telkens zo'n 200 tot 
300 ton poeder geladen Als eind
bestemming stond op de boord-
papieren Joegoslavië en soms 
ook Kenya vermeld Maar elk der 
betrokken landen, waaronder 

België, was natuurlijk van de wer
kelijke bestemming op de hoog
te ", aldus Schmitz 

Die ook zegt dat er nog bijko
mend oorlogstuig vervoerd werd 
via de luchthaven van Rijsel, af
komstig van Belgische, Neder
landse en Westduitse bedrijven 

Bofors-Muiden 
Chemie-PRB 

WIJ spraken met de auteur van 
dit artikel in het gezaghebbende 
Zweedse dagblad Expressen" 

WIJ: Wat vertelde Schmitz 
precies over de „Belgian Con
nection"? 

Antwoord: ,,Hij had het vooral 
over het transport met Deense 
schepen van munitie en wapens 
uit West-Europa naar Iran in de 
afgelopen twee jaar Waarbij Joe
goslavië doorgaans als tussenha
ven werd gebruikt 

Ik veronderstel dat Zeebrugge 
en Antwerpen terzake een rol 
hebben gespeeld, vermits de Bel
gische firma PRB een belangrijke 
producent en leverancier was " 

WIJ: Dinsdagochtend verna
men wij dat de Zweedse politie 
acht personen in staat van be
schuldiging heeft gesteld, om
trent hun rol bij de levering van 
wapens aan oorlogvoerende 
landen. 

Antwoord: ,,Het betreft het 
vervolg op een onderzoek, dat 
reeds in december is gestart, in
zake wapensmokkel door de fir
ma Bofors 

Deze grote Zweedse fabriek 
ontving — door wapenhandelaar 
Schmitz — een zeer belangrijk 
order voor de levering van muni
tie en wapens aan Iran, via Joe

goslavië Maar Schmitz zelf be
hoort met tot de ondervraagden 
HIJ heeft overigens een eigen fa
briek in Maimo 

BIJ dit kontrakt waren echter 
ook de Nederlandse firma Mui
den Chemie en het Belgische 
PRB betrokken Het vermoeden 
dat Bofors een deel van deze 
bestelling aan deze Nederlandse 
en Belgische firma's heeft over
gemaakt, precies tengevolge van 
het aan gang zijnde Zweedse on
derzoek, wordt sterker " 

WIJ: Hoe zal één en ander 
aflopen in Zweden? 

Antwoord: ,,lk denk dat er een 
grote rechtzaak van komt in april-
mei " 

WIJ: Welke rol speelt de 
Zweedse regering in dit ver
band? 

Antwoord: ,,Dat is nog met 
duidelijk Dit moeten we nog af
wachten " 

WIJ: Gelooft in een mogelijk 
verband met de moord op pre
mier Palme? 

Antwoord: ,,Neen Omdat wij 
daarvoor geen aanwijsbare ver-
klanng vinden " 

WIJ: En de vreemde metro-
dood de hoofinspekteur van 
oorlogsmaterieel Algernon? 

Antwoord: ,,Het lijkt op een 
ongeval Terzake bestaan er 
twaalf getuigen elf beweren dat 

het een ongeval was en een zegt 
dat Algernon een duw kreeg " 

Waarop wacht 
gerecht? 

Dankzij de medewerking van 
de Zweedse ambassade en de 
RTT slaagden wij er tevens in het 
prive-nummer van zakenman 
Schmitz in MaImo te bemachti
gen Een hoorbaar bange echtge
note verwees ons voor alle verde
re inlichtingen door naar Schmitz' 
advokaat Deze laatste was on
vindbaar 

Feit IS dat het dossier ,,Bel
gium" in deze onverkwikkelijke 
internationale zaak alsmaar dik
ker wordt En steeds meer gaat 
stinken Wij vragen ons boven
dien af waarom de Belgische 
rechterlijke macht op haar 
beurt geen onderzoek start? De 
verdenking dat Belgische wa
pen- en munitiebedrijven de na* 
tionale en internationale wetge
ving overtraden, lijkt immers 
gegrond. 

Het zou toch verdraaid interes
sant kunnen zijn indien bekend 
werd welke produkten de voorbije 
jaren allemaal gemaakt werden in 
deze wereldvermaarde bedrijven 
En wie de kopers daarvan wa
ren'? En waarheen al dit fraais 
vervoerd werd"? 

Of zijn WIJ te nieuwsgierig'? 
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munitie en wapens, uit Portugal 
naar Iran vertrok De Duitse over
heden hebben nog net kunnen 
bevelen dat dit schip onmiddellijk 
moest terugkeren naar een Euro
pese haven 

Het blijft dus rommelen Ik ben 
ervan overtuigd dat alle Europese 
landen inderdaad rustig verder
gaan met het verkopen en ver
handelen van wapens en munitie 
naar het Golf gebied " 

Men vreest 

Indien er echt bezwarende do-
kumenten bestaan die onomsto
telijk de verklaringen van Berlau 
en zovele anderen kunnen hard 
maken, dan is de kans groot dat 
deze vroeg of laat toch „uitlek
ken" 

Kommentator Leo Marynissen 
vertolkte vorige week m de ACV-
krant ,,Het Volk" op sublieme 
wijze de angst die in regerings
kringen leeft, wat meteen ook de 
zenuwachtigheid van sommige 
eksellenties verklaart ,,Men 
vreest dat er vandaag of morgen 
toch een document te voorschijn 
komt, waaruit de Belgische be
trokkenheid bij een mini-wapen-
gate blijkt " 

WIJ hopen dat er plots iets op 
onze of een andere redaktietafel 
terechtkomt dat de vele beschul
digingen kan ondersteunen Al
hoewel wij niet geloven dat er 
veel dokumenten bestaan (om
dat men frauduleus te werk ging 
bij de invulling ervan), of dat men 
bezig is aan de opzettelijke ver
dwijning van bepaalde papie
ren. Dit zou trouwens het uitblij
ven van de befaamde doeane-
verslagen kunnen verklaren 

Ondertussen neemt het aantal 
vragen en gissingen toe Waarop 
slechts nietszeggende of zelfs he
lemaal geen antwoorden volgen 

MTj 

Oswald van Ooteghem neemt Tindemans in de tang: 

„Ga heen in schoonheid..." 

w \ 

Vorige week vrijdag, enl<ele minuten na 17 uur. De 
zaal van de Senaat is vooral gevuld met lege zetels: 
amper dertig leden van de Hoge Vergadering voelen 
zich geroepen om het door de VU uitgelokte debat 
over de Belgische betrokkenheid bij wapenleverin-
gen te volgen. 

Op het eerste zicht een weinig verhelderende 
bedoening. Of toch ? 

OSWALD VAN OOTEGHEM 
opende het spervuur In 
zijn (befaamde) ironise

rende stijl formuleerde hij een 
hele reeks bedenkingen en stelde 
hij een aantal scherpe vragen 
over de Belgische ,,Wapengate" 
aan minister Tindemans, die net 
terug was uit Amerika 

HIJ verwees daarbij o m naar 
de ophefmakende publikaties in 
dit weekblad ,,ln de kranten ver
schijnen steeds meer berichten 
over tegenstrijdige verklanngen 
en over nieuwe onderzoekingen 
( ) Waarom worden de gegevens 
van deze onderzoekingen met ge
publiceerd ^ Als de regering dan 
toch zo zeker is van haar zaak, 
waarom verzet ze zich dan tegen 
het instellen van een parlementai
re onderzoekskommissie die over 
heel deze zaak klaarheid zou 
kunnen brengen''" 

Heengaan 
in schoonheid 

Van Ooteghem herinnerde aan 
Tindemans' woorden dat hij 
mocht doodgeschoten worden in
dien de berichten over de Belgi
sche medeplichtigheid juist zou
den blijken Als reaktie hierop 
werd vorige week, aldus ,,Het 
Volk", op het CVP-buro glimla-

Oswald Van Ooteghem ,,Wij 
hebben steeds gemeend dat een 
minister kan spreken in naam van 
de regenng " 

chend de vraag gesteld of zij de 
minister nog wel ooit zouden te
rugzien ,Minister Tindemans is 
nu levend en wel aanwezig in dit 
halfrond, maar zijn politieke dood 
waart hier rond Van mij moet de 
minister zichzelf hier met in brand 
komen steken Hij moet het 
smoesje over de jachtgeweren 
vergeten, de volle waarheid ver
kondigen en in schoonheid heen
gaan ", besloot de Gentse VU-er 

Na hem kwamen Rifflet (PS), 

Van Puymbroeck (Agaiev) en 
Wijninckx (SP) hun visie uiteen
zetten Alle drie sprongen zij de 
VU-eis bij tot oprichting van een 
parlementaire onderzoekskom
missie 

Daarop nam een duidelijk aan
geslagen en erg zenuwachtige 
Tindemans het woord Hij vertel
de niks nieuws, bleef beweren dat 
er volgens de officiële statistieken 
slechts twee jachtgeweren waren 
uitgevoerd naar Iran, praatte over 
het probleem van het eindebe-
stemmingscertifikaat maar ging 
met in op de wezenlijke vragen, 
wat o a VU-senator Toon van 
Overstraeten behoorlijk boos 
maakte 

Wat verbergen zij? 
Tindemans nep uit dat hij het 

bezwarende verslag van de 
Zweedse doeane nog steeds met 
ontvangen had, ondanks een offi
cieel verzoek ,,En uw kollega's 
dan''", vroeg Van Ooteghem 
Tindemans ,,lk zeg dat buiten
landse zaken nog mets gekregen 
heeft ( ) Het onderzoek is nog 
bezig en ik heb nog maar van een 
van de betrokken ministers ant

woord ontvangen " Dit verwekte 
konsternatie bij de oppositie VU-
senator Van Grambergen ,,Het 
kan toch met dat de minister van 
buitenlandse betrekkingen geen 
stuk zou kunnen krijgen waarover 
de doeane beschikt'" 

Blijkbaar verbergen de minis
ters van dezelfde regering doku
menten voor elkaar, want het 
Zweedse verslag is hoedanook 
reeds klaar En het Belgische ligt 
— volgens goed ingelichte bron 
— klaar bij de hoofdinspektie van 
doeane (Óf is men bezig aan de 
uit-zuivering van deze dokumen
ten'') 

Ondertussen had VU-senator 
Luyten de nodige handtekenin
gen verzameld voor een resolutie 
om terzake een onderzoekskom
missie op te richten Ten vroegste 
volgende week zal daarover wor
den gestemd Het wordt uitkijken 
hoe de meerderheidspartijen, en 
meer bepaald de CVP-ers, zullen 
handelen Indien de regering zich 
inderdaad niks te verwijten heeft, 
dan hoeft zij met bang te zijn voor 
zo'n parlementaire enquête Ten
zij ZIJ, zoals Swaelen zei tegen 
Luyten, ,,alleen serieuze dingen" 
wenst te onderzoeken 

Zenuwachtig 
De officiële instanties rea

geren biezonder zenuwach
tig op alles wat met deze 
affaire te maken heeft Po
tentiële informanten klap
pen dicht en zijn als de dood 
voor lekken Wat overigens 
voikomen begnjpelijk is En 
andermaal de noodzaak aan
toont de ambtelijke zwijg

plicht te veranderen in 
spreekrecht 

Dinsdag kreeg zelfs éen 
van onze fotografen moei
lijkheden toen hij enkele 
kiekjes wou nemen van de 
Zeebrugse haven. Binnen de 
kortste keren werd htj opge
pakt en voor een verhoor 
meegenomen 

Heeft men dan toch tets te 
verbergen "̂  

Kuijpers in de Nederlandse pers over het 

Verschil tussen 
vis- en wapenverlcoop 

Wie vóór de jaarwisseling aandachtig dit week
blad las, heeft daarin ongetwijfeld het merkwaar
dig stuk gelezen van onze Friese korrespondent 
over de Nederlandse betrokkenheid bij de levenng 
van wapens aan Iran. Dit verwekte deining bij onze 
Noorderburen. 

I UROPARLEMENTSLID 
Willy Kuijpers maakte 
van zijn aanwezigheid 

op het EVA-l<ongres m Fries
land gebruik om, via de Neder
landse pers, enkele onthullin
gen te doen Zijn verklaringen 
vonden ruime weerklank in de 
gereputeerde dagbladen 

Gruyère-I<aas 
Niet alleen Muiden Che

mie maakt zich schuldig aan 
wapenverkoop aan Iran, ook 
het Rotterdamse bedrijf Sal-

gad International levert wa
pens aan het in staat van oor
log verkerende land", ver
klaarde de VU-er (,,d/e in de
cember als eerste Belgische 
politicus verkondigde dat Bel
gische havens een belangrijke 
rol spelen in wapentranspor-
ten naar Iran", schrijft het 
dagblad .Trouw") Kuijpers 
verwees in dit verband naar 
het beruchte Nimrodi-wapen-
kontrakt 

Het aandeel van ,Salgad ' 
bestaat in ieder geval uit de 
levering van 40 veldgeschut-

kanonnen 155 milimeter, type 
Tampella Ogenschijnlijk is 
deze firma slechts een post
bus-maatschappij ,,l^aar dat 
IS precies de maffia-metodike 
die de overheid in de Europe
se Gemeenschap toelaat De 
verschillende wetten en bepa
lingen van de lidstaten maken 
van het Europese beleid op dit 
gebied een gruyere-kaas-kon-
struktie " De kontrole is im
mers onbeduidend ,,De be
waking van de Antwerpse ka
des — liefst 150 km lang — 
gebeurt 's nachts door welge
teld twee rijkswachters'" 

Kuijpers benadrukte dat hi 
de hele Europese wapentra 
fiek wil onderwerpen aan een 
parlementaire EG-onder-
zoekskommissie Vooral in 
België kan dit met snel genoeg 
ingevoerd worden ', aldus de 
VU-er ,,Een visverkoper moet 
bij ons een vergunning heb

ben, maar een wapenhande
laar kan zonder meer zijn 
gang gaan " 

Vandaag, donderdag, bren

gen de beide VU-Europarle-
mentsleden de wapenhandel-
kwestie trouwens ter sprake in 
Straatsburg 

Een van de hoofdproblemen bij het toezicht op de goederentrafiek 
IS de ,,kontainerizering" Welke doeamer krijgt het immers in zijn 
hoofd om enkele van die immense metalen kisten ook effektief te 
openen, wanneer op de vrachtbrief ,,metal fabricates" vermeld 
staaf (foto: Geert de Soete) 
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Wi\ 
„Sommigen zitten verstrikt in on

zinden jl< denicen. (...) Daarom kan 
het politieke bootje voortkabbelen 
van het ene mini-incident naar het 
andere, van krokus- naar paasva
kantie, en vandaar naar het zomer
reces toe. 

Inmiddels vermindert de wer
kloosheid niet. Verzwakt de inter
nationale positie van het bedrijfsle
ven. Werken de regeringspartijen 
zich vast in beloften en verda-
gingsmaneuvers. Als het echt niet 
anders kan, sluit men manke kom-
promissen waarvan de rekening 
wordt doorgeschoven naar het vol
gende Parlement. 

Het is niet waar dat wij bijna uil 
de tunnel zijn. Wie dat beweert, is 
een leugenaar. 
(Hoofdredakteur Manu Ruys in ,,De 
Standaard" van 17 februari 1987 ) 

Onverwacht 
Vorige week woensdag begon 

voor het Arbitragehof het debat 
over het dekreet Suykerbuyk-
Coveliers, dat bepaalt dat de 
Vlaamse regering voortaan de 
voordracht doet van burge
meesters in Vlaanderen. Het is 
trouwens op dit (reeds in het 
Staatsblad) gepubliceerde de
kreet dat de VU zich beroept om 
de kandidatuur van VU-raadslid 
Jean Duijssens voor de Voe-
rense burgemeesterssjerp te 
stellen. 

De advokaten van de Waalse, 
de nationale en de Vlaamse rege
ring kregen de kans hun visie uit
een te zetten. Opvallend was dat 
de verdediger van de nationale 
regering — die toch ook optreedt 
namens de ministers van de CVP 
en PVV — de Waalse stelling tot 
schorsing van dit dekreet vol
mondig bijtrad. De pleiter van de 
Vlaamse regering — eveneens 

samengesteld uit CVP en PVV — 
verdedigde het dekreet 

Deze toestand illustreert op 
een bijna potsierlijke manier de 
twee-petjes-politiek van de CVP 
en PVV. De mandatarissen van 
deze partijen in de Vlaamse rege
ring worden geacht de beslissing 
van de Vlaamse Raad te beplei
ten, maar de vertegenwoordigers 
van diezelfde partijen in de cen
trale regering beijveren zich dan 
weer om deze beslissing te ver
nietigen! 

Enigszins onverwacht was het 
feit dat de Vlaamse advokaat het 
geval-Van Overstraeten in zijn 
uiteenzetting betrok. Hij stelde 
dat de Waalse regering met 
rechtsgeldig kan optreden, ver
mits de in Nijvel verkozen VU-
senator Van Overstraeten on
rechtmatig uit de Waalse raad, 
die de Waalse gewestregering 
verkiest, werd gezet. 

Of hoe in politiek alles mogelijk 
is en er inderdaad altijd een mo
ment van revanche komt. Alhoe
wel wij vrezen dat de stelling van 
de advokaat van de Vlaamse re
gering makkelijk zal genegeerd 
worden. 

Munitie-
schandaal 

In de rand van het Belgische 
,,Wapengate" is daar ook nog 
het schandaal omtrent de aan
koop van munitie voor het Bel
gisch leger. Naar verluidt zou er 
voor miljoenen fr. smeergeld on
der de toonbank zijn gegaan toen 
Freddy Vreven minister van 
landsverdediging-was. 

Die Vreven reageerde tijdens 
de voorbije dagen biezonder hef
tig op verdachtmakingen in zijn 
richting: ,,lk ben safe in deze 
zaak en ik vraag niks beter dan 

Eksklusief interview met Zweeds doeane-of f Icier: 

,PRB leverde aan Iran" 
N ET vddr het ter perse 

gaan stóagder^ wij erin 
een telefonisch ge

sprekje te hebben met de 
Zweedse doeane-officter 
Hans Johnsson Hij is de sa-
mensteiler var̂  h&% veelbe» 
sproken maar noQ $tee<$$ fliet 
gepubliceerde Zweedse efoea-
fle-verslaig, 

W « : tó het |«M>t dat t>ftB» 
België een bejiangriike rol 
speelde l« de jjroduktle wan 
waijens voor ImrJ, als ortöer-
deel vj»n het Sófors-kon-
trakt? 

jQhftsson: ,.H0t Zmf&ds& 
BofoTS h00ft inmrdaad $&'• 
m0tig&werkt rmt PBB-BUgië. 
Weike sam^rmeMng dit pee-
ch$ wss, mag ik U m&t verf^/-
m~ ik kan U geen df^fails 
g&mn." 

WW; Hoe zl|n desse PRB-
prodtikten uit Belgl# ge» 
raakt? Hoe verliep het trans-
iïort? 

Johrtsson; „Ons rapport k 
tt$t resvitaat van een md&f-
2x>$k dat meee dan twm jaetr 
h00ft g^dwrdr &n bilgwoig 
ze&r fijvig i$. 

Jtfdms om 0nd&zmk het>-
b0n Wit vmtgmt&td dat öecfrif 
ven üitandBfs Jmden keel w0t 
zakm ti&bben gedmn met 
mn Zvmmise fltm&, é'e zton 
uMuftend bezighistd met <i& 
hverlng v&n munitie vóor tmn 

Wi} hebben de betrokken 
doeane-autoriteiten dmrmn 
ingefichl Wij tiebben hm de 
papieren b&zorgd om deze za
ken am te (men. Zij fcunnen V 

daarover meer infermstm ge
ven. Met t$ niet mijn taak am 
terzake kemmentaar te feve-
ren.'' 

WM; Bent U er zeker vao 
dat PftB-Betglë een deel van 
het Bof ors-kontrakt Ier leve
ring van wapens aan Iran 
heelt gekregen en uitge
voerd t 

^ohnssow; „Wfi ttetbm 
aao de Belgische deeane in-
fmmatio bezorgd over het feft 
dat PfiB samanwerki0 met 
een bepaald zakenman, die 
kan bev00fraadd0 met munt' 
tie. En het door bn$ verzamef* 
de materiaat t>em}st dat PBB 
waf degaSjk ook geleverd 
heeft aan daze Zwmdse hati'-
deiaar. Daar zip wij zeker v«fl. 

Meer kan ik U niet zeggen." 

algemene opheidermg terzake." 
Het gerecht en het Hoog Komitee 
van Toezicht zijn trouwens 
gestart met een onderzoek. 

Het is perfekt mogelijk dat Vre
ven persoonlijk geen schuld treft 
en dat ook zijn reeds rijke partij 
geen ekstra-steun ontving van de 
begunstigde Amenkaanse muni-
tiefabnkant. 

Blijft daar natuurtijk de herinne
ring aan die andere keer dat Vre
ven zich boos maakte en zei dat 
alles in orde was. Wie herinnert 
er zich immers niet de Pégard-
klucht? Op een bepaald ogenblik 
nep Vreven, toen nog minister, 
zelfs uit dat hij de check ter beta
ling van deze boormachine ont
vangen had. Tot later bleekdat er 
helemaal nog geen check was. . 

Mollenwerk 

Goedkoop 

H ET Koninkrijk moge dan 
al een half miljoen wer
klozen en zesduizend 

miljard schuld hebben, er is ge
lukkig nog ander nieuws. Zo 
bijvoorbeeld het Eurosong
festival, een onuitputtelijke 
bron voor wie eens uit een an
der vaatje dan dat van de krisis 
wil tappen. 

Door in haar Italiaanse on
schuld vorig jaar het Songfesti
val te winnen heeft Sandra Kim 
het Koninkrijk al heel wat narig
heid bezorgd. Er was vooreerst 
de rel tussen BRT en RTBf over 
de plaats, de kandidaten en de 
promotiefilmpjes. Uiteindelijk 
heeft de kommunautaire oorlog 
daarover maar halvelings door
gang gevonden, weliswaar niet 
faute de combattants. Naar het 
gebruik dat recentelijk werd in
gevoerd, kwam er een soort 
godsvrede tot stand rond de 
gegevens dat de organisatie 
franstalig zal zijn, de zanger ne-
derlandstalig en de presenta
trice asexueel, althans op kom-
munautair gebied. 

De kommunautair asexuele 
presentatrice heet Viktor Laslo, 
die ondanks deze naam een 
charmante en talentrijke dame 
blijkt te zijn. Ze is van Martini-
quese oorsprong — wat op het 
eerste zicht kan vastgesteld 
worden — en van Franse natio

naliteit. Waarom ook niet? Een 
Franse presentatrice voor een 
Belgisch festival dat vorig jaar 
door een Italiaanse werd ge
wonnen: geen enkele Waal of 
Brusselaar, die daar nog graten 
in zou vinden. 

Dat dacht u maar! De graten 
zijn de heer Hugues du Roy de 
Blicquy blijkbaar in het keelgat 
geschoten. Nu is de heer Hu
gues du Roy de Blicquy niet zo
maar gewoonweg Hugues du 
Roy de Blicquy. Hij is daaren
boven voorzitter van de Union 
francophone des Belges a 
l'étranger. Zoiets als Vlamin
gen in de Wereld, maar dan 
voor de andere kant van de 
taalgrens. Trikoloor, natuurlijk, 
vaderlandslievend zoals dat 
heet en op snee verguld. 

De heer Hugues du Roy de 

Blicquy en zijn Union (qui fait la 
force) nemen het niet dat het 
Koninkrijk tijdens het eerstko
mend Songfestival in de ether 
vertegenwoordigd zal worden 
door ,,une chanteuse exoti-
que". Ze hebben dit het Ko
ninkrijk kond gedaand in een 
persmededeling. En ze stuur
den tegelijkertijd een vragen
lijst naar al de leden van de 
Union, met het doel een nieuwe 
kandidatuur van onvervalste 
Belgische origine te helpen 
aanduiden. 

De Belges francophones a 
l'étranger, hun Union en hun 
voorzitter de heer Hugues du 
Roy de Blicquy vermoeden 
waarschijnlijk niet eens dat hun 
verontwaardiging nog hogere 
golven zou slaan, moesten zij 
het hele dossier met al zijn 
schandalige détails kennen. 

Viktor Laslo — ondanks haar 
naam dus mevrouw Viktor 
Laslo — is niet alleen Fran-
gaise, ze is niet alleen van Mar-
tiniquese afkomst, ze heeft 
daarenboven haar jeugdjaren 
goeddeels gesleten in Mol. 
Mol-en-Campine et en Flandre! 

Echt mollenwerk van de fla-
mingants rabiques, een der 
hunnen binnensmokkelen in 
het RTBf-festival onder het 
mom van de francité en de 
café-au-lait. 

MIet Smet is Belgisch staats-
sekretaris voor het leefmilieu. Dit 
is ons bekend smds de Tsjerno-
byl-affaire. Toen bleek immers 
dat men in Sluis wel een gevaar
lijke dosis radio-aktiviteit no
teerde, maar niet in het vlakbij 
gelegen Knokke... Vorige week 
zette deze eksellentie op een 
perskonferentie uiteen wat zij van 
plan is te ondernemen in het ka
der van het,,Europees Jaar voor 
het Leefmilieu". 

Hoofdbrok van haar betoog 
was echter een nogal laag bij de 
grondse aanval tegen de regiona-
lizering en het werk van de be
trokken gewestministers. Daar
mee hoopte ZIJ de smet die op 
haar beleid (?) rust, wegens het 
met naleven van EG-milieu-
richtlijnen, weg te nemen. Miet 
Smet heeft gelijk wanneer zij de 
versnippering van de bevoegdhe
den tussen de nationale en ge
meenschapsregeringen hekelt, 
maar het is onfair de oorzaak van 
alle problemen daarop af te wen
telen. 

En bovendien trok zij niet de 
gepaste konklusie, namelijk dat 
alles wat omgevingszorg betreft 
dient overgedragen te worden 
aan de gemeenschappen. On
dertussen blijft het aantal Belgi
sche milieu-overtredingen wel 
toenemen. 

Maar er is hoop: op 19 maart 
zal deze CVP-dame zowaar het 
Europees Jaar van het Leefmilieu 
openen in het prestigieuze Eg-
montpaleis Na afloop zullen de 
genodigden ongetwijfeld een 
glas drinken, enz... 

Onderwijs 
splitsen 

Toen tijdens de memorabele 
zomer van '85 beslist werd dat de 
verkiezingen met enkele weken 
zouden vervroegd worden, stel
den bijna alle partijen dat er een 
Verklaring tot Herziening van de 
Grondwet moest gestemd wor
den Opdat het volgende parle
ment bij machte zou zijn de staat-
somvorming door te zetten Zo
wat iedereen benadrukte in dit 
verband de noodzaak tot kommu-
nautanzenng van het onderwijs 

Alleen de franstalige kristen-
demokraten (PSC) verzetten zich 
daartegen En naar jarenoude 
traditie gaf de nederlandstalige 

zusterpartij (CVP) toe aan deze 
chantage. Gevolg? Tijdens de 
huidige ambtstermijn blijven de 
middelen en bevoegdheden in
zake onderwijs bovenal een uni
taire materie en dit kost de 
Vlaamse Gemeenschap om en 
bij de 10 miljard fr. (goed voor 
cirka 10.000 banen 1). 

Enkele dagen geleden ver
klaarde Frangois Martou, voor
zitter van het ti/louvement Ouvrier 
Chretien (d.i. het Waalse ACV), 
dat de franstaligen zich met lan
ger mogen verzetten tegen de fe-
deralizenng van het onderwijs 
Omdat hij vreest dat het fransta
lig onderwijs anders ,,Vlaamse 
normen" zal opgedrongen wor
den en volgens hem resulteert dit 
in nog meer besparingen. Blijk
baar wil deze man wel voor een 
splitsing van de onderwijsbe-
voegdheden, maar moeten de fi
nanciële kwesties nationaal blij
ven. Geleerd uitgedrukt heet dit 
,,konsumptie-federaiisme", wat 
onaanvaardbaar is voor de Vla
mingen. 

Belangrijk blijft weliswaar dat 
het principe van de kommunauta-
rizenng door deze belangrijke 
PSC-vleugel wordt bijgetreden. 

Bussen 
vastleggen! 

Zondagnamiddag 12 april 
1987 moet een hoogtepunt 
worden in de geschiedenis 
van de straks 33-jaar jonge 
Volksunie. 

Dan is er immers de groot
se nationale VU-meeting in 
de Brusselse Magdalena-
zaal. Over het precieze pro
gramma verneemt U binnen
kort alle details, maar U kunt 
er nu reeds zeker van zijn 
dat het een schitterende ma
nifestatie wordt. 

Hier en daar zijn er al afde
lingen en/of arrondissemen
ten begonnen met het 
oproepen van de VU-leden 
en -sympatisanten en het 
vastleggen van autobussen. 
Proficiat! Alle propaganda-, 
verantwoordelijken (die titel 
waardig) doen er inderdaad 
goed aan vanaf vandaag 
konkrete afspraken te ma
ken. 

Dit weekblad werkt graag 
mee aan de bekendmaking 
ervan. 
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Wi\ 
Nat. Bank en Begrotingskontrole 

Einde tunnel 
is nog veraf 

Twee belangrijke feiten hebben de voorbije weel< 
aangetoond dat het beloofde einde van de tunnel 
nog ver verwijderd is. 

Zowel het jaarverslag van de Nationale Bank als 
de bekendmaking van de resultaten van de Begro
tingskontrole tonen aan dat onze kritiek op de begro-
tingspolitiek van de regering volledig terecht was. Ze 
bevestigen tevens onze mening dat de zuiver libe
rale benadering van de ekonomische problemen 
geen definitieve oplossingen kan brengen. 

IN 1986 was er een daling van 
de invoerprijzen met 11 %, 
een rekord voor de industrie

landen. Deze daling is niet enkel 
het gevolg van de olieprijzen 
maar ook van de lagere grond-
stofprijzen betaald in dollar en de 
lagere inflatie in de landen waar 
wij inkopen. 

Ook de uitvoerprijzen zijn ge
daald doch slechts met 6,9 % zo
dat de ruilvoet verbeterde. Inge
volge deze evolutie ontstond er 
opnieuw een overschot op het lo
pend verkeer met het buitenland 
van 150 miljard BF niettegen
staande de daling van het han
delsverkeer in volume. 

Waarschuwing 
We hebben in het verleden 

reeds herhaaldelijk gewaar
schuwd tegen de oogverblinding 
van de verbeterde betalingsba
lans. Deze verbetering verbert 
ogenschijnlijk de achteruitgang 
van onze buitenlandse handel, 
ons land blijft marktaandelen ver
liezen, vooral in de hoogtechno
logische sektoren. De eerste 9 
maanden van 1986 daalde onze 
eksport met 3,5 %. De betalings
balans ziet er zo gunstig uit om
dat de kosten van de geïmpor
teerde olieproduktien in 1984 nog 
272 miljard kostte, en in 1986 nog 
slechts 136 miljard bedroeg. 
Hierdoor alleen reeds verbeterde 
de betalingsbalans met 121 mil
jard. Indien de olieprijzen gelijk 
waren gebleven zou onze beta
lingsbalans met 15 miljard ver
slechterd zijn, bedrag dat precies 
overeenstemt met de 3,5 % da
ling van de eksport. 

Uit diepgaande onderzoeken 
blijkt verder dat de aanhoudende 
achterstand die wij oplopen zo
wel te wijten is aan de aangebo
den produktenkorf als aan zwak
heden in het konkurrentievermo-
gen. 

Mocht de internationale toe
stand verslechteren zou het Bel
gische ekonomische beleid voor 
zeer moeilijke keuzen geplaatst 
worden. 

Daarenboven bedroeg de netto 
kapitaaluitvoer sterk toe tot 185 
miljard. De jongste jaren had de 
kapitaaluitvoer eerder een da
lende trend. De oorzaken van 
deze kapitaaluitvoer zijn te ver
klaren door de rentetarieven die 
na aftrek van de roerende voor
heffing lager lagen dan deze voor 
beleggingen in de sterke valuta's 
van het Europees Monetair 
Systeem. 

Daarnaast waren er de geruch
ten van de wijziging van het kon-
traktuele statuut van de over

heidsschuld tegenover de parti-
kulieren waardoor een afkeer ont
stond voor Belgische obligaties. 

Deze kapitaaluitvoer heeft de 
overheid zelfs genoopt haar bui
tenlandse schuld op te voeren. 

Inkomens en 
fiskale druk 

Alhoewel alle inkomsten in de 
loop van 1986 stegen was er een 
groot verschil tussen de verschil
lende kategoriën. De inkomens 
uit arbeid stegen slechts met 1 % 
met inbegrip van de sociale bij
dragen terwijl de inkomens van 
de zelfstandigen stegen met 9 %, 
de inkomens uit vermogen met 
6,4 %. Het beschikbaar inkomen 
van de vennootschappen steeg 
met niet minder dan 34%. 

Het is positief dat na vijf jaar 
inkomensdaling van de loontrek-
kenden er opnieuw een positieve 
evolutie is, maar toch blijft de 
loontrekkende het grootste 
slachtoffer van de regeringspoli-
tiek en geniet hij het minst van de 
getroffen maatregelen. 

Uit het jaarverslag van de Nati
onale Bank blijkt verder dat alle li
berale beloften ten spijt de fiskale 
en parafiskale druk in 1986 nog 
met 3,5 % is toegenomen: de di-
rekte en indirekte belastingen 
met 3,4 %, de sociale zeker
heidsbijdragen met 3,9 %. 

Volgens de recente nota van 
de minister van Begroting naar 
aanleiding van de begrotingskon
trole worden de fiskale ont
vangsten met 7 miljard vermin
derd. Te verwachten valt dat ook 
deze nieuwe raming van de in
komsten overschat is omwille van 
de slechte gewoonte de elastici-
teitskoëfficiènt van 1,2 te blijven 
gebruiken. De Nationale Bank 
stelt echter duidelijk dat deze 
koëfficiënt overdreven is en geeft 
de oorzaken aan van de zwakke 
elasticiteit, namelijk de indekse-
ring van de belastingsschalen 
met 2 % (wet van 1 augustus '85) 
ontbreken van de verwachte in-
deksinlevering van 2 % en de ge
ringe stijging van de bezoldigde 
arbeid. De inkomens die wel 
sterk stegen worden ofwel gro
tendeels forfaitair belast (vermo
gen) of zijn slechts licht progres
sief zoals in het geval van de ven
nootschapsbelasting. 

De regeringspolitiek heeft 
daarenboven geopteerd voor een 
gevoelige daling van de investe
ringskredieten waardoor de over
heid zichzelf bestraft door lagere 
BTW-opbrengsten, minder te
werkstelling dus ook minder in
komsten via sociale bijdragen 
enz. 

En de uitgaven? 
Uit de nota van minister Ver-

hofstadt blijkt verder dat er voor 
meer dan 21 miljard bijkomende 
besparingen moeten komen om 
het vooropgestelde begrotingste
kort te bereiken, al dan met ver
meerderd met 6 tot 8 miljard ver
worpen bijkredieten waarvan 
men niet zeker is of ze echt kun
nen vermeden worden. 

Het meest opvallende hierbij is 
dat de minister voor het franstalig 
Onderwijs niet minder dan 2,7 
miljard bijkredieten heeft ge

vraagd. Dat zou er kunnen op wij
zen dat eens te meer besparin
gen langs Waalse zijde niet zo er
nstig worden genomen dan langs 
Vlaamse zijde. 

Hoe de regenng deze bijko
mende miljarden zal bezuinigen 
IS nog een groot vraagteken. De 
nieuw gerezen problemen zullen 
in elk geval de reeds aanwezige 
spanningen binnen de koalitie 
nog versterken. 

Reeds vorige week hebben we 
hier gewezen op de gevoelige 
stijging van de werkloosheid. 
Ook het jaarverslag van de Natio
nale Bank vestigt de aandacht op 
de aanhoudende daling van het 
aantal arbeidsplaatsen in de in
dustrie en dit niettegenstaande 
de sterke stijging van de in
komsten van de bedrijven. De 
dienstensektor blijft arbeidsplaat
sen kreëren maar minder dan in 
1985. De nog beperkte stijging 
van de werkloosheid is dan ook 
uitsluitend toe te schrijven aan 
het feit dat een steeds groter aan
tal werklozen een deeltijdse be
trekking aanvaardden. 

Investeringen 
Eerlijkheidshalve moeten we 

toegeven dat in 1986 de investe
ringen zijn toegenomen. Een 
deel daarvan bleef niet langer be
perkt tot rationaliserinsinvesterin-
gen, er werden echter opnieuw 
diepte-investeringen gedaan die 
normalerwijze tot bijkomende 
werkgelegenheid aanleiding zou
den moeten geven. De omvang 
van deze investeringen blijft ech
ter nog steeds beneden de ver
wachtingen en staat niet in ver
houding tot de gestegen inko
mens van de ondernemingen. Als 
het juist is dat de bedrijven de 
voorbije jaren in de eerste plaats 
aandacht hebben besteed aan 
het verbreden van hun financiële 
basis, wedersamenstelling van 
hun kapitaal enz... rest toch nog 
de hoop dat de investeringen blij
ven toenemen en een gunstig ef-
fekt op de werkgelegenheid als 
gevolg zullen hebben. 

André Geens 

En de toekomst? 

Goede Staatshervorming 
dringend 

Prognoses voor de toekomst zijn vanöastg onze
kerder dm ooit voorheen. De vemneUende veran
deringen en sterk wilzigende parameters zoals 
olieprijzen en vaiutawijzigingen (vooral doilar)^ ver-
•oorzaken eerder aanwezige evenwichtsbreuken. 

D£ groei in de VSA en 
Ewüpa. werd »n 1986 
hoofdzakefilk § esttmy-

leerd door de J>ir»nBRfandiSe 
vraag. 

De toekomst is erg onxeker 
en dé sterke Europese lidsta
ten aarzelen om hun bmnen-
fandse vraag aan te zwengo-
lerï, d« mterne verschHfen bm-
nen Europa worden ver
scherpt wat een hinderpaal ss 
voof de noodzakelijk© eenma
king 

Onze akonomie heeft smds 
1975 op vele fronten terrein 
verloren, vooral op het vlak 
van de werkgelegenheid, in

vesteringen, uitvoer en de pro-
duktiviteit van de sektoren. 

Om in de toekoms;! de groei 
en werkgolegerïfieJd te bevor
deren moeten de öinnenland-
se investeringen worden aan
gemoedigd en sterker ontwtk-
keld waarbij het aksent moet 
liggen op een uitbreiding en 
aanpassing van het orodukt'p-
vermogen 

Staatshervorming 
Hoewel de rendabiliteit ge

voelig verbeterd is en de finan-
ctefe struktuur van de onder* 
nemingen weid versterkt heb-

Oen de ondememtngsmitiatie-
vende vewachtmgen met in
gelost. 

De stfl'geFYde internationali-
sefiriQ èm de binnenlandse 
bestedingen hoe tanger hoe 
meer afhankelijk maakt van de 
ijevoorranging *n het buiten
land rtoopt Onze ekonomte er
toe aktivlleiten te ontwikkelen 
die goederen en diensten pro
duceren waarmee het land 
zijn welvaart en welzijn kan 
bestendigen 

Hiertoe zijn echter een poli
tieke stabiliteit en een groot 
vertrouwen noodzakelijk De 
kommunautaire spanningen 
beletten dat deze voorwaar
den vervuld worden, daarom 
IS er ook dringend een fat
soenlijke staatshervorming 
nodig, met zeer grote verant-
woordetijkeheid ook op fiskaal 
vlak voor de gemeenschap-
oen 

(A.G.) 

ARM EUROPA 
^ De manier waarop de Ja

panse autoindustrie de Euro
pese markt kan overspoelen 
zonder de Japense markt 
open te stellen voor de Euro
peanen blijft verbazen. 

De Europese lidstaten heb
ben nationale maatregelen uit
gevaardigd om de toevloed 
van de Japanse wagens te be
perken. Frankrijk heelt bij
voorbeeld een maatregel ge
nomen die het aandeel van Ja
panse wagens tot 3 % van de 
markt beperkt. Japan hoeft 
zich daar tot nu toe weinig 
zorgen over te maken. Men 
kompenseert er die maatregel 
door meer wagens op de an
dere Europese deelmarkten af 
te zetten. In de Benelux be
draagt hun aandeel bijvoor
beeld zo'n 23 % van de auto
markt. 

Kortom, de relatief homo-
^ ^ 3*"^ Europese automarkt 
~ toont duidelijk aan dat natio-
^ ^ nale ekonomische maatrege-
y y len van Europa naar andere 
^mm ekonomische mogendheden 
i ^ toe weinig doeltreffend zijn. 

SOVJET-
BANKEN 

^^^ am Een groep Sovjetrussi-
mj«̂  sche ekonomen hebben een 
f^^ aantal voorstellen geformu-
^J^ leerd om de Russische finan-
^ ciële wereld aan te passen aan 
imu^ de niet onbelangrijke hervor-
1̂^̂» mingen die de laatste jaren 
t«^«. plaatshebben. 

Professor L. Albalhan, die 
de kommissie leidt, vindt het 
hoopgevend dat het voorstel 
besproken werd door de par-
tijoverheden. 

Het voorstel houdt de 
oprichting van een aantal pri
vate banken in, die zich op 
specifieke terreinen zouden 
kunnen ontwikkelen. Alhoe
wel de centrale bank het mo
nopolie over de harde-munt 
transakties zou behouden, 
zouden de private banken in 

^Z, specifieke sektoren kontrak-
ten op hel vlak van de buiten
landse handel kunnen verge
makkelijken. 

WANBELEID 
^ Het gebrek aan een toe

komstgericht industrieel be
leid van de Belgische over
heid is duidelijk af te leiden uit 
de overheidssteun aan de on
dernemingen. Het merendeel 
van de overheidssteun (60 % 
in 1984) gaat naar staatsbe
drijven. 

Slechts 23 % van de fond
sen die in '84 uitgegeven wer
den aan industrieel beleid 
werd gebruikt om private on
dernemingen te steunen. Hoe
wel overheidssubsidies naar 
de private bedrijven toe niet 
steeds wenselijk zijn, geven 
zelfs de nieuwe liberale eko
nomen toe dat de overheid het 
bedrijfsleven moet ondersteu
nen via eksportsteun en aan-
modiging van innovatieve in
vesteringen. De Belgische 
overheid heeft daarentegen 
weinig doeltreffende steun 
aan prioriteit gegeven. 

De steun naar private onder
nemingen toe bestond in 1984 
slechts voor 11 % uit eksport-
bevordering, op 0,2 % van de 
totale BLEU eksport. Steun
verlening aan innovatieve pro-
jekten bedroeg in datzelfde 
jaar nog geen 15 %. 

$S!&.dd!8SS 
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Senatoren M. Capoen en O. Meyntjens: 

„Voor elk wat wils 
bevredigt tenslotte niemand" 

Eens werd de wet van 14 juli 1971 op de Handelspraktijken als een mijlpaal 
beschouwd. Maar al snel kwamen er van verbruikerszijde en vanuit de handels
wereld klachten over de toepassing ervan. 

Tekortkomingen, onnauwkeurigheden en gebrekkige kontrole leidden tot tal
loze misbruiken. Ondertussen werd de wet links en rechts, o.m. op aangeven 
van kamerlid Paul Peeters, bijgesleuteld. Maar een grondige herziening drong 
zich op. 

D IE ligt nu voor in de Se
naat Met als aangege
ven doel ,,zowel eerlijke 

konkurrentie in de handelstran-
sakties te waarborgen als voor
lichting en bescherming van de 
gebruikers te verzekeren" 

En volgens VU-senator Michiel 
Capoen worden inderdaad be
paalde tekortkomingen wegge
werkt en belangrijke knelpunten 
en mogelijkheden tot misbruik 
weggenomen Daarnaast even
wel vertoont het wetsontwerp al 
te zeer de kenmerken van een 
kompromis In de zin van „Voor 
elk wat wils" Maar uiteindelijk re
sultaat IS, dat het voor niemand 
bevredigend is. 

Samen met zijn kollega Oktaaf 
Meyntjens maakte hij werk van 
dit ontwerp Niet alleen kwamen 
ze beide tussen bij de bespre
king, ook dienden ze ettelijke 
amendementen in 

Tussen klein 
en groot 

Wat hen vooral dwars zit is, dat 
er wel voldoende en essentiële 
verbeteringen op het stuk van de 
voorlichting en de bescherming 
van de verbruiker werden aange
bracht, maar dat dit helemaal met 
geldt voor het waarborgen van 
eerlijke handelsverrichtingen in 
het belang van de handelaar zelf 
,,De konkurrentiemogelijkheden 
van de zelfstandige handelaars 
en de kleine en middelgrote on
dernemingen ten opzichte van de 
grote ondernemingen, die vaak 
vanuit een ekonomische machts
positie handelen, worden", aldus 
Michiel Capoen, ,,met het ont
werp met noemenswaardig ver
beterd" Nochtans zijn volgens 

zijn Antwerpse kollega juist deze 
kleine bedrijven en middenstan
ders het slachtoffer van de agres
sieve en oneerlijke konkurrentie-
politiek van de grote distnbutie-
ondernemingen. 

Hun amendementen slaan dan 
ook in eerste instantie op dit ter
rein, reklame, verkoop met ver
lies, vordering tot staking, opspo
ring en vaststelling 

Zo verzetten beide VU-
senatoren zich krachtig tegen de 
prijsvergelijkende reklame ,,Ste-
vige vergelijkingen tussen ver
schillende verkoopspunten on
derling, vergelijkingen tussen 
produkten die met te vergelijken 
zijn en vergelijkingen met betrek
king tot een onderdeel van een 
produkt zullen steeds aanleiding 
geven tot misbruiken en onaan
vaardbare praktijken " 

Wie niet? 
Evenmin is Meyntjens te spre

ken over de vele achterpoortjes, 
die het mogelijk maken het ver
bod op verkoop met verlies te 
omzeilen Verwonderlijk is bo
vendien dat hierbij over de ver
koop aan ,,dumpingprijzen" met 
gerept wordt Heeft de verliesver-
koop eerder een tijdelijk en 
marktverstorend karakter, het 
verkopen tegen dumpingprijzen 
IS meestal een permanent ver
schijnsel en wordt door Ekonomi
sche Zaken benaderd als een on
aanvaardbare handelspraktijk. 
Nochtans zou het volgens de se
nator moeten duidelijk zijn dat 
dumpingprijzen een erg nadelige 
invloed hebben op het markte
venwicht en dat enkel grote distri
butieketens zich met dergelijke 
praktijken kunnen inlaten, ten na
dele dan uiteraard van de klei-

„Gereserveerdheid" 
B , ETREFT- „PSichtiBr} van 

gereserveerdheid en 
diskretie" Klachten 

en kritiek via petitielijsten mo
gen ntet Het beroepsgeheim 
gefdt en overigens zijn er nog 
de eerlijkheid en rechtscha
penheid Ok, er heerst we! wat 
onzekerheid over tewerkstel* 
ling en dtes meer Maar leef 
toch maar de onderrichtingen 
na want sankties Kunnen wor
den getroffen 

Aldus iuidde een dienstnota 
van een adviseur bij de poste
rijen H)| viel deze week in de 
bus van de Westvlaamse post
kantoren 

En de aanleiding liet zich 
gemakkelijk raden De post
mannen van West-Vlaandere n 
zijn helemaal niet te spreken 
over de reorganisatie van de 
PTT Dit kwam Franz Van-
steenkiste ter ore Hij zou 
staatssekretaris D'Hondt m-
terpelleren, maar gelouterd 

doortaflo^a^rvarmgefl — &&n 
vraag gevofgd ctóor sen artt-
woord en purvt — dsmssJt ge
sterkt door eer» stevige petitie-
l<jSt. Dus schreef bi] aife post* 
mannen van zrjn! pfovmcte 
aan met het gemotiveerd ver
zoek de petitie te ondeneke-
nefï 

Franz Vansteenktste persona 
non grata bij de Westvlaamsë 
PTT 

Oe reaktie bet met lang op 
ztch wachten: teken mm of 
safïkt^es voïgen, 

Erg. Heel erg. De wyze 
waaröjj onze rnnbi&naren af-
gedfsjgd en gechanteerd wer
den 0e wi|2e waarop onze 
voiks-vertegenwoordtgtiig af
gesloten wordt van de infor-
matte Je kan toch met het 
nsiko lopert, iemand op de 
keien te doen terectitkomen, 

Ondectussen ontkettt nie
mand dat er ïich moeilijkhe
den voordoen bij de reorgant-
satie Niet dat een opbouwen
de reorganisatie op Zich uit 
den boze is Wefintegertdeel, 
zegt Franz Vansteenktste 
Maar de botte hakbijl.. Eerst 
een boel votmachtïïesiüiten 
met een enkel doei, saneren 
op alte^ en iedereen. Öan een 
plan ,Post 90", het krooïistuk 
van de bespanngsdrang Voor 
West-Vlaanderen' weg met de 
drie grote sorteercentra, weg 
met 50 uttreikingskantoren' 

Samen met zijn kollega O Meynt
jens wil M Capoen de wet op de 
handelspraktijken uitbouwen tot 
een degelijk werkinstrument voor 
allen die bij de handel betrokken 
zijn 

nere ondernemingen en zelfstan
digen 

Deze en de vele andere amen
dementen van Meyntjens en Ca
poen werden in de kommissie 
van tafel geveegd Maar, tot bei
der vreugde, mochten ze 
vaststellen dat de meerderheid 
nu zelf een resem amendemen
ten indiende die voor een met on
belangrijk deel gelijklopend en 
zelfs Identiek zijn 

BIJ een opbouwende bespre
king moet het dus mogelijk zijn, 
nog heel wat wijzigingen aan te 
brengen in de zin zoals onze 
beide woordvoerders het wen
sen Normaal moet het voorstel 
nu terug naar de kommissie Dit 
kan dan alleen maar tot gevolg 
hebben dat het wetsontwerp, dat 
zowel de verbruikers als de han
delswereld aanbelangt, aanzien
lijk wordt verbeterd tot geruststel
ling en voldoening van allen die 
bij het handelsleven betrokken 
zijn En wie is dit n ie f 
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SENAAT 
CVP en gezin: 

Ja maar neen... 
De vrees die we hier twee wel<en geleden uitten, 

werd bewaarheid. De CVP stemde in met de wijzi
ging aan de militiewetgeving. Gezinsvriendelijkheid 
is slechts een thema voor kongressen en vergaderin
gen van ,,De Bond". 

Een ongewoon scherp en incidentrijk debat ging 
aan de goedkeuring vooraf. 

HOE kon het ook anders? 
Met haar hypokrisie 
slaagde de CVP erin zo

wat iedereen, meerderheid en op
positie, tegen zich in het harnas 
te jagen. 

Gezin voor 
de bijl 

Herinner u dat, o.m. onder druk 
van de Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen, de stemming over de 
militiewetgevmg was uitgesteld. 
De argumenten van de gezinsver
eniging werden overigens over
tuigd verwoord door mevr. Tyber-
ghien-Vandenbussche van de 
CVP. De vertaling ervan in amen
dementen gebeurde door de 
VU'ers Guido Van In en Oswald 
Van Ooieghem 

Kwam dan vorige week, don
derdag, het ogenblik van de 
stemming. De spanning viel te 
snijden. 

Vooral toen bekend geraakte 
dat Defensieminister de Donnéa 
de kommissie Landsverdediging 
had samengeroepen Het debat 
was immers afgelopen. Er viel 
enkel nog op het knopje te druk
ken. 

Een CVP-maneuver hing In de 
lucht. En inderdaad, de partij zou 
ja stemmen. In ruil voor een paar 
beloften zoals de invoeging van 
de legerdienst als wachttijd voor 
werkloosheidsvergoeding en de 
reorganisatie van de oproeping 

Een schorsing werd gevraagd 
PVV-fraktieleider Herman-Mi-
chielsen en Swaelen grepen me
kaar haast naar de haren. Kwam 

dan de stemming Een voor een 
gingen alle amendementen voor 
de bijl. Ook deze geïnspireerd 
door,,De Bond" Ook deze die de 
vrijstelling voor mijnwerkers wil
den behouden zien. 

De gewijzigde militiewet is er 
dus. Ja maar neen, zegt de CVP. 
De beloften dienen ingewilligd 
voor de Kamer stemt Hoe dan 
ook, de gezinsbelangen werden 
opgegeven. 

Hypokrieter kan moeilijk. En 
bovendien, aldus Van Ooteghem, 
komt de Senaat er uit als een 
handelsmarkt — kwestie van ge
ven en nemen — en een soort 
adviesraad ten dienst van de Ka
mer. 

Alle amendementen van G. Van 
In en zijn kollega O. Van Oote
ghem, nochtans geïnspireerd 
door de BGJG, werden wegge
stemd. Ook door de CVP' 

PARLEMENFAIRE 

SftOKKElS 
T IJDENS het vragenuurtje m de 

Senaat kwam Daan Vervaet aan 
de weet dat het zevende leerjaar be-
roepssekundair onderwijs pas vanaf 
volgend schooljaar zal leiden tot een 
diploma hoger sekundair onderwijs 

GUIDO VAN IN bracht de regeling 
van de burgerlijke meerderjarig

heid ter sprake In het maatschappe
lijk leven wordt immers feitelijk met 
een leeftijd van 18 jaar rekening ge
houden Uit de woordenwisseling met 
Justitieminister Gol bleek evenwel 
met dat de wet snel de realitiet zal 
bijbenen 

HAD de Kamer het onder impuls 
van Franz Vansteenkiste vooral 

over de postreorganisatie in West-

Vlaanderen, Daan Vervaet en zijn 
Kollega's uit het Brusselse brachten 
de hoofdstedelijke PTT-problemen ter 
sprake 

DE Kamer hield het vorige week 
overigens bij kommissieverga

deringen, waarvan een aantal open
baar Zo stelde Johan Sauwens in de 
kommissie Infrastruktuur heel wat 
vragen bij de privatisering van de 
eksploitatie van de luchthaven van 
Zaventem en de rol van de Regie der 
Luchtwegen 

# N de kommissie Onderwijs sloot 
Nelly Maes zich aan bij de vele 

interpellaties, gaande van de invoe
ring van het eenheidstype tot het 
pedagogisch hoger onderwijs 

*Mj 
Nog een schandaal: 

De CDSCA nooit 
van gehoord?... 

Terwijl de gehele wereld langzamerhand de trieste 
rol van België als draaischijf in de internationale 
wapenhandel begint te beseffen, stapelen de schan
dalen zich op. 

Zo namen we vorige week in de Kamerkommissie 
van Landsverdediging deel aan een bespreking van 
het wetsontwerp betreffende de herschikking van 
bepaalde benoemingen en andere bijzondere admi
nistratieve maatregelen bij de CDSCA... 

IK zal het geen enkel lezer 
kwalijk nemmen, indien hij dit 
letterwoord niet begrijpt. 

CDSCA staat voor Centrale 
Dienst voor Sociale en Kulturele 
Aktie ten behoeve van de leden 
van de militaire gemeenschap. 
Het IS een instelling van openbaar 
nut (een parastatale B), met een 
heus beheerskomitee bestaande 
uit zes legerkolonels en zes afge
vaardigden van de leger- en bur-
gersindikaten Daarnaast een ad
ministratie met ongeveer 900 per
soneelsleden — 300 statutairen 
en 600 kontraktuelen — met een 
loodzware kop van zo'n twintig 
topfunkties 

Wenbrauwfronsend vroegen 
WIJ ons af, wat de rol is van deze 
voor vele burgers duistere instel
ling. 

Huis te huur 
Na enig opzoekwerk kwamen 

we aan de weet dat de rol van de 
CDSCA vrij dubbelzinnig is, dat 
er zich tal van moeilijkheden hebr 
ben voorgedaan en dat de minis-^ 
ter van Landsverdediging in au
gustus 1986 een beroep heeft 
gedaan op het Hoog Komitee van 
Toezicht om ingevolge de talrijke 
klachten een onderzoek in te stel
len bij deze dienst. 

Dit administratief onderzoek 
sloeg voornamelijk op zekere as-
pekten van het beheer en de 
werking van de CDSCA. Twee 
maanden later maakte het Hoog 
Komitee een dossier over aan het 
Parket. Het gerechtelijk onder
zoek IS momenteel nog steeds 
aan de gang. 

Een van de werkzaamheden 
van deze parastatale betreft de 
bouw en het beheer van de ge
bouwen, die in beginsel bestemd 
zijn voor gezinnen van militairen 
of gezinnen van burgers die voor 
Landsverdediging werken Van 
de 3 500 huurwoningen die de 
CDSCA beheert, worden er (afge
rond) 2 700 verhuurd aan militai-

,,Naast het schandaal van het 
smeergeld voor de aankoop van 
de munitie voor de 155 mm.-
houwitsers, dreigt in de CDSCA-
augiasstal een ander schandaal 
de kop op te steken." 

ren, een 25-tal aan burgers bij 
Landsverdediging en een 350-tal 
aan andere families. Blijkbaar 
staan er dus nog een 400 wonin
gen leeg, te wachten op huur
ders. 

Op onze vraag naar het waar
om, moest de minister toegeven 
dat er door de CDSCA in het 
verleden te veel woningen wer
den gebouwd en gehuurd, zodat 
men er nu met een flink pak 
onverhuurde woningen zit Dit is 
dan ook de reden waarom ver
woed gepoogd wordt deze wonin
gen (die zich weliswaar in de 
omgeving van de garnizoenen 
bevinden) te verhuren aan bur-
gerfamilies. 

Gratis naar de zon 
Een gericht woningmarkton

derzoek binnen het leger had 
hoogstwaarschijnlijk kunnen 

voorkomen dat het geld van de 
gemeenschap op nutteloze wijze 
verbrast wordt. De regeringskom-
missaris die de minister in deze 
diskussie bijstond, meldde ons bij 
wijze van voorbeeld dat er in 
Marche-en-Famenne zo'n 40 wo
ningen leegstaan 

Naast de verhuur van wonin
gen heeft de CDSCA zich een 
serieuse reputatie opgebouwd in 
de kommerciële sektor. De instel
ling van openbaar nut baat ver
koopsmagazijnen, kantines en 
winkels uit en verzekert volgens 
kommerciële methodes de eks-
ploitatie van deze verkooppun
ten. Ons Belgisch leger heeft dus 
zijn eigen supermarktketen met 
een omzetcijfer van om en bij de 
zeven miljard fr. per jaar. 

Bovendien beschikt deze 
dienst over een eigen toerisme-
bureau, beheert zij eigen vakan
tiecentra en organiseert zij fami
liale vakanties en jeugdvakanties. 
Talrijk zijn dan ook de verant
woordelijken die zichzelf op zoge
naamde prospektiereizen (snoep
reisjes) naar zonniger oorden 
trakteren. 

Ook op dit vlak zouden er talrij
ke klachten bestaan. 

Wat de taaitoestanden bij deze 
dienst betreft, lijkt er ook heel wat 
mank te lopen. Momenteel wor
den de juiste inlichtingen inge
wonnen over de wanverhoudring 
tussen Vlamingen en Franstali-
gen in de vestiging van de 
CDSCA in Keulen 

Augiasstal 
Buiten het schandaal van het 

smeergeld voor de aankoop van 
de munitie voor de 155 mm.-
houwitsers, dreigt hier een ander 
schandaal de kop op te steken. 

De augiasstal van de CDSCA 
dient dringend gereinigd te wor
den Het zal een Herkulesarbeid 
worden 

Of de Donnéa voldoende haar 
op de tanden heeft om op de 
lange tenen van kolonels, gene
raals en hoge ambtenaren te 
gaan staan, wachten wij nu af. Wij 
van onze kant zullen in elk geval 
de nodige ,,ambetante" vragen 
blijven stellen en initiatieven ne
men om de uitmesting van deze 
dienst ook daadwerkelijk te doen 
plaatsvinden 

Luk Vanhorenbeek, 
Kamerlid 
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Voeren en Happart: 

Een zwartboek 
,,Ook afgezien van zijn onwil om Nederlands te leren is Happart voortdu

rend onbekwaam gebleken om de belangrijke funktie van burgemeester uit 
te oefenen." 

Deze stelling werd vorige week uiteengezet en bewezen door voorzitter 
Jaak Gabriels, kamerlid Johan Sauwens en kandidaat-burgemeester Jean 
Duijssens. 

Vanaf januari 1983 is Happart vrijwel ononderbroken — dus gedurende 
meer dan vier jaar — de eerste burger van Voeren. Het verhaal van vier jaar 
Happart-burgemeesterschap werd verzameld door het VU-kamerlid en onze 
kandidaat-burgemeester. Een Zwartboek van vier jaar Vlaamse vernederin
gen enerzijds, van vier jaar franskiljonse brutaliteit en arrogantie anderzijds. 
Een Zwartboek dat op zichzelf en los van de taalkennis voldoende bewijzen 
aandraagt om Happart zonder uitstel af te zetten als burgemeester. 

Een Zwartboek dat, tot slot en niet in het minst, slechts kon ontstaan dank 
zij de medeplichtigheid van de Vlaamse ministers. 

I EN greep uit de bloemle
zing wilden we u niet ont

wil — ^ houden Het volledig ver
haal kan u op het Algemeen Se-
kretariaat, Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel bekomen 

Een slecht 
burgemeester 

Sommigen menen, naïef of te 
kwader trouw, dat de enige te
kortkoming van Happart erin 
bestaat dat hij geen Nederlands 
spreekt. IVIaar ook afgezien van 
zijn onwil om Nederlands te 
spreken is hij voortdurend on
bekwaam gebleken om de be
langrijke funktie van burge
meester uit te oefenen. 

Op alle mogelijke terreinen lig
gen voorbeelden hiervan voor het 
grijpen Zo kampt Voeren bvb 
met het probleem dat er betrekke
lijk weinig bouwaktiviteit heerst 
Doch spant het huidig gemeente
bestuur zich erg in om Vlaamse 
bouwvoornemens af te remmen 
Zelfs wanneer alle wettelijke voor
waarden vervuld zijn, worden ver
gunningen aan Vlamingen gewei
gerd De vele ingewilligde beroe
pen bij de Bestendige Deputatie 
staven dit 

Uit dezelfde sektor mits gun
stig advies van het gemeentebe
stuur en toelating van de Deputa
tie mag een ingenieur zelf zijn 
bouwdossier samenstellen Dit 
geldt evenwel met voor Vlaamse 
ingenieurs uit Voeren 

Pure willekeur heerst ook in de 
dienst Bevolking Heel wat 
Waalsgezinden hebben hun do
micilie in Voeren maar wonen 
elders Dit om bij verkiezingen de 
Retour a Liege-stemmen kunst
matig op te voeren Vlamingen 
daarentegen die zich m Voeren 
laten inschrijven, worden op alle 
mogelijke manieren ontmoedigd 

Het ontvangen van Vlaamse 
toeristen is er overigens evenmin 
geraadzaam Zeker wanneer al
les op voorhand gepland is zoals 
op die 8 juni 1985 Het avondmaal 
zou gebruikt worden in hotel-res-
taurant San Martino Vlug-vlug 
maakten Happart en zijn sekreta-
ris Marcovic een brandonveilig-
heidsrapport op ,,Een midden
stander in Voeren moet zich niet 
met politiek bezighouden" 

Inzake onderwijs tiert de diskri-
minatie welig Zo schreef Happart 
in 1983 de ouders aan, om hen te 
verzoeken binnen de 5 dagen te 
laten weten waar hun kind naar 
school gaat Een volkomen on
wettelijk initiatief, wat zelfs minis
ter Nothomb diende toe te geven 
Het verhaal van de 18 Vlaamse 
kleuters in het bezemhok is het 
bekendste onderdeel van het 
Zwartboek Vergeet evenwel met 
dat Happart uiteindelijk zijn slag 
thuishaalde minister Coens zette 
zijn handtekening onder de toela
ge voor de nieuwbouw van een 
franstalige lagere school 

Uit op konfrontatie 
Verdediger van demokratie, 

van recht en rechtvaardigheid? 
Alleszins met in de praktijk. 
Happart gedraagt zich als ie
mand die gezag noch wet er
kent. Keer op keer slaagt hij 
erin zijn Kollege of raad op te 
zetten tegen de voogdij-over-
heden. Grove nalatigheid en 
kennelijk wangedrag liggen 
hier voor het rapen. 

Beginnen we bij de eerbied die 
openbare instanties voor de kies
wetgeving moeten betuigen Nog 
bij de parlementsverkiezingen 
van 13 oktober 1985 scheurde 
Happart m het openbaar zijn kies-
brieven 

Richtlijnen van de provincie on
dergaan overigens hetzelfde lot 
Citeren we slechts de richtlijn 
over interkommunale samenwer
king Desondanks keurde de Voe-
rense meerderheid een samen
werkingsakkoord goed tussen de 
politiekorpsen van Voeren en van 
het Luikse Wezet (Vise), met als 
gevolg dat eentalig Franse korp
sen op Vlaams grondgebied kun
nen optreden 

En dan zijn er de overtalrijke 
beslissingen van de gemeente
raad die door de provincie vernie
tigd werden Zo de benoeming 
van een lid van het OCMW omdat 
het voordrachtsdokument tweeta
lig was Zo het huishoudelijk re
glement dat de Waalsgezmde 
meerderheid toeliet bij handop
steken te stemmen, ook wanneer 
hierover geen konsensus be
stond Zo de bepaling dat ter 
gelegenheid van 11 juli enkel de 
Belgische vlag zou uitgehangen 

worden Zo het verhuren van een 
gemeentelijk lokaal aan de ver
eniging ,,Retour a Liege" Zo de 
schenking van vier straatnaam
borden aan de Action Fouronnai-
se Zo de tijdelijke politieregle-
menten op het verkeer bij Vlaam
se volksfeesten en kermissen 
Enz 

Het feit dat zovele beslissingen 
van de gemeenteraad vernietigd 
werden — ook tengevolge van 
onregelmatige stemmingen — 
zette het Kollege ertoe aan, in 
rechte op te treden als eiser fe-
gen de provinciegouverneur we
gens ,het ten onrechte vernieti
gen van gemeenteraadsbeslui
ten" 

Tussen de vele grote en kleine 
feiten die Sauwens en Duijssens 
op papier zetten — denken we 
maar aan de boeiende gang van 
zaken van de gemeenteraadszit
tingen met met zelden knokpartij
en of uitdrijvingen van een 
Vlaams raadslid — pikken we er 
nog eentje uit Het is echt illustra
tief Toen de Voerense Rode 
Kru/s-afdeling toestemming 
vroeg om de eerstvolgende 
bloedmzameling aan te kondigen 
met behulp van een omroepauto, 
werd die toestemming geweigerd 
om reden van ,,de ophitsende 
taal van de verantwoordelijke die 
de goede orde in het gedrang zou 
brengen'" 

Klachten 
bij de vleet 

Er liepen en lopen tegen José 
Happart heel wat gerechtelijk 
klachten, vooral uit de periode 
voor 1983. Zoals bekend be
schikken de Waalse rechtban
ken over voldoende truukjes 
om een vrijspraak te voorschijn 
te toveren. 

Vermeldenswaard is alleszins 
het dossier waarvoor de proku-
reur-generaal van Luik de ophef
fing van de parlementaire on
schendbaarheid van Happart had 
moeten vragen een klacht tegen 
Happart en trawanten in verband 
met incidenten die zich tijdens 
een nacht voor de gemeente
raadsverkiezingen van 1982 voor
deden Happart voerde een ben
de aan die de woning van een 
Vlaams kandidaat binnendrong 

Heel wat schade werd aange
richt, en Happart werd herkend 
door twee rijkswachters Maar de 
getuigenissen van heel wat Luiks-
gezinden blijken doorslaggeven
der 

Bijzonder ergerlijk is de volledi
ge diskriminatie van het Vlaams 
verenigingsleven bij de betoela
ging De 64 Vlaamse verenigin
gen worden genegeerd, de 12 
luiksgezinde rijkelijk voorzien met 
210 000 fr Ook wanneer ze bij de 
burgemeester gehuisvest zijn 
BIJ de Vaste Nationale Kultuur-
paktkommissie werd klacht inge 
diend Maar de ambtenaar van 
deze kommissie werd eerst uitge 
nodigd op 30 februari nadien op 
31 december 1992 om 22u 

Taalkennis 
Een groot bezwaar tegen 

Happart is en blijft uiteraard zijn 
volledige onkennis van het Ne
derlands, de taal van zijn 
streekk, en zijn onwil om ze te 
leren en te gebruiken. In de 
gemeenteraad gaf dit aanlei
ding tot de zotste incidenten. 

In hun Zwartboek beschrijven 
het VU-kamerlid en de kandidaat 
burgemeester het klassieke ver
loop van een Voerense gemeen 
teraad Ongelooflijk Het Neder 
lands woordgebruik van Happart 
beperkt zich zo ongeveer tot 
,,zwijgen" ,,buiten" en ,,stem 
men" Zijn jongste politiemaatre
gel noemde hij ,,politessebe-
sluit" 

Toppunt van al is misschien 
wel het besluit waarbij Happart 
werd aangeduid tot voorzitter van 
een eksamenkommissie die de 
kennis van het Nederlands van 
kandidaat-opstellers moet testen 

Slechts een gedeelte van de 
feiten en uitspraken die Johan 
Sauwens en Jean Duijssens 
aangeven, zou ieder ander bur
gemeester zijn sjerp kosten. 

Ondertussen blijft schrik een 
wezenlijk bestanddeel van het 
leven in de Voerstreek. Zei 
schepen Lang, nochtans een 
geestesgenoot van Happart, 
onlangs niet naar aanleiding 
van zijn bereidheid om burge
meester te worden: ,,lk wil mijn 
huis niet zien branden". 
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EVA-voorzitter Jaak Vandemeulebroucke: 

„De programma-opbouw 
is volop bezig" 

,,De EVA komt twee keer per jaar samen in ple
naire vergadering. Eén keer is dat in een ,,regio
nale" hoofdstad (Cardiff, Bastia, en nu Ljouwert voor 
de tweede keer), en eens in Brussel. 

Twee keer per jaar samenkomen is een minimum 
om een kontinue werking te verzekeren. Bilaterale 
kontakten tussen het EVA-sekretariaat te Brussel en 
de leden zijn er voldoende, maar om aan 
programma-opbouw te doen en om politieke aktie 
voor te bereiden moet je af en toe eens samenzit-
ten." 

D AT zegt ons EVA-voorzitter 
Jaak Vandemeulebroucke 
na het EVA-kongres te Ljou

wert Maar m de Fnese hoofdstad ge
beurde nog meer Een vraaggesprek 

Rapport-Kuijpers 
WIJ: Willy Kuijpers heeft in Ljou

wert een nota gebracht over de si
tuatie van de kulturele minderhe
den In Europa. Wat houdt die nota 
in? 

J. Vandemeulebroucke: „Die 
nota IS eigenlijk het rapport dat Willy 
tieeft voorbereid in opdracht van de 
kommissie Kuituur van het Europees 
Parlement In oktober 1981 had het 
Parlement een resolutie gestemd 
waarin het kommunautaire maatrege
len vroeg voor het behoud van de Eu
ropese kulturele verscheidenheid 
Hierbij besteedde het vooral aan
dacht aan de zogenaamde minder
heidstalen en -kuituren Bretoens, 
Welsh, Gaelic, Sardisch, Katalaans, 
Baskisch, en noem maar op Deze 
opdracht mondde uit in een beschei
den begrotingslijn, en in de vorming 
van een vast Bureau voor Minder
heidstalen Na zes jaar werd het tijd 
een balans op te maken en de be
schrijving van de situatie te aktualise-
ren Het is bovendien belangrijk blij
vend met de zaak bezig te zijn, en 
zich met te beperken tot het stemmen 
van een resolutie en te veronderstel
len dat anderen het werk dan zullen 
doen Willy heeft in dat rapport veel 
werk gestoken en er zoveel mogelijk 
mensen bij betrokken Vandaar ook 
dat het vanzelfsprekend is dat derge
lijk rapport eerst aan de EVA-partners 
diende voorgelegd te worden, voora
leer het in zijn definitieve vorm door 
het Parlement zelf zal gestemd wor
den " 

WIJ: Waar hield het kongres zich 
nog mee bezig? 

J. Vandemeulebroucke: „Dekon-
gressen van de EVA zijn temakon-
gressen, precies omwille van de pro-
grammatorische opbouw In 1981, bij 
de officiële stichting van de EVA in 
Straatsburg, onderschreven we een 
raamprogramma dat nog moest inge
vuld worden, en zoals alle pro
gramma's geaktualiseerd Deze keer 
hebben we, naast het geciteerde rap
port van Kuijpers ook nog de instituti
onele vraagstukken en het sociaal 
beleid behandeld De diskussie werd 
vastgelegd in resoluties, die meteen 
dan ook het gemeenschappelijk EVA-
standpunt uitmaken voor deze aan
gelegenheden " 

Op zelfde golflengte 
WIJ: Is het mogelijk de meningen 

van al die Europese regionalistl-

sche partijen met mekaar te ver
zoenen? 

J. Vandemeulebroucke: ,,Deze 
vraag maakte onze zorg van bij het 
begin uit Hoe kan je nou iets 
gemeenschappelijks bepalen met 17 
politieke partijen die uiteindelijk 
slechts twee keer per jaar samenko
men, en in hun dagelijkse politieke 
aktie weinig gemeenschappelijks 
doen'' 

Van bij de eerste vergadering in ja-
nuan 1981, zes maanden voorde offi
ciële stichting, was het duidelijk dat 
we ons veel meer dan we dachten op 
een gemeenschappelijke golflengte 
bevonden Het federalistisch pnncipe 
voor de samenlevingsopbouw is ze
ker gemeenschappelijk Bij de aan
vang leken we echter wel te gaan 
struikelen over terminologie (dit is 
trouwens ook met vreemd aan onze 
partij ) h/loet het nu federalisme 
zijn, konfederalisme, of zijn we natio
nalisten (in vele landen nog een vies 
woord), regionalisten, separatisten'^ 
Die vlaggen bleken echter dezelfde 
lading te dekken en vrij snel stapten 
we af van deze diskussie die louter 
steriel bleek te zijn Dus wat de Euro
pese opbouw betreft, kwamen we 
vlug tot de overeenstemming Deze 
moet van onderuit beginnen, bij de 
naties, de volkeren, met een Euro
pese bovenbouw waarnaar gedele
geerd wordt wat regionaal of natio
naal met doeltreffend kan behandeld 
worden Milieuzaken zijn daar een 
vanzelfsprekend voorbeeld van 

Wederzijds begrip 
De EVA heeft echter ook een ge

meenschappelijk standpunt bepaald 
ten opzichte van andere politiei<e on-
denverpen, zoals landbouw (voor Eu
ropa van groot belang'), regionale 
politiek, sociale zaken, kuituur, ener
gie, vrede Onze volgende bijeen
komst in Brussel zal handelen over 
de institutionele kontakten van de re
gio's met de Europese instellingen, 
en over milieu " 

"Op zichzelf IS overeenstemming 
op deze uiteenlopende onderwerpen 
met evident Onze partners leven in 
landen die op sociaal-ekonomisch 
vlak erg verschillen van mekaar Zo 
zijn de Welshmen veel meer bekom

merd om de problemen van in
dustrieel verval en werkloosheid, en 
zijn ze bijna vanzelfsprekend meer 
socialiserend dan bijvoorbeeld een 
agrarische gemeenschap als Fries
land De Friezen hebben het, met hun 
grote landbouwbedrijven dan weer 
met zo gemakkelijk met onze boeren 
die het veel meer moeten hebben (en 
van de EG met krijgen) van familiale 
bedrijven Bovendien kan je een land
bouwsituatie in het noorden met of 
moeilijk vergelijken met die in het 
vaak schrale zuiden Dit leidt tot onze 

stellingname — die overigens ook de 
grondslag zelf IS van onze samenwer
king — dat we verscheidenheid moe
ten toelaten, en dat uniformiteit vaak 
meer kwaad doet dan goed Op dat 
moment komen de solidariteit en het 
wederzijds begnp op de voorgrond, 
en dat ook is nu met toevallig een van 
onze grondslagen " 

WIJ: De EVA bestaat nu zes jaar. 
Tevreden over de afgelegde weg 
en de bereikte resultaten? Wat zijn 
de plannen voor de toekomst? 

J. Vandemeulebroucke: ,,We be
gonnen klem, met veel vragen tegen
over mekaar, soms ook wel argwaan 
We kenden mekaar weinig Er was 
een vruchtbare bodem gelegd door 
de jarenlange akties van Willy Kuij
pers en Walter Luyten Dat heeft de 
geloofwaardigheid van de Volksunie 
als grondlegger van de EVA mogelijk 
gemaakt We startten dus met zeven 
partijen, nu zijn er zeventien Ontgoo
chelend IS echter dat zij die aanvan
kelijk van onze solidanteit kwamen 

getuigen — de Basken en de Katala-
nen — nog met echt aanhaken Als 
,,gevestigde" partijen hebbn we de 
Convergencia en de Baskische natio
nalisten nodig Het duurt wel wat, 
maar we mogen met vergeten dat we 
op de andere politieke formaties der
tigjaar op te halen hebben Dat is al 
met gemakkelijk voor een gewone po
litieke formatie Dat is met gemakke
lijker met een politieke formatie die 
politieke avant garde wil zijn, en die 
als speerpunt in eigen land én in Eu
ropa moet fungeren De plannen voor 
de toekomst zijn dan ook een verdere 
uitbouw van een federalistisch Euro
pees programma op alle vlakken, 
(daar zijn we al een heel eind mee ge
vorderd) en het verzamelen van alle 
nationalistische, regionalistische of 
hoe je ze ook noemen wil, partijen uit 
Europa En zoals gezegd, ook op dat 
vlak zijn we al een heel eind gevor
derd Dat moet uiteindelijk uitmonden 
in het vormen van een echte en 
hechte politieke groep in het Euro
pees Parlement De droom moet wer
kelijkheid worden'" 

Broederlijk naast mekaar aan de kongrestafels, van Sardinië tot Friesland... 

,,...gij hebt een wereld te winnen!" 

EVA samen in Ljouwert 
LJOUWERT — Gedurende twee dagen was de 

Friese hoofdstad het trefpunt van de Europese Vrije 
Alliantie, het samenwerkingsverband van Europese 
politieke partijen die de Gemeenschap op federale 
basis willen opbouwen. 

Op de zitting te Ljouwert (Leeuwaarden) kwamen 
het,,rapport Willy Kuijpers" en de EVA-resoluties in
zake Europese integratie en de sociale politiek ter 
sprake. 

D AT het EVA-kongres dit 
voorjaar in Friesland ge
houden werd was met 

toevallig De Fryske Nasjonale 
Partij viert dit voorjaar haar zilve
ren jubileum en op 18 maart a s 
treedt de partij aan in de provinci
ale verkiezingen 

Grote droom 
De zittingen te Ljouwert wer

den voorgezeten door EVA-
voorzitter Jaak Vandemeulebrou

cke, Willy Kuijpers en Roel Fal-
kena (FNP) Zij werden daarin bij
gestaan door Herman Ver-
heirstraeten en Bart Staes van
wege het EVA-sekretanaat te 
Brussel Van de gelegenheid 
moet gebruik gemaakt worden 
om deze ploeg te loven om de da
gelijkse zorg voor de EVA en de 
goede verstandhouding tussen 
de diverse partijen En dat die 
goed zit hebben wij in Ljouwert 
ondervonden Komende uit alle 
hoeken van de Gemeenschap 
werden twee dagen lang vriend
schappelijk van gedachten ge
wisseld, naar mekaar geluisterd, 
nagedacht en ,.gedroomd" 

Samenwerking 
Maar zoals Jaak Vandemeule

broucke het in zijn slottoespraak 
verduidelijkte ,, de droom om 
tot een samenhangende politieke 
groep van goedmenende regio

nalisten te komen in het Euro
pees Parlement zal eens werke
lijkheid worden'" 

Ook de Nederlandse en Friese 
media zijn aan het gebeuren in 
Ljouwert met kunnen voorbij
gaan De NOS-televisie filmde er, 
maar liet weten dat ,, .er te veel 
ander nieuws was die dag . " De 
kranten berichtten dagelijks Op 
de Friese radio kon Roel Falkena 
een korte toelichting in het Fries 
weggeven 

Jacob Noordmans, hoofdre-
dakteur van de ,,Leeuwarder 
Courant" wijdde aan het gebeu
ren een hoofdartikel dat hij als 
volgt besloot ,,De minderheden 
en kleine volken van Europa ko
men behoedzaam uit hun isole
ment ZIJ zijn eeuwenlang met al
leen kultureel achtergesteld of 
onderdrukt, maar ook sociaal en 
ekonomisch in gebieden aan de 
rand, op het voeteneind Voor 
deze kleine volken is er maar een 
weg naar de toekomst die van 
samenwerking ,,Kleine volken 
aller landen, verenigt u, gij hebt 
alleen de ketenen van uw een
heidsstaat te verliezen, gij hebt 
een wereld te winnen " 

Wanneer eerlang het rapport 
Kuijpers m de EG-kommissie 
besproken wordt en hopelijk ook 
goedgekeurd kan een eindweegs 
tegemoet gekomen worden aan 
de rechtmatige verzuchtingen 
van de kleine volkeren in Europa 

(m.v.l.) 
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Vrouwen in VU op jaarlijkse ontmoetingsdag: 

Kinderloosheid wordt 
politiek probleem 

Op zaterdag 14 februari kwamen de vrouwen in de 
Volksunie te Brussel samen, dit op uitnodiging van 
de VU-werkgroep die zich met de plaats van de 
vrouw in de partij in het bijzonder en met haar inzet 
in de Vlaamse gemeenschap over het algemeen be
zighoudt. 

Voor zover we konden nagaan was dit de vijfde bij
eenkomst, een zestigtal vrouwelijke kaderleden van 
de Volksunie waren op het appel. We stellen jaar na 
jaar een groeiende belangstelling vast. 

ontmoetingsdag 

ïd wordt 
leem 

Wie vandaag kinderen heeft wordt ervoor gestraft 

T IJDENS de voormiddag 
werden de deelneem

sters verwelkomd door No-
ra Tommeleyn, voorzitster van de 
werkgroep Zij zou gedurende de 
ganse dag ervoor zorgen dat al
les op wieltjes verliep In het 
eerste deel van de studiedag 
werd de plaats van de vrouw in 
de VU-besturen op alle echelons 
besproken Alhoewel het partij
bestuur aandrong op een grotere 
participatie van vrouwen, blijkt de 
huidige plaats van de vrouw in de 
besturen na alle verkiezingen ge
durende het laatste jaar gehou
den, met te zijn verbeterd 

Sociale zekerheid 
Tijdens de daaropvolgende 

diskussie werden de oorzaken 
hiervan opgespoord, kwamen al
lerlei meningen tot uiting, en 
werd de vergelijking getrokken 
met de plaats van de vrouwen in 
andere partijen Een verklaring 
werd opgemaakt, waarin de 
trouw van de vrouwen, aanwezig 
in ,,De Kristallen Bol", aan de 
partij werd verzekerd Jammer 
genoeg viel deze ontmoetings
dag samen met de partijraad, 
waarvoor de deelneemsters zich 
verontschuldigden Toch was het 
te betreuren dat alleen dr Chris 
Vandenbroeke tijdens de namid
dagzitting de partijtop vertegen
woordigde 

Na de maaltijd ving de namid
dagsessie aan Een eerste werk
groep schaarde zich rond Anne-
mie Van de Casteele en pakte het 
thema ,,De vrouw in de Sociale 
Zekerheid" aan De deelneem
sters kregen een uitgebreid over
zicht van de organisatie van de 
sociale zekerheid De vervan-
gingsinkomens werden onder de 
loep genomen Pensioenen en 
kinderbijslagen kwamen aan 
bod De partijstandpunten om
trent de hervorming van de soci
ale zekerheid werden bekeken 
Dan werd de problematiek van de 
vrouw in de sociale zekerheid 
besproken Vooral haar wer
kloosheid genoot grote aandacht 
Tijdens de gehouden diskussie 
bleek dat vele vrouwen met al
leen een ruime belangstelling 
voor het onderwerp hadden, 
maar zij door ervaring als ge-
meentemandatans of OCMW-lid, 
over een ruime dossierkennis be
schikten 

Onderwijs 
De tweede werkgroep boog 

zich over het onderwerp ,,Vrou
wen en onderwijs" Huguette De 
Bleecker-Ingelaere belichtte een 
ontwerptekst, die na de pro
bleemstelling van de vrouw op 
alle vlakken van het onderwijs 
(,,vermannelijking" van direktie-
funkties, gemengd onderwijs. 

traditionele beroepskeuze voor 
meisjes ) te hebben belicht, ook 
een aantal principiële opties naar 
voor schoof Er was voor de werk
groep tijd te kort, de ene geani
meerde diskussie volgde na de 
andere en we hadden eigenlijk 
voor het ondenwerp een hele dag 
nodig gehad 

De dag vond een waardig or
gelpunt met de uiteenzetting van 
mevrouw Paige Zij een als de-
mografe verbonden aan de VUB 
en de RUG, een van de be
kwaamste en deskundigste in 
haar vak Met een onmiskenbaar 
Angelsaksisch aksent maar in 
korrekt Nederlands gaf zij een se
rie statistieken ten beste, die ons 
konfronteerden met een aantal 
duidelijke verschuivnngen in onze 
samenleving 

Een eerste tendens bestaat 
erin de geboorten uit te stellen 
Terwijl tussen '50 en '60 deze 
neiging bij vrouwen met een vol
tijds beroep waar te nemen viel, 
IS het verschijnsel vandaag alge
meen geworden Dr Paige vroeg 

zich af ,,ln welke mate is dat uit
stel afstel''" ZIJ merkte op dat 
vrouwen nu nog jongere kinderen 
grootbrengen op het ogenblik dat 
ZIJ ook voor hulpbehoevende ou
ders moeten zorgen 

Er IS wel een eerste onbezol
digde periode, zonder kinderen 
en met jonge ouders, maar tij
dens het volgende deel van het 
vrouwenleven stapelen zich werk 
en zorgen op in een mate die 
vroeger met bestond 

,,Het IS een slechte koncentra-
tie van verantwoordelijkheid" 
herhaalde de spreekster 

Huwelijk en... 
Een tweede — en ons welbe

kend — verschijnsel is de degra
datie van het huwelijk Het sa
menleven van man en vrouw is 
grondig gewijzigd f\/len scheidt 
gemakkelijker en het ongehuwd 
samen-wonen wordt nog onsta
bieler 

Spreekster bewees deze stel
ling door middel van grafieken 
Samenwonen wordt een man-
vrouw-samenleven vooral bij vrij
zinnigen en mtellektuelen 

Het aantal echtscheidingen is 
angstwekken toegenomen dit 
bedraagt bij ons nu 20 % van de 
huwelijken Vijf jaar huwelijk 
schijnt het cruciale ogenblik te 
zijn, maar toch blijkt dat men 
steeds sneller gaat scheiden 
Van de in 1955 gesloten huwelij
ken zijn er 7 % uiteengevallen, 
van de in 1975 gesloten echtver-
bmtenissen zijn er 25 % ont
bonden 

,,Vrouwen moeten een beroep 
aanleren en onafhankelijk kun
nen zijn, omdat de kans op een 
echtscheiding zo groot is " Dit 
was een nuchtere opmerking van 
de spreekster, na de vrij onthut
sende cijfers 

Een derde verandenng in de 
gezinssituatie is dat de rol van 
moeder en echtgenote vermin
dert Maar met het vaststellen dat 
de vrouw vlugger zonder echtge
noot komt te staan, en ook min
der kinderen heeft, kwam een 
ganse uiteenzetting over de ver
arming van de gezinnen, terwijl 

enkele jaren geleden de laagste 
inkomens bij oudere mensen 
werden aangetroffen, moeten we 
nu vaststellen dat 20 % van de 
armsten bij de jongere gezinnen 
worden aangetroffen De spreek
ster heette zulks de ,,egalisatie 
van de armoede" waar je vroe
ger enkele kategorien had, tref je 
armoede bij alle leeftijdsgroepen 
aan (en vooral vrouwen worden 
hiervan het slachtoffer, omdat zij 
als alleenstaande dikwijls voor 
hun kinderen moeten zorgen en 
ook omdat zij als oudere vrouw — 
gemiddeld nu 5 jaar langer le
vend dan de man — het met on
der de markt heeft) 

...kinderen 
Vandaag kinderen hebben, be

tekent een verarming voor het ge
zin, dat bewezen de statistieken 

Het was bijgevolg logisch dat 
we over de dalende vruchtbaar
heid een en ander vernamen De 
vruchtbaarheid zal nog dalen 
dat was de sombere prognose 
van de spreekster Zij verbond 
hieraan het probleem van de so
ciale zekerheid Ofwel moet een 
hoogkonjunktuur voor de toe
komst instaan, ofwel talrijke toe
komstige werknemers Welnu, 
noch het een noch het ander is 
beschikbaar Indien we veron
derstellen dat in de toekomst 20 
% van de vrouwen kinderloos zal 
blijven, dan moet de resterende 
80 % voor gemiddels 2 tot 3 kin
deren zorgen, wat dr Paige met 
zo zag zitten 

De kinderloosheid van sommi
gen schept een politiek pro
bleem je krijgt een aantal politici 
die met zodanig met de toeko
mende generatie zal betrokken 
zijn en de neiging zou vertonen 
om haar beslissingen in die zin te 
nemen Zij zouden ,,putten" voor 
de volgende generatie kunnen 
achterlaten 

Hoe dan ook wie vandaag kin
deren heeft, wordt ervoor ge
straft het inkomen is duidelijk 
minder dan van wie geen kinde
ren heeft Tijdens de daaropvol
gende diskussie bleek dat een 
van de grotere redenen van een 
verminderd kindertal de wer
kloosheid IS de onzekerheid 
voor morgen knaagt aan het zelf
vertrouwen en het optimisme dat 
toch nodig is om kinderen op de 
wereld te zetten 

Opvallend was ook dat van
daag grote gezinnen haast met 
meer voorkomen, ten ware het 
mensen aan de rand betreft 

Opstandig klonken de opmer
kingen van een aantal vrouwen 
uit het deelnemersveld Een VU-
kaderlid, moeder van tien kinde
ren, merkte op ,,Wij vrouwen 
van rond de vijftig vallen volledig 
tussen twee stoelen Wij heb
ben kinderen grootgebracht, we 
staan financieel nergens en een
maal de kinderen de deur uit, wat 
dan'?" 

Zo'n onderwerpen als tijdens 
de VU-vrouwenontmoetingsdag 
ten berde gebracht, komen tot nu 
toe in de partij te weinig aan bod 
ZIJ grijpen direkt m het leven van 
een volk in De toekomst van 
Vlaanderen werd hier op velerlei 
vakken geschetst maar terwijl 
die ,,toekomst" dikwijls — en uit
eraard terecht — financieel, poli
tiek en ekonomisch wordt gete
kend, kregen we hier een sociolo
gisch beeld En dat lijkt toch pri
mordiaal, welk IS Vlaanderens 
toekomst met steeds minder kin
deren, met steeds minder gezin
nen en met een groeiende maat
schappelijke en ekonomische ar
moede' 

Huguette De Bleecker 

Elektriciteit: 
Stabiele prijzen voor jaren 

Elektriciteitsproduktie gebeurt voor 
90 % op basis van 

energiegrondstoffen die nergens 
anders voor geschikt zijn, zoals 

laagwaardige steenkool, uranium, 
hoogoven- en raffinaderijgassen 

EBE5 

Dus IS rationeel elektnciteitsgebruik 
een kwestie van gezond verstand 
Over zuinige elektriciteitstoepas-
singen kan U bij ons vrijblijvend 
advies inwinnen via de plaatselijke 
kantoren van de intercommunales 

EBES, uw energiepartner 
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Wivina Demeester krijgt lik op stuk 

Geen hormonenweg t 

11 

Tijdens de TV-uitzending Konfrontatie van zondag 
Li heeft staatssekretaris voor Volksgezondheid Wi
vina Demeester een pleidooi gehouden voor het op
nieuw gebruiken van natuurlijke hormonen in de vet
mesterij. 

De staatssekretaris kreeg lik op stuk van EG-
kommissaris Frans Andriessen, maar eerder reeds 
op de week had de Volksunie zwaar uitgehaald naar 
de staassekretaris. 

V U-KAMERLID Jan Cau-
dron, reeds jaren bezig 
met het hormonendos

sier, reageerde het eerst De 
Konfrontatieknop was nog maar 
pas omgedraaid of het Aalsterse 
kamerlid pende reeds een inter-
pellatieverzoek bij mekaar 

Niet fraai 
Niet alleen de volksgezondheid 

IS volgens Jan Caudron in gevaar 
ook de berg van de vleesover-
schotten wordt nog maar eens 
aangehoopt Een stapel van 
600 000 ton ligt in de fngo's, voor 
een kostprijs van 11 miljard per 
jaar opslagkosten 

Het voorstel van Demeester is 
allesbehalve fraai Wanneer men 
na jarenlange strijd binnen en 
buiten het parlement, na talrijke 

spektakulaire aanhoudingen en 
gerechtelijke akties, na een Euro
pese wetgeving enz , nu komen 
aandraven met een dergelijk 
voorstel tart elke verbeelding, is 
onzindelijk 

De reakties zijn dan ook begrij
pelijk Jaak Gabriels verklaarde 
onomwonden ,,Zo'n stelling-
name past de Boerenbond, met 
een staatssekretaris voor Volks
gezondheid" 

EG-kommissaris Andriessen 
was zo mogelijk nog scherper 
Aan de Financieel Ekonomische 
Tijd verklaarde hij ,,Het voorstel 
maakt geen enkele kans'" Wan
neer vanaf 1 januar 1988 een vol
ledig verbod op het toedienen 
van hormonen m de hele EG van 
kracht zal zijn moet België (en 
ook de andere leden) de konirole 

organiseren En dat is in dit ko
ninkrijk met zo'n vanzelfspre
kende klus 

Hipolcriet 
Staatssekretans Demeester 

verpakte haar voorstel bovendien 
m een hipokriete kontekst 

Zei ze met voor TV dat lichaam-
seigene hormonen toegelaten 
moeten worden omdat de aanwe
zigheid ervan toch met te kontro-
leren is'' En zegt u nu zelf, wan
neer alles wat met te kontroleren 
valt mag, staat morgen de chaos 
voor de deur Mevrouw De
meester kreeg m de loop van de 
week bovendien tegenwind van 
haar partijgenoot de minister van 
Landbouw Paul De Keersmae-
ker De man voelde zich danig in 
de wind gezet, want hij was het 
die m 1985 het Europees alge
meen hormonenverbod medeon
dertekende 

Ook voor De Keersmaeker is er 
geen hormonenweg terug 

Wie zondag mevrouw De
meester over de hormonen bezig 
zag en maandagavond op het
zelfde net over de orgaan-
transplantatie zal diezelfde 
stugge verbetenheid gemerkt 
hebben op het gelaat van deze 
hoogst onfatsoenlijke dame Ver
antwoordelijk voor onze ge
zondheid 

Zes werkvergaderingen 

Water is waardevol 
De aktie voor „ Waardevol Water" werd pas eind 

janmri, 'm em uitgaven van „'t LaWUtje", defini
tief op gang getrokken. Toch gmgen reeds heet 
wat afdelingen en arrondissementen van start met 
voorbereidend onderzoekswerk en hef opstelten 
van een Inventaris. 

Stttaan wordt het tijd deze studteronde over 
gans Vlaanderen te doen uitdeinen en, waar 
mogetijk, resoluut de stap te zetten naar de aktie-
voorbereiding 

VANDAAR het tntfiatief om 
op 7,8 en 15 maart werk
vergaderingen „Water 

IS waardevol*" op te zetten Deze 
werden — voor zover mogeltjk ~ 
per waterbekken mgedeëd 

Dfte belar̂ grijke vragen ZUliert 
er aan bod komen 
i Hoe IS hët gesteld met ons 
water"' 
2 Hoe de aktie op gang bf$ngen ' 
3 Wat gebeurde r$&ds m de &r-
rondissemer)ter) of wat werd ge-
plsmf^ 

tSeze tussentijdse vergadering 
IS niet rortder belang Zy moet 

defmittef gestalte geven aan onze 
tweeiaarse voor Waardevol Wa 
ter Op de vergadering zat ook de 
prachtige stikker waarvan hierbij 
een zwart*wit afdruk voorgesteld 
worden 

Hier de data van df zes b |een 
korristen 

Zaterdag 7 maart 
Vanaf 9u 30 tot 12u 30 voor de 

arrondissementen Aalst, Oender-
monde en Sint-Wkiaas Samen
komst in het Stadhuis van Dender 
monde 

Vanaf I4u tot 17Ü voor het 
arfOnd!««efflent Ar^twerpen Sa
menkomst in de Universitaire In 
stetongen Antwerpen te Wtlrijk 

Zondag 8 maart 
Vanaf 9u 30 tot 12u 30 voor de 

arrondissementen Gent, Ouden
aarde, Roeselare-Tlett en Kort
rijke Samenkomst m Rekreatie-
oord „Kluisbos", Potietsestraat te 
9690 Rüien (Kluisbergen) 

Vanaf I4u tol I7u voor de 
arrondissementen Brugge Oost-
ende-Veurne-Dtksmuide en le
per Samenkomst m Casa dei 
Mar Ke-Hstraat 18 te 8430 Middei 
kert-e 

Zondag 15 maart 
Vanaf 9u 30 tot 12u 30 voor de 

arrondissementer Brussel. Hal
te-Vilvoorde, Leuven en Mecfie-
ten. Samenkomst m de Gemeen
telijke Feestzaal Oud Gemeente
huis Gemeentehuisstraat 11 te 
3078 Everberg (Kortenberg) 

Vanaf Uu tot 17u voor de 
arrondissementen Turnhout, 
Hasselt en Tongeren-Maaseik 
Samenkomst m t Bieke Ham 27 
te 299S Eindhout (Laakdat) 

WATERk 
IS WA ARDE VOmgPMl 

VU vraagt dringend maatregelen 

Eer de smog 
ons wurgt 

Het smog-verschijnsel hartje Brussel en in de bui
tenwijken neemt onheilspellend toe. 

De belangrijkste oorzaak hiervan is het toene
mend autoverkeer maar ook de uitlaatgassen van 
centrale verwarmingen die werken op stookolie. 

Deze luchtverontreiniging neemt gevaarlijke afme
tingen aan voor de bevolking, er moeten dan ook 
dringend maatregelen worden getroffen. 

VtfanIwooriWiilwuilgmw J Gabrlita BarrihadaniMn t3 toOOBruuat 

A LDUS begon senator 
Daan Vervaet zijn vraag 
tot de staatssekretaris 

voor Leefmilieu en Volksgezond
heid Eerder ook had kamerlid 
Nelly Maes namens het Waas
land bij minister Lenssens slui
tende maatregelen gevraagd 

Grenswaarden 
Inderdaad welke dringende 

maatregelen zullen de bevoegde 
ministers nemen om de luchtve
rontreiniging die vaak de nood-
grens bereikt uit de lucht te hel
pen "̂  Eer de smog ons wurgt 

Dat het gevaar met zo denk
beeldig IS bewijzen de metingen 
De Streefwaarden voor zwaveldi
oxide en stikstofioxide in de regio 
Brussel worden herhaaldelijk 
overschreden Op de tien meet
posten m het Brussels Gewest 
werd de jaargemiddelde waarde 
van 40 mikrogram/m^, in de win
ter '85-'86 op alle posten over
schreden Voor het hele jaar '85-
'86 op 4 meetposten Ook voor 
stikstofoxide lag op 4 meetpo
sten de koncentratie hoger dan 
de richtwaarde van 50 mikro-
gram/m^ 

Voornemens 
De staatssekretaris antwoord

de aan senator Vervaet 
,,Indien we enkel naarr de 

grenswaarden kijken zijn er in de 
voorbije jaren twee perioden be
kend waarin deze werden over
schreden, namelijk in januari 
1985 en in januari 1987 

Deze twee overschrijdingen 
waren het gevolg van een tempe-
ratuurinversie waarbij de ver
spreiding van de polluenten 
wordt verhinderd en dus bij een 
gelijke uitstoot hogere koncentra-
ties in de lucht worden bereikt 
Omwille van deze overschrijdin
gen zijn de elektrische centrales 
en andere industrieën op basis 
van het koninklijk besluit van 8 
augustus 1975 verplicht geweest 
om te schakelen op zwavelarme 
brandstof " 

Tot slot maakt de staatssekre
taris goede voornemens de 
emissienormen voor bestaande 
grote stookinstallaties zullen ver-
strengd worden Ten tweede zal 
tijdens het Belgisch voorzitter
schap van de Europese Gemeen
schap worden gestreefd naar een 
akkoord over de ontwerp-richtlijn 
waardoor het zwavelgehalte van 
gasoil wordt verlaagd en het ge
bruik van gasolie met O 2 % zwa
vel wordt mogelijk gemaakt Ten 
derde wordt ook op EEG-vlak ver
der gewerkt om een akkoord te 
bereiken over de richtlijnen die 
de verontreiniging door uitlaat
gassen van auto's drastisch moe
ten beperken 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 21 feb. 
C BRT 1 - 15 00 
De steek-er-wat-van-op-show 
C BRT 1 - 16 00 
Sabrina, film 
L BRT 1 - 18 10 
Speel op sport 
C BRT1 - 19 05 
Boeketje Vlaanderen 
C BRT 1 - 20 20 
Morgen misschien, serie 
C BRT 1 - 22 00 
Terloops 
C BRT 1 - 22 45 
Sport op zaterdag 
C BRT 1 - 23 00 
De schuilplaats, nieuwe serie 
C BRT2 - 16 15 
E.K. Atletiek in zaal, reportage 
^ Ned 1 - 15 40 
Ivanhoe, film 
[ I Ned 1 - 19 05 
Zeker weten, info 
Z Ned 1 - 20 28 
Een handvol rogge, serie 
Z Ned 1 - 22 17 
Gedane zaken -
Z Ned 1 - 23 20 
In 't holst van de nacht, serie 
Z Ned 2 - 1912 
Dit is Disney, strips 
Z Ned 2 - 20 05 
Zeskamp 
C Ned 2 - 21 05 
Hill street blues, serie 
Z Ned 2 - 21 50 
Op zoek naar muziek, show 
Z Ned 2 - 23 15 
La tulipe noire, film 

Zondag 22 feb. 
Z BRT 1 - 11 00 
Konfrontatie, debat 
Z BRT 1 - 12 00 
Voor boer en tuinder, info 
Z BRT 1 - 15 00 
Kwizien, kooktip 
Z BRT 1 - 15 20 
Huizen kijken, info 
Z BRT 1 - 15 50 
Oliver Twist, tekenfilm 
Z BRT1 - 16 55 
De paradijsvogels, serie 
Z BRT 1 - 18 20 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
Z BRT 1 - 20 10 
Sportweekend 
Z BRT 1 - 20 40 
Het pleintje, serie 
Z BRT 1 - 21 20 
Alleen al het idee, om te lacfien 
Z BRT 1 - 21 45 
De polyfonisten, nieuwe serie 
Z BRT2 - 14 30 
Stadion, sportshow 
Z Ned 1 - 15 20 
Vrouwtje teelepel, strip 
Z Ned 1 - 19 50 
De Cosby show, serie 
Z Ned 1 - 20 15 
Ja, natuurlijk; kwis 
Z Ned 1 - 21 15 
Murder she wrote, serie 
Z Ned 1 - 22 00 
Hier en nu, info 
Z Ned 1 - 22 40 
St. Elsewhere, serie 

Hedwig (Renée Soutendijk) beleeft slechts weinig gelukkige mo
menten aan de zijde van haar echtgenoot Gerard (Adriaan OIree) in 
,,Van de koele meren des doods". Vrijdag 27 februari op TV 2, om 21u. 

Z Ned 2 - 13 30 
Poëtische beschouwingen in vrije 
uren, film 
Z Ned 2 - 18 45 
De afwas In de ijskast, jeugd-info 
Z Ned 2 - 20 10 
Het dubbelleven van Mattia Pascal, 
Z Ned 2 - 21 18 
Van Dis In de balie, sfiow 
Z Ned 2 - 22 09 
Staat van verzorging, dok 
Z Ned 2 - 23 13 
Night movie, film 
Z Ned 2 - 23 47 
Hollands signaal, praatshow 

Maandag 23 feb. 
Z BRT1 - 18 10 
De kleinste zwerver, serie 
Z BRT1 - 18 35 
Merlina, serie 
Z BRT 1 - 2010 
Paradijs verdaagd, serie 
Z BRT 1 - 21 05 
Gezondheid, info 
Z BRT 1 • 21 35 
Terugblik, met Gerard Cox 
Z BRT2 - 18 45 
Leven met reuma, info 
Z BRT2 - 19 15 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT2 - 20 20 
Extra-time 
Z BRT2 - 20 50 
De strijd tussen de muziekstations, 
Z BRT 2 - 21 45 
100 jaar Sherlock Holmes, info 
Z Ned 1 - 14 30 
Howard's way, serie 
Z Ned 1 - 19 24 
De baas in huls?, serie 
Z Ned 1 - 20 28 
Zeg 'ns aaa, serie 
Z Ned 1 - 22 22 
Kir Royal, nieuwe serie 
Z Ned 2 - 19 27 
MacGyver, serie 
Z Ned 2 - 20 35 
Ijsgala, show 
Z Ned 2 - 21 40 
Klasgenoten, retro 

Dinsdag 24 feb. 
Z BRT 1 - 18 25 
Mik, Mak en Mon, serie 
Z BRT 1 - 18 35 
Zaterdag, serie 
Z BRT1 - 19 00 
De supermachten, dok serie 

Z BRT 1 - 20 25 
I.Q., kwis 
Z BRT 1 - 21 00 
Horizon, info 
Z BRT2 • 18 45 
Luister met je ogen, info 
Een film per dag 

Z BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
Z BRT2 - 20 25 
Mike, praatshow 
Z BRT 2 - 21 40 
De uitdaging, serie 
Z Ned 1 - 14 30 
Dark Angel, film 
Z Ned 1 - 19 30 
Sportpanorama 
Z Ned 1 - 20 28 
In de hoofdrol, show 
Z Ned 1 - 21 45 
North & South, serie 
Z Ned 1 - 23 15 
Avro's televizier 
Z Ned 1 - 0 00 
Ontdek je plekje, Coevorden 
Z Ned 2 - 20 00 
Moordkuil, televisie ter diskussie 
Z Ned 2 - 21 00 
Panoramiek, info 
Z Ned 2 - 21 30 
Anne Teresa De Keersmaeker, 

Woensd. 25 feb. 
Z BRT 1 - 1515 
Speel op sport 
Z BRT1 - 16 30 
Vrouwtje Teelepel, strip 
Z BRT 1 - 16 55 
Sprookjesteater, serie 
Z BRT 1 - 1810 
Zeppelin, info 
Z BRT 1 - 18 35 
Dirk van Haveskerke, serie 
Z BRT 1 - 2010 
Paul Daniels Magie Show 
Z BRT 1 - 20 35 
Allemaal beestjes, dok 
Z BRT 1 - 21 25 
Charbon-Velours, filminfo 
Z BRT 1 - 22 30 
Sport-extra 
Z BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
Z BRT2 - 20 20 
Tristana, film 
Z BRT2 - 22 00 
Jeugd galakoncert 

Z Ned 1 - 14 55 
De grote meneer Kaktus show 
Z Ned. 1 - 16.15 
Dynasty, serie 
Z Ned 1 - 20 33 
Tineke, praatshow 
Z Ned 1 - 21 32 
Newhart, serie 
Z Ned 1 - 22 15 
Chiller, film 
Z Ned 2 - 16 25 
Laurel & Hardy, film 
Z Ned 2 - 20 20 
Schuberts laatste jaren, serie 

Donderd. 26 feb. 
Z BRT 1 - 16 00 
60 + , senioreninfo 
Z BRT 1 - 18 10 
De zeven van Blake, serie 
Z BRT 1 - 20 20 
Hoger-Lager, kaartspel 
Z BRT 1 - 20 50 
Panorama, info 
Z BRT 1 - 21 40 
Dallas, sene 
Z BRT2 - 18 45 
Luister met je ogen, info 
Z BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
Z BRT2 - 19 45 
Macbeth, opera van Verdi 
Z Ned 1 - 16 00 
Daktari, serie 
Z Ned 1 - 20 28 
Vermist in de ruimte, dok 
Z Ned 2 - 20 00 
Tros-kieskeurig 
Z Ned 2 - 20 25 
De EP oorklep show, serie 
Z Ned 2 - 21 05 
Wildschut, sene 
Z Ned 2 - 21 50 
Simonskoop, info 

Vrijdag 27 feb. 
Z BRT 1 - 18 30 
Bingo!, hitparade 
Z BRT 1 - 20 20 
Het einde van een imperium, dok 
serie 
Z BRT 1 - 21 15 
Extra-time, sportinfo 
Z BRT 1 - 21 45 
So What?, jazz 
Z BRT 1 - 22 35 
Jumping uit Antwerpen, reportage 
Z BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
Z BRT 2 - 21 00 
Van de koele meren des doods, film 
Z BRT2 - 23 00 
Filmspot, info 
D Ned 1 - 14 30 
Sons and daughters, serie 
C Ned 1 - 17 46 
Tros sport, info 
Z Ned 1 - 19 00 
Alf, serie 
Z Ned 1 - 19 25 
Mijn geheim, show 
Z Ned 1 - 20 28 
Tros-moordspel, serie 
Z Ned 1 - 23 00 
Wildschut, serie 
Z Ned 2 - 19 50 
Prijs je rijk, kwis 
Z Ned 2 - 20 40 
Achter de schermen van opsporing 
verzocht. 
Z Ned 2 - 23 35 
Under fire, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 21 feb. 
La Tulipe Noire 
Avonturenfilm uit 1964 naar 

Alexandre Dumas, met o a Alain De-
Ion en Virna Lisi In de Roussillon 
broeit verzet tegen de hardvochtige 
markies de Vigogne Het volk volgt 
met sympatic de exploten van de ge
heimzinnige ruiter ,,De Zwarte Tulp" 
(Ned. 2, om 23u.15) 

Zondag 22 feb. 
Peur sur la ville 
Jean-Paul Belmondo krijgt het in 

deze Franse politiefilm van Henri Ver-
neuil uit 1975 aan de stok met „Mi
nos" Dit vreemd heerschap eist de 
verantwoordelijkheid op voor de dood 
van Norah Elmer (TF 1, om 20u.30) 

l\/laandag 23 feb. 
Salut l'artiste 
Franse film uit 1973 met o a Mar

cello Mastroianni, Frangoise Fabian 
en Jean Rochefort De akteur Nicolas 
Monteu heeft nog nooit een sterrol 
gekregen, maar zit ook met om werk 
verlegen Op een dag hoort hij dat 
zijn zoon gevlucht is met een partij 
gestolen foto-apparaten (RTL,om 
21u.) 

Dinsdag 24 feb. 
Dark Angel 
Amerik film uit 1935 Kitty moet de 

keuze maken tussen twee aanbid
ders ZIJ worden beiden naar het front 
gestuurd en als tijdens de verlofperi
ode slechts een soldaat komt opda
gen, lijkt de oplossing voor de hand 
(Ned. 1, om 14u.30) 

Woensd. 25 feb. 
Tristana 

Een 18-jang weesmeisje, Tristana, 
wordt door haard voogd Don Lope in 
huis opgenomen Het komt spoedig 
tot een verhouding, maar Tristana wil 
van het leven genieten en Don Lope 
IS een oude man Franse film van 
Luis Bunuel uit 1969 met o a Cathe
rine Deneuve en Fernando Ray (TV 
2, om 20U.20) 

Donderd. 26 feb. 
La lune dans Ie caniveau 
Frans-ltal film uit 1982 met o a 

Gerard Depardieu en Nastassia 
Kinski Gerard, een dokwerker, trekt 
elke avond naar de havenkroegen om 
de man te vinden die zijn zuster ver
krachtte (TF 1, om21u.50) 

Vrijdag 27 feb. 
Van de koele meren des doods 
Ned film uit 1982 met Renee Sou

tendijk en Derek de Lint Marga de 
Fontayne blijft met onvervulde verlan
gens zitten in haar huwelijk met Ge
rard (TV 2, om 21 u.) 
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Wie deze da
gen door FryslÉn 
flanneert merkt 
niets van de 
Elfstedentocht. 
Kan moeilijl( an
ders. Rivieren, 
sloten, plassen, 

^ ^ ^ ^ 9 ^ vlieten liggen 
^ ^ ^ ^ 1 nauwelijks met 

^ ^ ^ ^ ^ ijs bedekt. Hier 
^ ^ P ^ ^ ^ en daar biedt een 

ï ^ ^ ^ schoenmaker 
^L M nog aan dat hij je 
^ ^ ^ F redens (schaat

sen) slijpt, of lig
gen donkerblau

we truien te koop waarop het 198 km 
lange parkoers geborduurd. 

In de boekhandel daarentegen ligt 
de Elfstedentocht rijkelijk uit
gespreid : foto-albums, romannetjes, 
historische overzichten, prentkaar-
ten. Suksesnummer blijkt De Al-
vestedentocht met Robert en 
Bertrand te zijn. Willy Vandersteen 
in de hoofdrol dus. 

Tussen het boekengeweld ligt een 
plezierig drukwerkje. Zuinig en han
dig, 14 cm op 10, 20 pagina's, één 
rijksdaalder duur. Een beetje Friese 
weerwraak op schaatsend Holland. 
Alleen al de titel,,Heeft u hier ook 
schaatsers zien voorbij komen?". 
Fries voor Elfstedenrijders... 

Da's beslist nodig want hoeveel 
hoogmoedige kazen die op het sta
tionsplein van Ljouwert voor die 
beeldige koe staan weten wat haar 
opschrift üs mem wil zeggen... 

Binne jo 
de keninginne? 

Fries en Hollands, het zit niet goed 
tussen die twee. Verbaas je dan ook 
niet als een perskollega je na de zo
veelste Bearenbuchje (Beerenbur
ger) vraagt: ,,Weet jij wat het 
bestbewaarde staatsgeheim van 
Holland is?" Antwoord: ,,Dat hier 
twee inheemse talen worden 
gesproken waarvan het Fries de 
oudste is. Tot nu toe heeft geen en
kele Oranje zich verwaardigd Fries 
naast b.v. Spaans te leren. Zelfs 
geen kommissaris van de koningin 
in Friesland is ooit Fries met de Frie
zen geworden!" 

Moet je het boekje er even goed 
op na lezen. Wat ze die Hollanders 
allemaal laten zeggen... 

— Wolle jo stadlich (langzaam) 
prate? Ik kom ut Hollan. 

— Nee dizze mütse had üs mem 
breide. 

— Waar kan ik hier schaatsen? 
(alsof dat in Friesland een probleem 
zou zijn...). 

— Kin ik van hjirwei automatysk 
nel Hollan skilje? (bellen) 

— Haw ik noch tiid te pisjen 
(plassen)? 

— Kinne jo die oanstekker efkes 
under mijn tyn (teen) halde? 

— Heeft u wat tegen Hollanders? 
Tegen blaren? Tegen brand
wonden?... 

Een tip voor aan de aankomst... 
— Binne jo de keninginne? (Bent 

u de koningin?...) 
Het boekje besluit met een ge-

bruiksaanwijziging voor de uitspraak 
en de verklaring waarom In ,,noor
delijke streken" de bewoners hun 
mond bij het spreken met zo ver ope
nen. Het waait er meestal te hard en 
voor je het weet zit je met een keel
ontsteking. Advies van de Friezen: 
spreek dus binnensmonds. IVIen valt 
dan minder op tussen de autochto
nen en mogelijke uitspraakfouten 
blijven onopgemerkt. 

Rijden ze daar een schaats met die 
Hollanders... • 

wi 13 

(iootrcle'iA/eje/^ 

Nee, de vakantie ligt nog wel 'n eindweg, maar 
hoop doet ons hart verblijden en dat af en toe 'n 
straaltje zon dat ons al gegund wordt, maakt ons 
hooggestemd. Waarom dan niet 'ns een mediteraan 
vleesgerecht proberen. Het recept vraagt wel wat ge
zonde kruiden. Maar de voorbereiding vraagt amper 
15 minuten en het roosteren zowat 6 tot 8 minuten, 
naargelang de gekozen grill-metode. 

W ANT Kefta (Arabisch, in 
het Grieks Keftedes) 
maken, gebeurt bij 

voorkeur op de rooster boven niet 
te hete kolen op de barbecue of 
een met-vlammende open haard, 
maar kan ook onder de ovengrill 
of gewoon in 'n goede rooster-
pan En wil je 'n voorproefje, er 
zijn in Vlaanderen Griekse, Ma
rokkaanse en Turkse restaurants 
genoeg 

Dit heb je nodig voor 4 perso
nen 600 g met te mager, runds-
of lamsgehakt, 1/2 dessertlepel 
kaneel, een teelepel gemaken 
komijn, 2 dessertlepels zachte 
papnkapoeder, 2 mespunten 
Cayennepeper, 2 eetlepels fijn
gehakte peterselie, 1 eetlepel 
fijngesneden kironderblaadjes, 1 
gesnipperde grote ui, 12 verse 
muntblaadjes, 2 lepels olie (liefs 
olijfolie), zout 

Meng het gehakt met al de rest 
(behalve de muntblaadjes) en 
maak er balletjes van zo groot ais 
een ei Die druk je vervolgens tot 
worstjes van zo'n 10 cm, meteen 

rond de brochette-spies Om elk 
worstje een muntblaadje wikken 
en nogal stevig aandrukken Zo 
krijgt je per persoon 3 worstjes, 
die je flink met olie bestrijkt Het 
roosteren kan nu beginnen Wel 
vaak omdraaien 

Voor een met-brochette versie 
geldt een andere manier van be
reiding Ook de muntblaadjes 
fijnsnijden en door het gehakt 
mengen Daar dan platte, ronde 
koeken van maken van ongeveer 
1,5 cm dikte Die uiteraard ook 
met olie bestrijken voor ze de 
rooster opgaan 

Kefta wordt recht van het vuur 
opgediend met een slaatje, kro-
kant brood, 'n rode, eenvoudige 
wijn bv Plavac (Yoegoslavie), 
Demestika (Griekenland), Pene
des (Catalonie), Grand Soleil (Al-
gerie), Vieuw Tibar (Tunesië), Cö-
tes du Ventoux (Provence) Een 
lekkere Kefta kan ons winter-
einde meteen een zomerse di
mensie geven 

^eeljpelen^ 

Negen lezers stuurden ons de korrekte oplossing 
van,,Meespelen (161)". De auteur was Ida Gerhardt 
en het is mevrouw Hilde Coremans uit de Kruisstraat 
72 te 3294 Molenstede die het WIJ-kado wint. 

Gefeliciteerd I 

O OK onze nieuwe opgave 
IS een staaltje van prach
tige hedendaagse lief

despoëzie De vraag is eenvou
dig wie schreef deze verzen "7 
in huizen die geen huizen zijn 
had ik je lief 
in parken die ik met langer als 
parken 
wil (h)erkennen 
had ik je lief 
temidden van overbodige lakens 
en zachter nog 
had ik je lief 
op de drukste straathoeken van 
de stad 
en gevaarlijker nog 
had ik je lief 
op het einde van eindeloze 
wegen 
en uitzichtlozer nog 
had ik je lief 

in onvervoegbare werkwoorden 
en onmogelijker nog 
had ik je lief 
in nooit betreden en bestreden 
kerken 
en heiligschennender nog 
had ik je lief 
in paleizen die tot gevangenissen 
leiden 
en verbodener nog 
had ik je hef 
alsof het werkwoord liefhebben 
met reeds volstond 

MOOI zo Indien U weet wie wij 
bedoelen, aarzel dan met ons 
een kaartje te schrijven met uw 
oplossing WIJ, .Meespelen 
(164)", Barrikadenplein 12, 1 000 
Brussel 

Misschien is onze liefde zo 
groot dat U daarop enkele boe
ken van ons ontvangt "̂  

r VALT Ht£R en 
UUR OP ' 

VAT ? 

P4T O/iS, LA t/O ZICt/ 
tri£ii e/c neea wofr 

//v oe w&ieLD > 

mP£ in t£L6lUH 
in D£ Hooiwe/fecp, 
OP Tecmoco6i£6£ 
Bieo, //v pesKSN^.,, c%^\ Sr^/ . 

... th of De I 

^nihoufdlen 
Op de kultuurpagina van dit nummer staat een bij

drage over de zijden spiegelkleden van de Wase 
kunstenares Hilde Metz. Nu liggen zowel de oor
sprong van de zijde als van het wandtapijt behoorlijk 
ver van ons. Zo ver dat een echt historische benade
ring boekdelen zou vergen. 

IN 1958 ontdekten archeolo
gen in de Chinese provincie 
Zhejiang de oudste tot dus

ver bekende zijde-overblijfselen 
Rond het Tai-meer, dat zolang 
om zijn zijdemdustrie beroemd is 
geweest, vonden zij tussen an
dere kultuurresten uit het stenen 
tijdperk allerlei overblijfselen van 
de zijdefabrikage als garens, 
stukjes weefsel en gordels De 
fragmenten waren afkomstig van 
zijde van inheemse wormen Hun 
ouderdom werd bepaald op 
plusminus 2 750 jaar, zodat men 
kan aannemen dat de zijdem
dustrie in China nog beduidend 
ouder is, mogelijks zelfs 5000 
jaar of meer 

Hoe de Chinese zijde voor het 
eerst uitgevoerd werd is nog 'n 
raadsel Maar duidelijk is wel dat 
China's zijdemdustrie een grote 
bloei kende, toen haar hoogge-
prijsde produkten zich nog voor 
de 6de eeuw v K m westelijke 
richting begonnen te ver
spreiden 

Toen begon het legendarische, 
heroïsche en historisch in of 
meer na te trekken verhaal van 
de ,,zijdeweg" Die zal wel eerst 
langs India (nog altijd een be
langrijk natuurzijdefabrikant) ge
gaan zijn, via nomadische volke
ren en merkantielgerichte Scy
then uiteindelijk naar Europa 
Veel wijst erop dat de oudste zij-

deroute via het Sovjet-Altagebied 
en door de steppen van Ka-
zachstan en Noord-Rusland liep, 
om vervolgens de kusten van de 
Zwarte Zee, Griekenland, Etrus-
kenland en ten slotte ook landen 
boven de Alpen te bereiken Zo 
werden zijden weefsel en franjes 
gevonden m graven uit de 5de en 
6de eeuw m Duitsland en 
Luxemburg 

De eerste dateerbare tapijten 
werden m Egypte meer dan 1000 
jaar v K geweven In Duitsland 
werden reeds in de 13de eeuw 
wandtapijten vervaardigd in Bei
erse kloosters 

In de 14de eeuw kwam de 
Vlaamse tapijtweefkunst tot bloei 
onder de prachtlievende Boer-
gondische vorsten Het staat vast 
dat vele van de meest waarde
volle wandtapijten van de laat-
middeleeuwen tot na de barok in 
Vlaamse werkplaatsen ontstaan 
zijn en zowat alle andere centra 
in Europa werkten met Vlaamse 
ambachtslieden Gedurende 
ruim 4 eeuwen is de tapijtkunst 
de beroemdste nijverheid van 
Vlaanderen geweest (Atrecht, 
Brugge, Oudenaarde, Brussel, 
Edmgen, Gent, Middelburg), die 
werk verschafte aan wolbewer
kers, ververs en wevers Door 
oorlog en politieke roerselen 
kwam er de mot in In 1794 werd 
het laatste ateliergesloten 
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14 M^ 
Een nieuwe dimensie in de wandtapijtl(unst 

De spiegelkleden 
van Hilde Metz 

Morgen vrijdag om 20 uur opent VU-schepen van 
Kuituur Daan Anthuenis In de fraaie CIplerage van 
SInt-NIklaas de om diverse redenen merkwaardige 
tentoonstelling,,Spiegelkleden" van Hllde Metz. Vo
rige maand eksposeerde deze Wase artieste haar 
zeer oorspronkelijke vorm van tekstlelkunt In kasteel 
Blauwendael in Waasmunster. ,,Wlj" was er en kan 
dus voor- en nabeschouwend getuigen. 

HILDE METZ werd m 1943 
geboren en studeerde 
monumentale kunsten in 

de akademie van Sint-Niklaas, 
vooral de technieken tekstiele 
vormgeving, glaskunst en kera
miek Inmiddels stelde ze her
haaldelijk tentoon, verwierf di
verse onderscheidingen en met 
onaardige opdrachten. 

Persoonlijk 
Maar wat het belangrijkste is, 

ZIJ ontpopte zich tot een kunste
nares met een heel eigen plasti
sche zeggingskracht en een ver
nieuwende benadering van het 
fenomeen wandtapijt 

ZIJ heeft er wel 'n hele tijd en 
heel bewust op gezocht Vanuit 
een meer naar de toegepaste 
kunsten gerichte opleiding, wilde 
ZIJ met de van daaruit verworven 
vaardigheden haar kreativiteit 
een autonoom scheppende een
heid geven Daarin is zij alleszins 
tenvolle geslaagd in heel per
soonlijke versies van wat men als 
wandtapijten kan omschrijven. 

maar wat zij zelf ,,spiegelkle-
den"noemt 

Het zijn uiterst geraffineerde, 
doorgaans vrij grote werken 
opgebouwd-genaaid, gestikt, ge
borduurd — met van kleurzuiver-
heid vibrerende natuurzijde en 
daarin verwerkt tientallen spie-
gelfragmentjes Monnikkenwerk, 
maar dan wel van een heel 
geïnspireerde soort Aan het en
semble dat ZIJ nu toont heeft 
Hllde Metz ruim drie jaar ge
werkt 

Magisch 
Het IS moeilijk een wandkleed 

abstrakte kunst te noemen, het 
heeft nu eenmaal een onont
koombaar konkrete tastbaarheid 
Maar de vormentaal van Metz is 
ronduit niet-figuratief Zij kompo-
neert met haar zo gevoelige ma
teries sterk konstruktieve struktu-
ren, boordevol subtiele nuances 
en schakeringen, die door de 
nauwelijks waarneembare maar 
altijd gevoelde beweging van het 
kleed met zijn verstilde schitterin

gen een bijna magische betove
ring uitstralen En een bevreem
dende kijk-ervaring openen 

Deze kunst heeft haar ogen-
schijnlijkheid ten spijt mets deko-
ratiefs m zich Zij is weliswaar 
estetisch, maar trilt tegelijk van 
ondoorgrondelijkheid Ondanks 
de lichamelijkheid van de spie
gelkleden nodigen zij uit tot een 
meditatieve beschouwing die 
naar oosterse tantra's refereert. 
Virtuose ambachtelijkheid, ge
paard aan ritmisch beheerste 
beeldingskracht en visionair 
beabstraheerde diepgang type-

Hilde Metz 

ren de werken van Hilde Metz die 
een nieuwe dimensie geven aan 
een kunstvormm die in Vlaande
ren een al zo rijke traditie achter 
zich heeft 

NIc van Bruggen 

Hllde Metz, Spiegelkleden, CIple
rage, Grote Markt 45, Sint-NIklaas, 
tot 8 maart. 

Hllde Metz, Ingetogen, spiegelkleed, 110 x 120 cm 

Cecil BodkeriMaria's l(ind 

Een bijbels 
jeugdboek 

'n Jeugdboek. Derhalve verzorgde mijn dochter 
(11 jaar) de eerste leesbeurt. Over volgende vormkri
tiek werden we het eens: het verhaal Is niet 
gespeend van humor en fantasie, de dialogen zijn le
vendig en de woordkeuze Is, enkele taalslordighe-
den daargelaten, gevarieerd. Het helpt bij de aan
dacht voor een verhaal dat toch overbekend werd. 
Beschrijvingen vindt de lezer in lange, samen
gestelde zinnen. Jammer. 

DE tekeningen echter vallen 
m goede aarde Hierin 
wordt de nevel van het 

verleden gekoppeld aan het 
historiserend perspectief, waar
toe de auteur zich met verbluf
fende onschuld heeft laten ver
leiden 

Over Jezus' kinderjaren en Ma
ria's zwangerschap zijn een Jo-
zeftraditie (Matteus) en een Mari-
atraditie (Lukas) bewaard geble
ven, pakweg tweehonderd lijnt
jes Bodker blaast ze op tot even
veel bladzijden Die verzonnen 
toestanden amuseren soms Al
leszins slaagt de schrijfster er zo 
m het volgend bekende hoofdmo
ment uit te stellen 

Zo IS Maria bladzijden-lang on
derweg naar Elisabeth en Zacha-
rias en staat ze haast twee blad
zijden voor de deur Voor de gele
genheid IS Zacharias een welstel
lende oom met huispersoneel 

Van twee kruis-woorden (Mt en 
Lk) heeft ze, zonder nood aan 
verantwoording, éen puzzle ge
maakt Het beeld is van Fons 
Jansen De evangelische gege
vens gebruikt ze daarbij als histo
rische bakens, waar ze langs 
moet Een ietwat bijbelvaste lezer 
zal dit wellicht een miskenning 
van het literair genre van haar 
bronnen noemen 'n Geroman-
ceerde navertellmg van bijbel
fragmenten IS nog geen bijbels 
roman (M.C-D) 

— Maria's kind. Jezus, de jongen. 
Een bijbels jeugdroman. Zomer en 
Keuning, Ede- Antwerpen, 1986, 
188 biz. Uit het Deens door A. 
Mons. 

••• ' ••••• 
R zijn bepaalde platen die je 
wel zou kopen, als ze maar 
met zoveel op alle radiostati

ons werden gedraaid Je vindt ze wel 
goed, maar de behoefte om ze ook 
nog op je platendraaier te hebben is 
er met tot je ze een aantal jaren te
rughoort m een oldies programma en 
je je afvraagt waarom je ze indertijd 
met hebt gekocht 

NIEUW 
IN DE BIOS 

In ieder geval, op dat gevoel spelen 
de jongste jaren heel wat Ameri
kaanse films in, hierin sterk gesteund 
door de platenfirma's, die met deze 
soundtracks gouden zaken doen Re
cent waren daar nog Peggy Sue got 
married. Absolute beginners en Blue 
Velvet Nu IS er ook Stand by me van 
Rob Reiner, een film over 12-jarigen 
voor 40-plussers, maar dan wel Ame
rikanen Het verhaal, gebaseerd op 
een novelle van Stephen King, gaat 
over 4 knapen die op tocht gaan (die 
tocht waarvan wi] allemaal wel eens 
droomden) vol verzonnen en reële 
gevaren, om aan het einde het door 
een trein vermorzelde lichaam van 
een jongen te vinden De jaren '50 
zijn troef en dus ook de Amenkaanse 
muziek van die tijd, hoofdzakelijk R & 
B, en dan nog liefst van het Atlantic 
platenlabel (die recentelijk een ca-
sette met 14 platen uitbracht over 
haar geschiedenis) Trouwens de titel 
IS ontleend aan een song van Ben E 
King, voormalig leider van The Dnf-
ters, die met Save the last dance for 
me nog steeds hoog scoren in deze 
tijden Het einde van de film is echter 
een anti-climax, want wanneer ge
rechtigheid en volwassenheid moe
ten gezocht langs de loop van een ge
weer, begrijpen we zeer goed dat de 
kinderen van deze 40-plussers, dwe
pen met Rambo en andere stink
dieren 

Deze generatie dweept ook met de 
horrortrend, die werd ingezet met de 
film Texas Chain Saw Massacre, hoe 
bloediger hoe liever Stuart Gordon, 
die reeds Re-Animator op zijn gewe
ten heeft, ging met From Beyond 
nog wat verder in het verkrachten van 
de H P Lovecraft (t 1937) verhalen 
Het in 1920 geschreven verhaal blijft 
natuurlijk overeind, maar is sex nu 
eenmaal inherent aan het genre, hier 
gaan we een beetje overdrijven en de 
gore effekten zijn met van het scherm 
te branden 

Het ligt voor de hand dat onderge
tekende ook zijn woordje wil meepra
ten over Crocodile Dundee van en 
met Paul Hogan. de meest opbren
gende Australische film aller tijden 
Als je een filmfanaat bent heb je uite
raard de uittreksels op televisie ge
zien, voeg daarbij de trailer in de bios 
en je hebt bijna de hele film gezien 
Eerlijk is eerlijk, als je het allemaal in 
de juiste volgorde ziet, krijgt het een 
nieuwe dimensie, maar dan is er ook 
de te lange inleiding, waarin het wilde 
Australische landschap en de bewo
ners (die voor de Engelsen zijn wat de 
Belgen voor de Nederlanders zijn) 
een grote rol spelen Het is pas wan
neer Dundee naar New York gaat dat 
de film echt op gang komt en dan heb 
je reeds een halve film achter de rug 
Omdat lk altijd een liefhebber ben ge
weest van de Tarzanfilms en mijn fa
voriet Tarzan 's New York Adventure 
(1942), wist lk natuurlijk ook voor een 
groot deel wat me te wachten stond 
Maar al met al, heb je die stukken met 
gezien en die Tarzan ook met, dan 
moet je Dundee ook maar gaan kij
ken is het geen brullen, monkelen 
mag ook Willem Sneer 

r mo 
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,,Bieke van Antwerpen" 

Meer dan een 
historische roman 

In ,,Bieke van Antwerpen" staat op de titelpagina dat het om een historische 
roman gaat, over Antwerpen in de woelige zestiende eeuw. En dat is natuurlijk 
juist, maar ik verdenk Christina Meerbeke ervan, dat ze in oorsprong een mo
derne roman heeft opgezet en toen deze niet aanslog bij des uitgevers lectoren, 
ze er een historische roman heeft van gemaakt. Bleke is een hippie-meisje en 
zelfs punkmeisje in een historische omgeving. Maar dat bewijst alleen maar dat 
de mens van alle tijden is en het doet zeker niets af aan de kwaliteiten van deze 
roman. 

HET misschien iets Ie lang 
uitgesponnen verhaal 
volgt Beatrijs Matte, in de 

wandeling Bieke, doorheen haar 
leven, dat aanvangt op 24 okto
ber 1538 ZIJ IS de vrucht van een 
stormachtige ontmoeting tussen 
een kwieke matroos die Neder
lands onkundig is en Johanna 
Wanneer Johanna de handelaar 
Geert Matte leert kennen, kan ze 
deze overtuigde vrijgezel al vlug 
overhalen het leven met haar te 
delen Maar Johanna sterft in 
haar tweede kraambed en enkele 
uren later het kind ook Omdat 
Bieke tenslotte het kind van een 
ander is, zal Geert met meer naar 
haar omkijken De oude tante, 
Stien, trekt zich haar lot wel aan 
Ze groeit op in het bijgeloof van 
de dagen, Bieke mag als roodha
rige bv met vóór elf uur 's och
tends naar buiten (en dan nog 
liefst met een sjaal om haar 
hoofd) want 's ochtends een ge
tekende ontmoeten — zij het een 
kreupele, een roodharige of een 
zwarte kat — bracht onheil 

Het IS ook de tijd dat de Span
jaarden de scepter zwaaien in 
Antwerpen en de schrijfster geeft 
schitterend de bezette stad weer 
en de met meer zo jonge lezers 
zullen duidelijk ,,de sfeer" her

kennen Het IS ook de tijd dat de 
Grote Markt om de haverklap 
moest dienen voor publieke te
rechtstellingen 

Huishoudster 
Met veel vallen en opstaan 

wordt Bieke straatzangeres, ze 
schrijft haar teksten zelf Nadat 
enkel grijpgrage mannen van 
haar hebben geprofiteerd ont
moet ze Michiel, een zeekapitein 

Christina Meerbeke (1953) vertrok op jeugdige leeftijd naar het ,,swin-
ging London" van toen Een aanbieding van een oliefirma bracht haar 
naar Noorwegen, waar ze op booreilanden werkte Toen ze veel wilde 
haren en illusies was kwijtgeraakt, keerde ze naar haar geboortestad 

Antwerpen terug ,,Bieke van Antwerpen" is haar debuutroman 

en calvinist Van hem krijgt ze 
een zoon, Pieter, en tegelijkertijd 
ook onderdak waar ze zogezegd 
als ,,huishoudster" mag wonen 
en maandelijks ontvangt ze een 
toelage langs een notaris Op 
een dag keert Michiel met terug 
van de zee, zij wordt uit het huis 
gezet Ze trekt in bij Macheld, 
haar vriendin, wiens geschiede
nis we als een zijtak hebben ge
volgd 

Op een dag wordt Bieke gere
kruteerd door de herbergier Ja
cob Geelen en wordt ze onder het 
mom van straatzangeres, een be
taalde spionne voor de geuzen 
Ze IS en blijft katoliek, ze wil ech
ter alleen maar van de Spanjaard 
worden bevrijd Jacob zal het 
echter met lang trekken, en valt 
ten prooi aan de fanatieke 
Spaanse, ketters vermalende, 
machine, uit wiens klauwen 
Bieke net kan ontsnappen omdat 
Geelen zijn geheim meeneemt in 
het graf Bieke zwerft weer doel
loos door de stad, maar de orga
nisatie van Geelen pikt haar te
rug op en dan ontmoet ze Mau-
rits, een calvinist Bieke weet het 
dadelijk, dit is de Grote Liefde 
Onder zijn invloed wordt ze een 
echte aktiviste Ze deelt pamflet
ten uit, brengt berichten over en 
zendt later, als Maurits naar Ne
derland IS vertrokken, berichten 
met duiven 

Spaanse Furie 
Antwerpen is op dat ogenblik 

een stad van verraad, de ene bur
ger verlinkt de andere Op een 
goed blaadje komen bij de bezet
tende Alva IS de boodschap In 
deze onzalige tijden brengt Bieke 
op 6 juni 1571, verborgen in een 
kelder, haar dochter Joanna ter 
wereld 

We weten uit de geschiedenis 
dat er nog een Spaanse Furie 
door Antwerpen raasde en dat de 
geuzen uiteindelijk het onderspit 
moesten delven Tijdens deze 
gebeurtenissen zal Bieke deerlijk 
verminkt worden achtergelaten 
door bezopen en verkrachtende 
soldaten Haar vriendin Machteld 
laat een steenhouwer komen en 
in de Antwerpse katedraal leest 
men op haar grafsteen Indien zij 
u beviele/ bidt voor de siele 

Voor een Antwerpenaar heeft 
dit boek een nog grotere charme, 
maar andere lezers hoeven zich 
echt met te onthouden, waaron-i 
zouden ze alleen in Engeland en 
Amerika goeie historische ro
mans kunnen schrijven'' /«/Apei 

— Bleke van Antwerpen, Christina 
Meerbeke. Ultg. Manteau, Antwer
pen. 303 biz., gebonden, 695 fr. 

ADVERTENTIE 

VOLKSUNIE-VOORZITTER 
JAAK GABRIELS 

«Patrick Dewael en Theo Kelchtermans hebben hun 
ministerschap aan mij te danken. Ze werden in Lim
burg allebei uitgespeeld als pionnen tegen mijn 

succes». 
Over de modelgemeente Bree, de ekonomische ach
terstand van Limburg, het plan Gheyselinck, abortus, 

Zuid-Afrika, Voeren... 

DEZE WEEK IN 

HUMO 
méér dan het beste weekblad voor radio en televisie 

KunstenMaken 
Veurne aan 
de wand 
DE Veurnse dienst voor Toerisme 

biedt een poster in vierkleuren
druk aan 

Hierop merkt men in de verte de 
duinen en de kustlijn Op het voorplan 
pronken Veurnes beroemdste gevels 
het stadhuis, het landshuis en de 
belforttoren Bovendien nodigt de 
poster uit tot een beklimming van de 
St -Niklaastoren, vanwaar de foto 
werd genomen 

De vierkleurenposter,,Veurne' (60 
X 40 cm) is te koop bij de dienst voor 
Toerisme, Grote Markt 29, 8480 Veur
ne, kost 100 fr -i-20fr port Gekruis
te check of postzegels mogen ook 

Volksdans 
DE provinciale overheid van West-

Vlaanderen heeft beslist volks
dans in het haar kulturele beleid te 
betrekken Een provinciaal festival 
voor Volksdansgroepen zal plaats
hebben m een zaal met een vast 
podium, telkens op een zondagna
middag in het najaar, dus ook dit jaar 

De provinciale overheid van West-
Vlaanderen richt dan ook een oproep 
tot de volksdansgroepen Zij worden 
verzocht kontakt op te nemen met de 

Provinciale Dienst voor Kuituur, Prov 
Adm Centrum Boeverbos, Koning 
Leopold Hl-laan 41 te 8200 Brugge 
2 tel 050-38 69 01 

Priester 
Daensprijs '87 
C R wordt een Priester Daensprijs 
^ uitgeschreven voor 1987 Het re
glement werd als volgt gewijzigd 

Ook reeds gepubliceerd werd mag 
worden ingestuurd 

De inzenders blijven eigenaar van 
de door hen ingestuurde manuscnp-
ten 

De prijs bedraagt 30 000 F en be
treft een historisch werk over het 
Daensisme of aanvenwante bewegin
gen 

De jury is als volgt samengesteld 
Prof dr J Craeybeckx (VUB), prof L 
Simons (konserv AMVC Antwerpen), 
prof dr R Van Eenoo (RUG), prof dr 
F Van Hemelrijck (Ufsa) en prof dr 
L Wils (KUL) 

De prijs zal worden uitgereikt tij
dens de Daensdag van 14 juni 87 te 
Aalst 

De manuscripten dienen in drie 
exemplaren voor 31 maart 1987 te 
worden ingestuurd bij het sekretariaat 
van het Priester Daensfonds, Grote 
Baan 51 te 2990 Wespelaar 
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Albert Roosens een lans voor fusies' 

Voetbal zoekt oplossingen 

Fusie als remedie? 
In het voetbal blijft men koortsachtig naar oplossingen zoeken voor de talrijke 

(financiële) problemen. Loges en business-seats hebben enkele klubs wat meer 
ademruimte geschonken. Maar in het Luikse, waar de nood voelbaar hoog 
wordt, en in het Kortrijkse, waar de schulden zich blijkbaar alsmaar hoger opsta
pelen, heeft men daar geen boodschap. Club Luik en Standard, toch twee van 
de oudste en traditierijkste voetbalverenigingen van het land, mogen dan flink 
wat mensen achter verwarmd glas hebben gezet, het belette ze niet,,verken
nende fusiegeruchten" te laten cirkuleren. 

HET heette dat de achter
ban van beide klubs drif
tig reageerde waarop 

prompt alles werd ontkend Een 
voorspelbaar scenario waarmee 
men misschien een rijpingspro
ces wil op gang brengen Want 
het kan toch allemaal geen toeval 
zijn 

,,Huwelijk" 
Albert Roosens, de sekretaris-

generaal van de voetbalbond, 
breekt de laatste tijd m nagenoeg 
elk interview een lans voor fusies 
van grote klubs. Hij meent, en het 
IS niet onbegrijpelijk, dat ons 
voetbal internationaal enkel zal 
kunnen stand houden indien 
grote kapitaalkrachtige klubs 
worden gevormd Een topploeg 
in Brugge, een in Zuid-West-
Vlaanderen (ook wel Texas gehe
ten), een m Antwerpen, een in 
Brussel, een in Luik Enzovoort 
Het klinkt redelijk maar gaat voor
bij aan de realiteit van de gevoe
lens, Dat blijkt telkens opnieuw 
wanneer ergens een samengaan 
of sportief fiuwelijk ter sprake 
wordt gebracht In het verarmde 
Limburgs voetbal (Wmterslag en 
Waterschei) blijkt het voorlopig 
onmogelijk In Mechelen zou een 
kleine opstand uitbreken en de 
supjDorters van Antwerp en Beer
schot zullen mekaar ook wel 
nooit uit liefde m de armen vallen 

En toch zal het er vroeg of laat 
Imks en rechts van (moeten) ko
men Nood zal wetten breken en 
harten dwingen Dat lazen we 
tenminste m een recent interview 
met de h Hollange, eén van de 
bazen van Club Luik. Hij het 
zachtjes doorschemeren dat 
1922 een streefdatum is. 

Te veel! 
Dne Luikse eerste klasse klubs 

— ook Seraing probeert te over
leven — IS gewoon teveel voor 
350 000 inwoners Bijgevolg 
blijven er maar twee oplossingen 
over of men levert een uitput 

tmgsslag tot één (en liefst 
twee) klubs doodbloeden of men 
gebruikt het gezond verstand en 
stapt over de sentimenten heen 
Het IS inderdaad een probleem, 
scherp gesteld door de recente 
ontwikkelingen (kommercialisatie 
en sponsorship) binnen ons pro
fessioneel voetbalwereldje De 
uitputtingsslag dreigt enkel ver
liezers af te leveren De overle
vende zal zelf misschien alle 
kracht verloren hebben wanneer 
hij de streep heeft gehaald In het 
andere geval vreest men suppor-
tersverhes en verdere verwijde
ring van de natuurlijke basis Bo
vendien bevat de praktijk weinig 
bemoedigende ervaringen Want 
wees eens eerlijk welke fusie-
klub mag zich geslaagd 
noemen'' 

Toch Kortrijk niet dat er nooit 
slechter voorstond en momenteel 

koord danst boven de afgrond 
van het failliet Toch RWDM met 
dat de boeken al eens op de 
rechtbank moest gaan neerleg
gen? Het Oostends voetbal heeft 
het evenmin voordeel opgeleverd 

en Tongeren en Hasselt zijn na 
een steile opgang toch ook een 
stuk terug gevallen Lokeren 
heeft zich eigenlijk het best 
staande gehouden Maar die klub 
heeft dan wel jarenlang uit de 

Vakantiewoningen te huur 
in gans Europa 

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

Dokumentatie gratis op aanvraag 

hand van een inmiddels gestor
ven mecenas geleefd De hui
dige, onverwachte, hoogkonjunk-
tuur IS bovendien een 
rechtstreeks gevolg van de toe
passing van oude wijsheden ei
gen jeugd duurt hel langst 

Waaruit wij afleiden dat men 
desnoods een leger managers op 
ons voetbal mag loslaten, zij zul
len het wezen van de sport niet 
kunnen veranderen Die essentie 
leert ons dat ploegsporters toch 
nog enige binding met hun klub 
moeten gevoelen Broodvoetbal
lers roven de kassen leeg en ver
jagen het publiek De herken
baarheid gaat immers verloren 

Topklub 
Het identificiatieproces wordt 

verstoord en dat heeft voor zover 
WIJ weten nog nooit voordelen op
geleverd Die overtuiging werd 
nog eens bevestigd toen we 
maandagavond naar een televi-
siebijdrage over voetbalvanda

lisme keken Zegden onderzoe
kers daar met dat de afstand tus
sen klub-spelers en publiek te 
groot was geworden "̂  Dat ons 
voetbal van aard en karakter was 
gewijzigd door de professionali
sering en de kommercialisermg'' 
Het wordt tijd dat dit luidop wordt 
gezegd De bond moet zelf maar 
uitmaken waar ze met haar leden 
naar toe wil De logika is een De 
irrationele echter even onmisken
baar En voetbal heeft zich geluk
kig nooit helemaal laten program
meren Vandaar haar aantrekke
lijkheid en duurzaamheid Al ge
ven we graag toe dat problemen 
analyseren gemakkelijker is dan 
problemen oplossen Een fusie 
evenwel heeft maar een kans op 
slagen- ze moet leiden naar een 
regelrechte topklub die de onwil 
van de zich gedupeerd voelende 
supporters blijvend met resulta
ten overwint 

Een opdracht die er uiteraard 
slechts weinigen zullen aankun
nen Flandrien 

Wordt basketbal dan toch TV-sport? 

Wint i\/ieclielen 
nooit in Oostende? 

Zal basketbal dan toch ooit het televisiescherm 
veroveren ? Met wedstrijden als Oostende-Mechelen 
van vorige zondag vast en zeker. Wat we deze keer 
tussen de twee ringen te zien kregen was eindelijk 
spektakel van de bovenste plank. 

SPANNING van de eerste tot 
de laatste minuut Indivi
duele glansprestaties Ge-

voelsgeladen spelers en publiek 
En een ontknoping om nooit 
meer te vergeten Vol dramatiek 
en overhoopt geluk 

Hartstocht 
Oostende, dat m feite vanuit 

een verloren positie aan de 

wedstrijd begon en er nu na de 
overwinning eigenlijk amper be
ter voorstaat, liep na het laatste 
fluitsignaal zowaar een ereronde 
De vreugde was bij het behalen 
van een reeks kampioenstitels 
gegarandeerd nooit groter 
Oostende en Mechelen leven in
derdaad al een tijdje m een liefde-
haat verhouding naast elkaar 
Beide klubs losten elkaar immers 

af aan de top van ons basketbal 
en bovendien werden er onder
ling nogal wat spelers en coa
ches uitgewisseld 

/Warc Browne 

Rik Samaey werd in Oostende 
jarenlang aanbeden maar nu ver
brand Coach Lucien Van Ker-
schaeever overkwam hetzelfde 
maar die heeft toevallig nog een 
zoon die vorige zondag tegen de 

ploeg van vader-lief liep te bas
ketten Hartstocht op overschot 
dus. Mechelen, dat naar het heet 
al zo'n achttienmaal de handen 
uit naar de vurig betrachte presti-
gezege toen het onmogelijke zich 
toch nog realiseerde 

Mare Browne 
Oostende, dat met de moed 

der wanhoop aanklampte nadat 
het onmiddellijk na de rust redde
loos verloren scheen, trok zich op 
aan Mare Browne die wanner hij 
fit en gekoncentreerd speelt zijn 
gelijke met heeft in ons land 
Browne maakte in de slotse-
konde de beslissende korf na 
bijna tragisch balverlies van de 
arme Ronny Bayer De zaal ver
anderde op slag in een heksen
ketel waarin niemand nog zijn 
verstand scheen te kunnen bij
houden Het was duseen van die 
propagandawedstrijden die, wan
neer ze — zoals nu het geval was 
— een groot publiek kan berei
ken een sport helpt popularise
ren Maar was het toeval dat het 
publiek zo opging m de partij, dat 
de spelers anderhalf uur lang met 
trillende zenuwen voor elke bal 
streden in een wedstrijd waarin 
de herkenbaarheid en gevoelsge
ladenheid maksimaal waren' 
Sluit basketbal hier met volledig 
aan bij voetbal (of omgekeerd) en 
bewijst het met dat sport een 
menselijk gezicht moet behou
den om echt te kunnen boeien' 
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Het Partijbestuur deelt mee 

17 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 16 
februari l.l. heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende 
mededelingen verspreid ten behoeve van de pers. 

bedrijven is verruimd Het zegt echter Het Partijbestuur van de Volksunie 
heeft een bespreking gewijd aan de 
begrotingskontrole en aan het verslag 
van de Nationale Bank 

Bank-verslag 

Uit de nota van minister van Begro
ting Verhofstadt blijkt ten eerste dat 
de fiskale ontvangsten met 7 miljard 
werden overschat en ten tweede dat 
er voor meer dan 21 miljard bijkomen
de besparingen moeten komen om 
het vooropgestelde begrotingstekort 
te bereiken 

In dit verband stelt de Volksunie 
terloops vast dat de minister voor het 
Franstalig onderwijs met minder dan 
2,7 miljard bijkredieten vraagt Dit 
wijst er sterk op, dat de besparingen 
langs Waalse zijde met zo ernstig 
worden genomen als langs Vlaamse 
zijde 

De jongste gegevens bevestigen 
hoe dan ook dat de oorspronkelijke 
begrotingscijfers met zullen gehaald 
worden De Volksunie stelt vast dat de 
deflatoire gevolgen van de regenngs-
politiek zich thans terdege laten voe
len 

Het verslag van de Nationale Bank 
stipt aan dat de betalingsbalans is 
verbeterd en dat de marge voor onze 

dat dit voorval te wijten is aan ekster-
ne faktoren, o m de daling van de 
olieprijzen, de lagere grondstofprijzen 
betaald in dollars en de lagere inflatie 
m de landen waaruit wij inkopen 

De verbetering van de handelsba
lans kan echter nauwelijks de achter
uitgang van onze buitenlandse han
del verbergen Ons land blijft markt
aandelen verliezen vooral m de hoog
technologische sektoren 

Dit bevestigt een van de ergerlijkste 
kwalen van de huidige regermgspoli-
tiek het ontbreken van een echt in
dustrieel beleid, het gebrek aan aan
dacht voor ekspansie en voor innova
tie van ons industrieel weefsel 

Fnuiken dynamiek 

Het regenngsbeleid is aldus in een 
slechte oneindigheid beland de fi
nanciële inkomsten blijven dalen, om
dat men geen industriële politiek 
voert Voegt men daarbij het fnuiken 
van de gewestelijke dinamiek inzake 
tewerkstelling en de vele wettelijke, 
fiskale en parafiskale rigiditeiten die 
drukken op de tewerkstelling, dan 
kent men meteen de hoofdoorzaken 
die de neo-liberale stelling ,,dat alles 
in orde zal komen door het herstellen 

van de macht" volkomen logenstraf
fen 

De Volksunie ziet zich bevestigd in 
haar mening dat een begrotingssane 
ring die uitsluitend de uitgavenpoli-
tiek viseert en met de inkomenspoli
tiek grote gevaren inhoudt Het be 
grotingstekort kan thans met meer 
verder teruggedrongen worden zon
der de overheidsbestedingen in ge
vaar brengen En de op de inkomen
spolitiek gerichte sanering is onvol
doende om opgewassen te zijn bij
voorbeeld tegen de schok van een 
eventuele stijging der olieprijzen 

De gevolgen van het gevoerde re
geringsbeleid drukken thans steeds 
zwaarder op de bevolking stijgende 
werkloosheid en stijgende prijzen on
danks de daling van de olie- en grond-
stoffenprijzen 

Hormonen 
Het Partijbestuur heeft met verba

zing en ergernis kennis genomen van 
de stellingname van de staatssekreta-
ris van Volksgezondheid, mevrouw 
Demeester, inzake het gebruik van 
hormonen bij de slachtveeteelt 

Het door de staatssekretans inge
nomen standpunt komt er op neer dat 
de recente wetgeving, gericht op het 
weren van alle andere dans lichaam
seigen hormonen bij de veeteelt op 
de helling wordt gezet en dat de 
verbruiker terug m onzekerheid wordt 
gebracht 

From Zeebrugge, with love 

Bloemen op Valentijn 
De haven van Zeebrugge staat de jongste maan

den (opnieuw) in de internationale belangstelling. 
Niet zozeer als een wereldhaven met enorme 
ekonomische troeven, maar als draaischijf van en 
voor de wapenhandel. 

De Volksunie is daar ongelukkig om. 

ET onomstootbare be
wijsstuk ontbreekt, 
vooralsnog Maar er 

zijn te veel indikaties om de 
stelling dat er tijdens de voor
bije jaren vanuit Zeebrugge 
geen wapens vertrokken zijn, 
overeind te houden Er zijn de 
verklaringen van Deense zee-
vaartlui, de uitspraken van 
Zweedse eersterangsgetui-
gen en het deels uitgelekte 
doeane-verslag, de onthullin
gen van diverse journalisten 
en de werkgroep Cactus, enz 
Wel juist IS de opmerking dat 
Zeebrugge heus met de enige 
Belgische haven is van waar
uit wapens naar landen-in-
konflikt verscheept worden 

De Volksunie van het arron
dissement Brugge is sinds ge
ruime tijd met dit onverkwikke
lijke dossier bezig Zaterdag 
voerde zij, nogmaals, een vre
devolle aktie om deze affaire 
aan de kaak te stellen 

Oorlog brengt 
nooit vrede 

Daags voordien hadden 
voorzitter Luc Grootaerdt en 
sekretaris Rik Verlinde na
mens het arrondissementsbe-
stuur een open bnef geschre
ven naar de ambassadeurs 
van Irak en Iran te Brussel 
Daann kondigden zij aan op 
14 februari, Valentijntjesdag, 
een tuil bloemen te zullen be

zorgen. En dit om een dubbele 
reden 

,, Vooreerst dringen wij er — 
via U — bij de regering van uw 
land op aan een einde te ma
ken aan de bloedige en sinds 
jaren aanslepende Golfoorlog 
Als pacifistische partij betreu
ren WIJ dat U er met toe komt 
vrede te sluiten met elkaar 
WIJ geloven immers met — en 
de geschiedenis leert ons dit 
— dat een oorlog ooit vrede 
brengt " 

De VU wil echter ook bena
drukken dat Zeebrugge nog 
iets anders dan wapens te bie
den heeft ,,Uit de grond van 

ons hart hopen wij dat er ooit 
een wereld zal bestaan waann 
de geur van kruitdamp zal ver
drongen worden door de geur 
van bloemen " 

Tank 
Op Valentijntjesdag zelf, 

n a V de wekelijkse marktdag, 
schonken VU-bestuursleden 
bloemen aan de voorbijgan
gers Daar hing een kaartje 
aan ,,From Zeebrugge, with 
Love", waarin verwezen werd 
naar de brief aan de ambassa
deurs ,,Met dit gebaar hoopt 
de VU tiet vredelievend imago 
van onze havenstad te herstel
len Terzelfdertijd veroordeelt 
de VU de lafhartige mede
plichtigheid van de Belgische 
regering terzake " 

Op de trappen van de ma-
jestatische fontein stond ook 
een maquette van een met de 
Belgische driekleur getooide 
tank In de loop staken drie 
gele anjers 

VU-bestuursleden deelden (Zeebrugse) bloemen uit n a v de 
wekelijkse marktdag , „ , „ Bart de Loof 

In abdij van Steenbrugge 

FVK houdt landelijke 
ontmoetingsdag 

De Federatie van Vlaamse Kringen heeft zich sedert haar 
erkenning in 1984 stevig uitgebouwd als Vlaams-nationaal Kui
tuur- en Strijdfonds. De uitvaardiging van het manifest (Galmaar
den 1986) was meteen de plaatsbepaling van de FVK, binnen de 
strijdbaar Vlaamse Beweging en het kulturele leven m Vlaanderen. 
Een Vlaanderen waarin de Federatie van Vlaamse Kringen gelooft, 
alsook m de grote toekomst die ons volk te wachten staat. 

Op 21 februan 1987 komt de Fede
ratie van Vlaamse Kringen, reeds 
voor de vierde maal samen m een 
landelijke ontmoetingsdag Meteen 
het begin van een driejarenprogram-
ma onder het teken ,FVK gelooft dat 
Vlaanderen leeft' een tema dat een 
vervolg wil zijn op de rede die dr 
Chris Vandenbroeke hield op de Alge
mene Vergadering in 1986 Dat het 
menens is voor de FVK blijkt uit het 
programma van de nationale ontmoe
tingsdag waarvoor de FVK neerstrijkt 
in de abdij van Steenbrugge Baron 
Ruzettelaan 435 te Assebroek U 
weet wei de abdij waar de door de 
harde repressie vermoordde dom Mo 
dest Van Assche abt was 

Programma 

14 00 Verwelkoming door Herman 
Gevaert voorzitter FVK West-Vlaan 
deren Toelichting van de geschiede
nis van de abdij 

14 15 Algemene Vergadering met 
jaaroverzicht van 1986 en jaarplan
ning van de FVK in 1987 door Etienne 
Van Vaerenbergh, algemeen voorzit
ter 

15 00 lüO jaar Jan Breyoei en 
Pieter De Coninck door Rik Verlin-
den historikus 

15 30 Pauze persontmoeting 
15 45 Huldiging verdienstelijke 

FVK afdeling 1987 De Wekker Asse 
Rede door Etienne Van Vaerenbergh 
algemeen voorzitter 

16 00 De sociaal-ekonomische si
tuatie van de Vlamingen vroeger nu 

en in de toekomst Een ekonomische 
kijk op de visie van dr Chris Vanden
broeke dienaangaande Gastspreker 
Hans Bracquene ekonomist 

18 00 Einde 
Het Jaar van het Milieu luidt voor de 

Federatie van Vlaamse Kringen een 
periode in waarin de toekomst van 
Vlaanderen een centraal tema wordt 
in de werking 

Wilt u meer vernemen over de FVK 
dan nodigen wij u graag uit deel te 
nemen aan de vierde landelijke ont
moetingsdag Inlichtingen kunt u be
komen op het Algemeen Sekretanaat 
Federatie van Vlaamse Kringen 
Gebr Vandeveldestraat 68 9000 
Gent tel 091/23 77 42 Deelname is 
gratis 

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 FDF ooit zijn bijeen
komsten placht te houden, moet 
nokvol VU-leden en -sympatisan-
ten steken. 

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

Top 20 
* Jan Caudron, Aalst (15) ** 
Anny Lenaerts, Wilrijk (—) 
Luk Vanhorenbeek, Korbeek-Lo (48) 
Jaak Gabriels, Bree (—) 
Frans Lachi, Lier (—) 
Guido Dossogne, Brussel (30) 
Ward Herbosch, Wommelgem (—) 
Bert Van Hove, Lede (—) 
Roos Lernout, Geluwe (—) 
Filip Simoens Wervik (—) 
Georges Raes, Ledegem (—) 
Vic Anciaux Brussel (—) 
Hugo Coveliers, Aartselaar (—) 
Enk Vandewalle, Izegem (—) 
Johann Vancoppenolle, St -Truiden (—) 
Oswald Van Ooteghem Gentbrugge (12) 
Jan Vandewalle, Mortsel (—) 
Paul Van Grambergen, Ertvelde (15) 
VU-Kemzeke (—) 
Maria Van Canegem, Hillegem (15) 
Hilde Van den Buicke, Maldegem (—) 

(...)* plaats vorige week 
(. . . )** punten deze week 
Figuur van de week: Luk Vanhorenbeek (48 punten) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

8 
9 
10 
11 
12 

15 
16 
17 

20 

( 1) 
( 2) 
( 5) 
( 3) 
( 4) 
( 7) 
( 6) 
( 8) 
( 9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(12) 
(15) 
(18) 
(16) 
(19) 
(16) 
(-) 
(19) 

608 
363 
252 
246 
237 
180 
180 
135 
129 
120 
114 
90 
90 
90 
84 
78 
75 
75 
75 
60 
60 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
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In memoriam Vital Peelers 

Maandagavond 9 februari '87 
overleed Vital Peeters na een lange 
en slepende ziekte. 

Vital was OCMW-raadslid van 
Antwerpen, bestuurslid van afde
ling Berchem en lid van de arr. raad. 
Hij was tevens oud-arr. bestuurslid 
en gewezen lid van de partijraad. 

staat hier, denk ik, even te verwij
zen naar zijn werking in het ANZ, 
vooral als steunpilaar voor de regie 
bij onze Vlaams-nationale zang
feesten en zijn inbreng bij de orga
nisatie van de IJzerbedevaart. 

Vital vergaderde, legde kontak
ten en wroette, want, zoals voor 

die het Vlaams-natlonallsme diende 
te vervullen. Zo was hij de stichter 
van de VU-afdeling Berchem en 
bouwde hij als bestuurslid mede de 
werking uit. Denken wij hier maar 
aan de ontelbare ideeën die hij 
spuide en uitwerkte om de propa
ganda gaande te houden. Het jaar-

Ên Memoriam Vital Peelers 
,,Met ,,Leeuw en Kruis" als geen verweven 

wist hij hartstochtelijk te leven, 
gedreven door zijn laaiend ideaal • 
het welzijn van zijn volk. ,,vitaal" 

Hoe kon de dood hem zó belagen' 
Hoe moest het leed hem zó doorknagen, 
hij die een bron van vreugde was 
maar van verdriet met meer genas , 

Bij „Leeuw en Kruis" verstild gestorven, 
het zieke lichaam diep doorkorven 
steeg, gaaf uit stof bevrijd, zijn geest 
voor Dood noch Duisternis bevreesd ' 

Bert Peleman 

^^^1 

•liH 
t* JmJÊÊ^^^Ê 

J^^^Bi 
Vital heeft het grootste deel van 

zijn leven gewijd aan de Vlaamse 
Beweging. Ik denk niet dat er be
langrijke Vlaamse manifestaties 
hebben plaats gehad waar Vital niet 
aanwezig was. En in heel wat van 
deze manifestaties had hij een 
daadwerkelijke inbreng. Het vol-

eeniederr van ons was de ontvoog
ding van ons Vlaamse volk het doel 
van zijn onverdroten streven. Voor 
de VU betekende Vital meer dan 
een gewone militant. Van bij het 
prille begin heeft hij mede-geijverd 
voor de uitbouw van onze partij. Hij 
geloofde rotsvast in de politieke rol 

lijks arr. bal met als motto ,,Nacht 
van de Vriendschap" was o.a. ook 
één van zijn verwezenlijkingen. 

Door zijn werking was het dan 
ook normaal dat Vital gedurende 
verscheidene jaren ons arrondissC' 
ment vertegenwoordigde in de par
tijraad. 

Door zijn beroep als maatschap
pelijk assistent was hij de aangewe
zen persoon om de VU te vertegen
woordigen in het OCMW. Deze al
lesbehalve lichte taak vervulde hij 
te Berchem en in Groot-Antwerpen 
sedert de fusie. Zijn beroep en zijn 
mandaat leerde ons Vital kennen 
als een sociaal-bewogen mens. 

Zeggen dat Vital Peeters een ge
makkelijke was is de waarheid ge
weld aandoen. Hij kon zeer kritisch 
zijn en hij maakte het niet altijd 
gemakkelijk. Maar zijn kritiek en 
zijn opmerkingen, en dat is mijn 
vaste overtuiging, kwamen steeds 
voort uit de diepe bekommernis die 
bij hem leefde voor het Vlaams-
Nationalisme. 

Naast zijn kritiek en zijn opmer
kingen kon hij het werk van ande
ren waarderen en hen met raad en 
daad bijstaan. Persoonlijk mocht ik 
dit herhaalde malen ervaren, en ik 
ben zeker niet de enige! 

Goede vrienden, Vital is niet 
meer. Aan ons om verder te wer
ken, opdat zijn droom, die ook de 
onze is, ooit eens werkelijkheid 
moge worden. Wij zijn dit aan hem 
verschuldigd. 

Bob Loete, 
arr. voorzitter Antwerpen 

Vital Peeters werd op zaterdag 14 
februari te Berchem ten grave 
gedragen Aan het open graf sprak 
nationaal VU-voorzitter Jaak 
Gabriels 

TGV-debat te Kontich 
Op donderdag 26 februari e k grijpt 

er in Kontich een debat plaats rond de 
aanleg van hoge snelheidslijnen, de 
beruchte Franse TGV Bedoeling is 
o m dat ook het trajekt binnen het arr 
Antwerpen ter sprake komt 

Deelnemers aan dit debat zijn Dirk 
Van Ivlelkebeke (Bond Beter Leefmi
lieu), Ir Jos De Greef (NMBS), Erwin 
Brentjens (Volksunie) en Herman 

Welter (journalist Gazet van Antwer
pen) 

Tevens werd een woordvoerder van 
het ministerie van Verkeer aange
zocht om aan dit debat deel te nemen, 
dat doorgaat in zaal d ' Ekster, Oost-
statiestraat nr 1 in het centrum van 
Kontich De toegang is gratis en de 
avond start om 20u Meer inlichtingen 
zijn te bekomen bij Erwin Brentjens, 
Edegemse Steenweg 2 bus 5 Kontich 
(03/457 72 40) 

,,Een kamping? Néé bedankt!" 

Protest tegen kamping Mol 
Zaterdagnamiddag betoogden 

Volksunie- en VUJO-Mol, in een geza-
melijke aktie, tegen de aanleg van 
een camping in beschermd natuurge
bied Immers als de plannen van het 
gemeentebestuur doorgang vinden, 
zal een uniek moerasgebied moeten 
verdwijnen 

Dit uniek natuurgebied situeert zich 
achter de ligweide van het zwembad, 
tussen de Nete en de Ring Het voor
opgezette plan betekent de definitie
ve doodsteek voor de specifieke moe
ras-fauna en -flora en is een zoveelste 
aanslag op het steeds schaarser wor
dende groen in Mol 

Vandaar dan ook dat Volkunie en 
VUJO meteen ludiek protest deze 

nieuwe aanslag aan ae kaak wilden 
stellen Door middel van een ter plek
ke opgezette tent (met bijbehorende) 
werd aan de voorbijgangers duidelijk 
gemaakt welke de gevolgend zouden 
zijn van deze drastische ingreep en 
werd tevens aangetoond dat de in
planting de landschappelijke waarde 
tot op , nu l " zou herleiden Immers, 
links en rechts van het Heipadje zul
len rijen tenten de aantrekkelijkheid 
ervan met vergroten Naafloop van de 
aktie kondigden Volksunie en VUJO 
een verderzetting en radikalisering 
aan van hun strijd tot vrijwaring van 
groengebieden en beloofden korte
lings een financiële — stunt — hulp-
aktie 

Rik Geyzen 

25 laar Volksunie 
te Bornem 

Z a t e r d a g 31 januar i 1 9 8 7 is e e n h a r t v e r w a r m e n d e d a g g e w e e s t 
voor d e Vo lksun ie -a fde l ing G r o o t - B o r n e m en voor de ve in uit 
K le in -Brabant en o m s t r e k e n die a a n w e z i g w a r e n op é é n der 
b i j e e n k o m s t e n in het t e k e n van 25 jaar V o l k s u n i e - B o r n e m . 

Een deugddoende en versterkende 
aangelegenheid met als hoogtepun
ten de homilie van professor kanun
nik Herman Mertens en de stijlvolle 
feestrede van algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels 

Naar goede en aloude traditie werd 
de feestviering ingezet met een eu
charistieviering in het schilderachtig 
kerkje van Mariekerke a d Schelde 
dit ter nagedachtenis van de overle
den leden Deze dienst werd op pas
sende wijze opgeluisterd door het 
gemengd koor ,,Verbroedering" uit 
Mariekerke, onder leiding van Guido 
Van Doorslaer In zijn fijn doorvoelde 
homile belichtte voorganger kanunnik 
Herman Mertens de figuur van de 
,Vlaamse nationalist" als strijder te

gen onrecht en onverdroten vechter 
voor kulturele en sociale vooruitgang 
van zijn volk Stnjden voor zijn volk is 
alles terugleiden naar het , ,Wezen" 
konkludeerde hij 

Plichtenleer 

Na deze herdenkingsplechtigheid 
trokken de talrijke aanwezigen waar
onder de senatoren Walter Luyten, 
Joos Somers en provinciaal raadslid 
Etienne Servaes naar het gemeen
schapshuis te Hingene (Wintam) waar 
onze algemene voorzitter zijn op
wachting maakte Tijdens deze recep
tie zorgde de groep ,,Zakdoek" reeds 
voor het nodige animo Deze groep is 
er trouwens uitstekend in geslaagd 
het ganse feest te begeesteren Het 
uitgebreid en keung koud buffet werd 
ingeleid met de feestrede van Jaak 
Gabriels Hij hield een warm pleidooi 
voor een andere en nieuwe vorm van 
politieke kuituur Hij benadrukte hier
bij met klem dat vooral zindelijk moet 
worden omgegaan met macht In dit 
verband kondigde hij trouwens aan 
dat eerlang door het partijbestuur ee--
codex zal worden opgesteld, waarin 
de plichtenleer van de politieke man
dataris duidelijk zal worden omschre
ven Afwijkingen terzake zullen met 

worden geduld Hij pleitte eveneens 
voor meer en beter onderricht van het 
vak Geschiedenis in het onderwijs 
De jeugd dient haar Vlaamse identi
teit bestendig onderwezen 

Tijdens een korte pauze schetste 
plaatselijk voorzitter Yvan Beulen de 
geschiedenis van de Volksunie-afde
ling Bornem Hij deed hierbij reeds 
een oproep om eendrachtig te ijveren 
voor een opgang bij de gemeente
raadsverkiezingen van 1988 De ver
schillende voorzitters van Groot-Bor
nem over de periode 1961-1986 wer
den inmiddels bedacht met een herin
neringsplaket 

Een eresaluutje aan onze kok en al 
de helpers die elk op hun terrein 
onbaatzuchtig hebben bijgedragen 
tot het wellukken van deze viering 

Gemeente 
Stabroek 

Te begeven 
— 1 betrekking van klerk (m/v) 
— 1 betrekking van gesclioolde 
werkman A (m/v) specialiteit me-
clianica-plaatbewerking, 
beiden in vast dienstverband, en 
— 1 betrekking van schoonmaak
ster/maker, tijdelijk, halftijds. 

Kandidaturen, eigenhandig ge 
schreven, dienen gericht aan de 
heer burgemeester van Stabroek 
gemeentehuis, Dorpsstraat 99 te 
2090 Stabroek en dienen toe te 
komen uiterhjk op 9 maart aan 
staande, om 12 00 uur als aangete 
kend schrijven 

Voorwaarden en nadere inhch-
tingen zijn te bekomen op het ge 
meentesecretanaat Dorpsstraat 
99 te 2090 Stabroek - tel 03/ 
568 80 80 (binnenpost 37 of 40) 

ANTWERPEN 
FEBRUARI 

19 ANTWERPEN: Studentenzang-
feest in de Stadsfeestzaal, Meir om 
19u45 Org KVHV 
19 SCHOTEN: FVV-Schoten start 
met naaikursus V a n 9 t o t 1 2 u Inlich
tingen 658 24 98 
20 ZWIJNDRECHT-BURCHT: 
Kwistornooi ,Wisselschaal Maurits 
Van Hauteghem ', eerste schiftings-
ronde (6 ploegen) Om 20u in het 
Vlaams Huis, Polderstraat, Zwijn-
drecht Org vzw Vlaams Huis ,,Were 
D l " 
20 NIJLEN: Kleinkunstavond met 
Zjef Van Uytsel en Zakdoek in zaal 
Nova Aanvang 20u 30 Inkom 200 fr 
- W K 150 Fr 

20 TONGERLO-WESTERLO: „Het 
Vlaams-nationalisme van toen (WO II) 
met het Vlaams-nationalisme van n u " 
door Walter Luyten in ,,Kapellekes-
hoef" om 20u 30 Org SMF-Kem-
pen 
20 MORTSEL: Toneelknng , Stre
ven " vertoont voor VU-Mortsel 
,,Droom van een Midzomernacht" 
van W Shakespeare in Mark Lie-
brechtcentrum, H Kruisstraat Kaar
ten 160 fr bij alle bestuursleden en 
mandatarissen of tel bij Jan Andries 
449 32 13 
21 AARTSELAAR: Bal van volks
vertegenwoordiger Hugo Coveliers in 
zaal Zonnewende, Boomsestwg 15 
Aanvang 21 u Inkom 150 fr 
21 EDEGEM: Kaartavond in ,Drie 
Eiken" om 20u Inschrijven op voor
hand Org VNSE 
21 KONTICH: Koud Buffet in zaal 
d'Ekster, Ooststatiestraat 1 Deelna
meprijs 350 fr Aanvang 20u Inschr 
en ml E Brentjens 457 72 40 Org 
Vlaamse Kring 
21 SINT-AMANDS A/D SCHELDE: 
Fruitwijnavond voorgesteld door de 
fam Van Belle uit Bornem In lokaal 
,,lc Dien" Aanvang 19u30 Toe
gangsprijs 200 fr (inschrijven voor 17/ 
2 op tel 052/33 42 78) 

22 SCHILDE: Openbaar dienstbe
toon door Bart Vandermoere m café 
De Schilde Tussen 11 en 12 uur 
26 KONTICH: TGV-debat in zaal 
d'Ekster, Ooststatiestraat 1 om 20u 
Inkom gratis Deelnemers Dirk Van 
Melkebeke, Jos De Greef, Erwin 
Brentjens en Hermal Welter Inl E 
Brentjens 03/457 72 40 

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 
27 ZWIJNDRECHT-BURCHT: 
Kwistornooi ,,Wisselschaal Maurits 
Van Hauteghem", tweede schiftings-
ronde (6 ploegen) Om 20u in het 
Vlaams Huis, Polderstraat, Zwijn-
drecht Org vzw Vlaams Huis ,,Were 
D l " 

28 TURNHOUT: Vienng 3 jaar 
Vlaams-nationaal Ontmoetingscen
trum ,,De Schalmei" om 20u 
28 KONTICH : VU-afdelingsbal Kon-
tich-Waarloos in zaal Berkenhof, 
Ferd Maesstraat Aanvang 20u 30 
Inkom 50 fr 

MAART 

6 BORSBEEK: Vertoning video
montages ,,De kleine rivier" en 
,,IJzerbedevaart 1986" in parochie
centrum ,,Den Jakobs' , Jan Goo-
vaersstraat 33 Gastspreker Lionel 
Vandenberghe Aanvang 20u In
kom 50 fr Org VAB-VTB i s m DF-
Rorshppk 
6 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Kwis
tornooi , Wisselschaal Maurits Van 
Hauteghem", finale Om 20u in het 
Vlaams Huis Polderstraat, Zwijn-
drecht Org vzw Vlaams Huis Were 
D l " 
7 EKEREN: Sociaal dienstbetoon in 
zaal ,,De Boterham' Veltwycklaan 
23 Van 13u 30 tot 14u 30 

7 SINT-AMANDS A/D SCHELDE: 
Vlaams-nationale feestavond van VU-
afdeling Feestbanket dansnacht 
Toespraken door Walter Peeters en 
Walter Luyten In zaal De IJzer", 
Borgstraat 143 Aanvang 20u Deel-
nemingsprijs 550 fr p p Inschrijven 
bij bestuur (rek 412-2006289 19) voor 
23/2 
7 DUFFEL: VU-bal in zaal De 
Kroon ' , Kapelstraat 1 Aanvang 21 u 
Inkom 50 fr Org VU-Duffel 
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VU-Groot-Halle; 

„Deze stad heeft een ander beleid nodig!" 
De Volksunieafdelingen van Groot-Halle bespraken op hun 

eerste politieke raad van het nieuwe jaar uitgebreid de Halse 
politieke toestand. Andermaal werd aan de kaak gesteld wat 
iedere wakkere Hallenaar reeds geruime tijd heeft kunnen vast
stellen: het ergerlijke gebrek aan een duidelijke politieke termijn
visie van de huidige koalitie die door innerlijke verscheurdheid en 
persoonlijke en politieke tegenstellingen geen kreatief dinamisme 
aan de dag kan leggen. Halle verdient beter! 

Halle heeft nood aan een vernieu
wend bestuur dat van de stad op
nieuw een dinamisch streekcentrum 
maakt De spanningen die tussen en 
binnen de frakties van de meerder 
held hoog oplopen maken elk beleid 
in die richting onmogelijk Halle moet 
het hebben van een zwalpende koali
tie die het noorden helemaal is kwijt
geraakt' Ten bewijze hiervan de 
klucht rond de verhuis van de politie 
die zich nu volledig heeft afgezonderd 
langs het kanaal, onbereikbaar met 
het openbaar vervoer, zonder perma-
nentie in het centrum Een politie
korps dat ook onderbezet blijft De 
werfreserve is volledig uitgeput, ter
wijl momenteel toch acht plaatsen 
vakant zijn Geen enkel initiatief van
wege ons stadsbestuur 

Een stad die zich wil opwerpen als 
streekcentrum maar geen enkele de

gelijke kultuunnfrastruktuur kan bie
den geen teater- of filmzaal, geen 
kultureel centrum die naam waardig 
Wel een miljoenenopslorpend sport
paleis waarvan de steeds weerkeren
de bijkomende onkosten astronomi
sche hoogten bereiken 

Herwaardering 

Een stad die zich belangrijk wil 
noemen, maar naarstig bezig is haar 
kultuurhistonsch en archeologisch 
patrimonium volledig af te breken in 
plaats van het te valoriseren en her
waarderen Klap op de vuurpijl is m dit 
verband het plan van ons stadsbe
stuur om de gebouwen aan het Oud-
Strijdersplein af te breken en er een 
nieuw administratief kompleks te la-

VU-Asse met projekten 
De afdeling Asse heeft een aantal 

beslissingen genomen om haar slag
kracht te vergroten 

Huisbezoek 

Elke donderdag van 18u 30 tot 20u 
worden simpatisanten bezocht met 
het verzoek lid te worden, een abon
nement te nemen op ,,WIJ", aan te 
sluiten bij de Vlaamse ziekenkas enz, 
Dit heeft al heel wat resultaten opge
leverd Het IS weliswaar een trage 
maar toch een gestadige groei 

„WIJ in Asse" 

Uitgeven van een driemaandelijks 
blad ,,Wij in Asse" De technische 
kant van de zaak is rond en de eerste 
redaktieraad is door gegaan Het zal 
voor de eerste keer verschijnen (sinds 
1982) in maart 1986 op 11 000 ex 

Een algemene ledenvergadering 
ging door op vrijdag 13 februan te 
Zellik Op het agenda stichting van 
een hernieuwde kern te Zellik, politie
ke toestand te Asse in de gemeente
raad en het OCMW, informatie, uit
wisseling van ideeën en suggesties 

Op het programma staan ook nog 

het heropstarten van de afdeling Mol-
lem in nauwe samenwerking met 
Asse 

Op 11 en 12 apnl '87 vindt het 
jaarlijks VU-etentje plaats in het Gil-
dehof, Kalkoven te Asse, waarvan de 

G 22-jarige jonge dame, regentes 
huishoudkunde zoekt dnngend een 
betrekking Tevens in het bezit van 
getuigschrift dactylografie, talenken
nis Ned , Frans en Engels Voor nade
re inlichtingen zich wenden O Van 
Ooteghem — senator. Arm Lonque-
straat 31, 9219 Gentbrugge (091/ 
30 72 87) 

• 19j ongehuwd uitkenngsgerech-
tigd meisje met kwahficatiegetuig-
schrift 4e leerjaar beroepssecundair 
onderwijs en diploma dactylografie, 
zoekt een betrekking als bediende, 
eventueel deeltijds Voor ml zich 
wenden tot senator-burgemeester dr 
J Valkeniers, tel 02/569 16 04 

ten bouwen Het VU-altenarnatief om 
de bestaande oude Mouterij Van Roy 
te herwaarderen en om te bouwen tot 
een administratief centrum verdient 
zeker betere aandacht vanwege onze 
beleidsvoerders 

Halle kan iets betekenen in deze 
streek, Halle heeft wat te bieden het 
heeft daarvoor enkel nood aan ver
nieuwing in het beleid Vernieuwing 
aan ideeën en aan mensen De VU wil 
hierin voorgaan i 

Ook „de Leeuw" toerde mee 
in vu-karavaan 

Mijnwerker Roger Reynders tot Leeuw-koordinator Vanhaute ,.De 
vakbonden hebben ons verkocht'" 

opbrengst dient om de werking te 
financieren 

De oproep van Jaak is met in dove
mansoren gevallen Ook de aktie-
groep ,,de Leeuw" uit Dilbeek was 
van de partij Hoewel er nog menig 
zwarte mijnwerkers langs de kant van 
de weg stonden te lachen, zat het 
merendeel toch in de manifestatie 

De wagen voor ons voerde het 
opschrift mee ,,Jaak Gabriels alleen 
achter de mijnen" De man achter het 
stuur IS een zeer gekend personage in 
deze streek Roger Reynders, gebo
ren op 7 februan 1949 vierde zijn 
verjaardag dus temidden van de auto
karavaan De mijnwerkersheim op het 

hoofd, de zwarte vlag aan de auto
antenne 

Deze trouwe aanhanger van onze 
nationale voorzitter is gemeente
raadslid van Heusden-Zolder, 20 jaar 
mijnwerker en gewezen ACV-vak-
bondsleider Over de vakbonden kan 
hij tot zijn spijt (als arbeider) geen 
goed woord meer zeggen En zijn 
kandidatuur stelt hij niet meer omwille 
van de huichelarij en ondemokrati-
sche bestel Omdat de karavaan en 
de meeting achteraf geen genade 
kende m de ogen van de BRT kunt u 
er op rekenen dat ook daar een reak-
tie zal komen vanwege aktiegroep 
,,De Leeuw" (foto J. Vanhaute - ,,de 
Leeuw") 

BRABANT 
FEBRUARI 

20 VLEZENBEEK: Hoe Vlaming 
zijn te Brussel door Jan Jacops, in de 
raadzaal van het Oud Gemeentehuis, 
Gemeenteplein Inkom leden 40 fr , 
met-leden 60 fr Org VI Werkgroep 
De Vrede 
21 TIENEN: Jaarlijks Bal van de 
VU mandatarissen in de stadsfeest
zaal te Tienen Aanvang 21 u Or
kest The Left Hands 
21 KORTENBERG: Tentoonstelling 
kunstfotografie Brussel — Vlaande
ren in het Gemeentecentrum, Leu
vensesteenweg Gratis toegang Ook 
op 22/2 en open van 9 tot 12 en van 14 
tot18u Plechtige opening op 20/2 om 
20u Org VU-Groot-Kortenberg 
27 KORTENBERG: Gespreks-
avond ,,Waarheen met België Vlaan
deren — Wallonië" in het Gemeente
centrum Leuvensesteenweg om 20u 
Medewerkers zijn Willy Kuijprs, José 
Fontaine en Henk Cuypers Gratis 
toegang Org VU-Groot-Kortenberg 

MAART 

7 HOEGAARDEN: Volksunie-dans
feest met optreden van Jef Burm 
, Een Vogel in het Paradijs" In Zaal 
Warande Tiensestraat 111 om 21 u 
Inkomt 00 fr WK 80 fr Tombola met 
5000 fr prijzen Org VU-Hoegaar-
den 
7 TERALFENE: Volkseetmaal van 
17u 30 tot 20u in het Natekenshot 
Ook op 8/3 vanaf 11u30 tot 's 
avonds Org VU-Teralfene 

Gemeente 
Machelen 

(2de oproep) 

Een betrekking van politie-
agent(e), met aanleg van een 
werfreserve voor de duur van een 
j aa rns te begeven 

Voorwaarden kunnen bekomen 
worden op het gemeentesecretari 
aat Woluwestraat 1 te 1830 Ma 
chelen (tel 02/252 00 15) 

Kandidaturen moeten bij aange 
tekend schrijven, gericht aan het 
College van Burgemeester en 
Schepenen van en te 1830 Mache 
len uiterlijk op 6 maart 1987 toe
komen 
Namens het College: 
De Gemeentesecretaris. 
Get. R Hauwaerts 
De Burgemeester, 
Get. R De Wulf 

VU-standpunt omtrent 

Konflikt bii Sidmar 
Op een perskonferentie hebben 

VU-vertegenwoordigers uit het arron
dissement Gent-Eekio het partijstand
punt I V m het sociaal konflikt bij 
Sidmar uiteengezet 

Namens de VU-Gent-EekIo bena
drukte senator Oswald van Oote
ghem dat men zich goed dient te 
realiseren dat het belang van liefst 
6 000 gezinnen op het spel staat Dit 

Rouw 
te Denderleeuw 

Te Denderleeuw overleed op 90-
jarige ouderdom de heer Jozef Re-
dant oud sekretaris van de COO 

Te Welle overleed de heer Maurits 
Abbeloos Hij was 78 Maurits was de 
eerste voorzitter van de VU-afdeling 
Welle HIJ zetelde namens de Volks
unie van 1964 tot 1970 m de gemeen
teraad 

Aan beide families biedt de Volks
unie van de fusie Denderleeuw haar 
innige deelneming aan 

(W D.M.) 

sociaal konflikt verlamt het grootste 
bedrijf van de regio 

Daar waar vroeger door overleg de 
sociale vrede werd gewaarborgd, is 
dit nu met het geval Men vraagt zich 
af waarom 

Sociaal bemiddelaar 

Door haar blinde, lineaire maatre
gelen heeft de regering de sociale 
vrede grondig verstoord Vier jaar ge
leden, ten gevolge van de sociale 
verkiezingen, kregen de Sidmar-ar-
beiders 2 fr opslag Sindsdien werd 
de koppeling van het loon aan de 
indeks afgeschaft Er was weliswaar 
de werktijdverkorting met een uur, 
maar van de kompenserende nieuwe 
tewerkstelling was en is geen sprake 

De offers aan de arbeiders opge
legd zijn dus zinloos De arbeiders 
voelen zich bedrogen Zij hebben 
geen vertrouwen meer in de overheid 
De VU heeft begrip voor hun onge
duld Terzake pleit de VU ervoor dat 
zo spoedig mogelijk een dialoog tot 
stand wordt gebracht Met het oog 
daarop werd de regering door de 
parlementsleden Van Ooteghem, Van 
Grembergen en Baert verzocht een 
sociaal bemiddelaar aan te duiden 

De VU betreurt ook dat het St -
Annaplan de verkoop van de over
heidsaandelen bij Sidmar voorziet 

WIJ verwerpen de koppeling van Sid
mar aan KS " Verder dient de ver
koop van Sidmar-aandelen aan de 
buitenlandse konkurrentie ten allen 
prijze vermeden De VU pleit integen
deel voor het optrekken van de pro-
duktiekwota van Sidmar en voor in
vesteringen stroomafwaarts Sidmar 

Alleen op die manier kan bijkomen
de werkgelegenheid worden gescha

pen en de sociale vrede behouden 
Dit IS de beste waarborg voor een echt 
herstelbeleid 

Staalarbeiders-komitee 

Op deze perskonferentie waren ook 
vertegenwoordigers van het ..staatar-
beiderskomitee" aanwezig Zij haal
den scherp uit naar de vakbondsafge
vaardigden en de wijze waarop het 
zg geheim referendum is verlopen 

De leden van dit komitee wensen 
en verhopen dat de vakbonden en de 

Sidmardirektie zo snel mogelijk aan 
tafel gaan zitten en met wederzijds 
begrip opnieuw gaan onderhandelen 
Waarna zij met een klaar en duidelijk 
voorstel naar buiten moeten komen, 
met daarop een nieuw en dit keer 
geheim referendum 

Ondertussen vernemen wij dat de 
regering ingegaan is op het voorstel 
van de VU-parlementsleden en inder
daad een sociaal bemiddelaar heeft 
aangeduid om tot een bevredigende 
oplossing te komen bij de Vlaamse 
staalreus Sidmar 
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20 \m 
In de Gentse gemeenteraad 

Vragen rond oprichting iviiiieuilienst 
Als de kwaliteit van de Gentse gemeenteraad zo goed zou zijn 

dan de kwantiteit van de vergaderingen, dan was Gent de best 
bestuurde stad in Vlaanderen! Vier gemeenteraadszittingen had 
men nodig in januari; zeven zittingen zijn reeds gepland in 
februari. 

De raad mocht zich meteen uitspre
ken over de oprichting van een dienst 
Leefmilieu en het personeelsl<ader 
hiervoor 

Milieudienst 

De vu , bij monde van/A/mé Verpae-
le juichte de idee van de leefmilieu-
dienst toe, maar onderzocht het voor
stel van de schepen naar de taak, de 
middelen, zowel technisch, qua per
soneel als financieel, het rendement 
en de efficiëntie van de geplande 
dienst. Volgens Verpaele moet de 
dienst zelfstandig kunnen werken en 
kunnen beschikken over geschoold 
personeel. Hij wenste minstens een 
geschoolde in de milieusanering. De 
dienst mag zeker geen overlapping 
zijn met andere diensten. Een perma
nentje moet 24 uur op 24 uur bereik-

In memoriam 
E.H. Jozef 
van Poeck-
deKnyf 

Op 12 februari overleed op 76-
jarige leeftijd de trouwe Vlaams-natio
nalist z.e.h. Jozef van Poeck-de Knyf. 
Geboren op 13 januarli 1911, werd hij 
op 26 mei 1934 priester gewijd en was 
daarna als leraar verbonden aan de 
kolleges van Zottegem en Ledeberg. 

Hij werd onderpastoor in Gottem en 
was achtereenvolgens pastoor in Nu-
kerke en op de Sint-Martinus-paro-
chie van Deinze, vooraleer hij ver
plicht werd, enkele maanden voor zijn 
50-jarige priesterjubileum, wegens 
ziekte op rust te gaan in St.-Martens-
Latem. 

Steeds is pastoor van Poeck-de 
Knyf zijn Vlaamse jeugdidealen trouw 
geweest en hem zijn dan ook niet de 
donkerste maanden van de repressie 
bespaard gebleven (cfr. Dom Modest 
Van Assche, Kersten en Vlaming 
1986). 

Als overtuigd Vlaams-nationalist 
was pastoor van Poeck-de Knyf niet 
alleen lid van de Volksunie, maar ook 
nog van tal van andere Vlaamse ver
enigingen. 

Op woensdag 18 februari werd zijn 
stoffelijk overschot in de familiekelder 
op het kerkhof van St.-Amandsberg 
bijgezet. 

In hem verloren we niet alleen een 
trouwe medestander maar ook een 
goede vriend. 

(J.V.D.) 

baar zijn. Wat het kollege voorstelt is 
niet meer dan een sekretariaat, met 
aan het hoofd een personeelslid naar 
maat an het kollege, met de kleur er 
reeds bij Ook Agaiev en SP waren er 
van overtuigd dat met het voorstel van 
het kollege een Milieudienst niet kan 
werken zoals het hoort. Bovendien 
stelt men vast dat de schepen zich 
nog steeds niet heeft uitgesproken 
over zijn te voeren milieubeleid, zijn 
prioriteiten en doelstellingen. In de 
interpellaties kwam nogmaals het ko-
lenstof-probleem in Oostakker aan de 
orde. Door H. De Bleecker werden de 
problemen op een rij gezet nu de 
betrokken firma uitbreiding vraagt van 
haar exploitatievergunning. Zo wijzen 
de metingen uit dat er een gevaar 
voor de volksgezondheid bestaat en 
IS er ook een duidelijke hinder vastge
steld bij de omliggende bedrijven. 

De andere frakties hadden dezelfde 
fundamentele problemen en zelfs de 
CVP van Oostakker durft ernstige kri
tiek te uiten omtrent de houding van 
het kollege. 

De schepen van Leefmilieu en deze 
van de haven hadden blijkbaar geen 
antwoord op de gestelde vragen want 
behalve dat men het probleem niet 
wenst te politiseren, kwam er geen 
enkel woord omtrent de houding van 
het kollege in deze zaak. Men wacht 
enkel op een studie omtrent het fixe
ren van het stof en verder wordt er 
geen enkel advies gegeven. Of zou de 
lange termijn oplossing van het Klui-
zendok iets meer zijn dan een stoffig 
geschenk voor Ertvelde en Zelzate? 

Info-ronde 

De gemeenteraad boog zich in een 
tweede zitting over verschillende ont
werpen of voorontwerpen van BPA's. 
De Rijsenbergstraat, de Piereput in 
Drongen, Afsnee-Zuid. Dit laatste 
dossier was, volgens VU-raadslid Van 
Hoorebeke nog niet rijp voor behan
deling. 

In de pre-fase zijn reeds heel wat 
bezwaren gekomen van de omwonen
den n.a.v. een info-ronde. De essentie 
van dit SPA moet zijn zoveel mogelijk 
het landelijk karakter van de kouter te 
handhaven. Het ontwerp voorziet de 
omvorming van landbouwzone in 
parkzone, het openstellen van niet 
meer bestaande wandelwegen, het 
volbouwen van drie straten die essen
tieel zijn voor het dieptezicht op de 
kouter. 

Terzelfdertijd voorziet men de ver
breding van de wegen van 4 meter 
naar 8 meter. Het dossier moet nog 
eens bekeken worden. Schepen 
Ackermans meende dat voldoende 
aan opmerkingen van omwonenden 
was tegemoet gekomen en liet het 
BPA stemmen. 

O.C.M.W.-Destelbergen 
MEDEDELING 

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

Hiertoe zal een nietvergelijkend examen ingericht worden. Kandi
daturen hiertoe dienen op straf van nietigheid vóór 31 maart 
aangetekend gericht 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 Sekretaris, De Voorzitster, 
Seyssens Carlos Volckaert Bosa 

GEKO's 
Zoals vele andere steden en ge

meenten is de stad Gent ook zinnens 
beroep te doen op gesubsidieerde 
kontraktuele personeelsleden, de 
zgn. GEKO's, die de personeelsleden 
met nepstatuten komen vervangen. 
De gemeenteraad boog zich over de 
personeelsformatie en het organiek 
reglement. Gent mag 1065 GEKO's 
aanduiden. Ruim 800 hiervan zijn 
reeds in dienst als TWW of iets derge
lijks. Nog een 250 plaatsen zijn nog in 
te nemen. In het voorstel van het 
kollege wordt het kollege B en S 
bevoegd om de aanstellingen te ver
richten, dienen de kandidaten aan 
bepaalde voorwaarden te voldoen, 
o.a. een diplomavereiste dat evenwel 
niet zou tellen voor de reeds in dienst 
zijnde personeelsleden, en zullen bij 
aanwervingen de kandidaten op be
staande werfreserves voorrang krij
gen. 

Aimé Verpaele (VU) vroeg de raad 
vooral de situatie van de vastbenoem
de personeelsleden niet uit het oog te 
verliezen die door de aanwerving van 
GEKO's niet mogen benadeeld wor
den. Hij kante zich ook principieel 
tegen politieke aanwervingen. Wat 
zijn de financiële gevolgen voor de 
stad indien de GEKO's dienstanciën-
niteit kunnen verwerven en daardoor 
een verhoging van hun wedde? 

In zijn antwoord de dag nadien 
stelde de schepen dat er geen wijzi
gingen nodig waren in het voorgeleg
de ontwerp maar na nogmaals twee 
uur diskussie bleek dat het amende
ment dat de betaling regelde noodza
kelijk was zoals al de dag voordien 
door de oppositie geargumenteerd 
werd. De vraag om via examens aan
wervingen te laten gebeuren werd 
echter, zoals verwacht afgewimpeld. 

Nog leefmilieu... 
De eerste interpellatie omtrent 

voortdurende geluidshinder van UCO 
in de Maisstraat gaf ons nogmaals de 

gelegenheid de schepen van Leefmi
lieu in ,,aktie" te zien: de duidelijke 
ernstige overtreding van de exploita
tievergunning geeft hij toe maar be
halve metingen en de verantwoorde
lijkheid elders leggen gebeurt er 
mets. 

De volgende twee interpellaties 
handelden over de invoering van een 
nieuwe verkeerscirkulatie in de kuip. 
Door. de onderscheiden frakties werd . 
het voorgestelde ontwerp grondig be
sproken. Voor de VU analyseerde A. 
Verpaele het ontwerp en vatte de 
kritiek in twee punten samen: 

1. De verkeerstellingvoor de spits 
werd geextrapolleerd en zodoende 
werd een vals beeld omtrent het tran
sit verkeer geschapn. 
2. Het transitverkeer werd niet funda
menteel geweeerd maar gewoon ge
concentreerd. 

Daarnaast zijn er heel andere lacu
nes: met het openbaar vervoer werd 
geen rekening gehouden, er is niets 
voorzien voor de 2.400 fietsers die in 
de spits de stad binnenrijden, er is 
onvoldoende parkeergelegenheid, 
enz. De interpellant kwam tot de kon-
klusie: ,,Men doet teveel of te wei
nig". 

Er werden ook opmerkingen ge
maakt omtrent het moment van invoe
ren nu O.W. de bruggen in het stads
centrum aan het herstellen is. Ook 
werd er gevraagd waar het struktuur-
plan bleef, plan dat het uitgangspunt 
zou moeten zijn van een globaal ver-
keersafwikkelingsplan. 

De burgemeester weerlegde de 
meeste kritiek en zei dat er geen 
geldig alternatief mogelijk is. Wel 
werd een grondige evaluatie van dit 
demonstratieplan voorzien en zal de 
invoering ervan begeleid worden met 
een 4 weken durende informatiecam
pagne. 

Carla Brion 

OOST-VL. 
FEBRUARI 

20 HAMME: Algemeen Ledenfeest 
in zaaltje ,,De Tuit". T.Verbruggen-
plein. voorstelling jaarprogramma. 
Toon Denert heeft het over ,,Vier jaar 
Volksunie-burgemeester". 
27 GENTBRUGGE: Dia-voorstelling 
over ,.Canada" door senator O. Van 
Ooteghem in voordrachtzaal van 
Dienstencentrum Gentbrugge, 
Braemkasteelstraat 35-39 om 20u. In
kom gratis Org.' Dr. J. Goosse-
naertskring Gentbrugge-Ledeber. 
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 Peelers en dhr. Frans Log-
noul. Org. A. Verbruggenkring Tem-
se 

MAART 

1 KLUISBERGEN: ,,Openarrondis-
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: FVV 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). 
4 GENTBRUGGE: TAK-film (De 
Voer om verliefd op te worden — Reis 
naar Rome — Bezoek van Paus aan 
ons land — Bezoek Koning aan Ant
werpen) in de voordrachtzaal Dien
stencentrum, Braemkasteelstraat 35-
39 om 20u. Iedereen welkom. Org.: 
VOS-Gentbrugge-Ledeberg. 
5 GENTBRUGGE: ,,Onvruchtbaar
heid genezen door dr. Frank Comhai-
re in de voordrachtzaal van het Dien
stencentrum, Braemkasteelstraat 35-
39 om 20u. Iedereen welkom. Org.: 
FVV-Gentbrugge-Ledeberg i.s.m. 
FVV-St.-Amandsberg. 

Lees deze week in PAUL JACOBS, DE EEUWIGE DEBUTANT 
De man achter Hel Vermoeden en De Taalstrijd. Goed wor 

twee keer een Klokke Roeland voor hel beste radioprogramma. 
Toch noemt hi] zichzelf een eeuwige debutant. 

DE SEKRETARESSE(S) VAN HET JAAR 
Ze haalden met vijf de finale. Ze waren eigenlijk alle vijf even 

sterk, maar toch moest er onderscheid gemaakt worden. 
Rosemary Van Acker uit Lokeren werd bekroond. 

HEIMWEE NAAR AFRIKA 
Plots komt de koloniale retrolook in de mode weer feller 
opsteken dan ooit tevoren. Een interpretatie volgens onze 

moderedaktie. 

AFSPRAAK MET MACHU PICHU 
Franl< De Moor trekt verder door de Andes over een pad dat 

eeuwen geleden door de Inca's werd aangelegd. Bestemming is 
Machu Pichu. plek waar de hiker zich afvraagt wat hij er komt 

zoeken . 

NIET VOOR DE POES 
Wijting en .schol zijn twee goedkopere vissoorten, waarmee 

toch keiikcnwonderen kunnen verricht worden. De recepten van 
La Sirene d'Or aan de Brusselse Vismarkt bewijzen hel. 

ADAM WORDT ADONIS 
Het is pas vijftien jaar geleden dal in bladen voor het eerst 

gesproken werd over schoonheidsprodukten en -zorgen voor 
mannen. Het marktaanhod is .sinds die tijd fel aangegroeid. 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 
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Bij VSVK te Izegem: 

De evolutie in de genetica 
Op donderdag 26 februari (Bar Muziekauditorium, om 20u.) 

brengt de Izegemse VSVK een origineel programma. Het bestuur 
kon daarvoor een beroep doen op een medisch team dat terzake 
heel wat ervaring heeft, nl. Hilde Olbrechts (verpleegster), dr. Paul 
Devroey (gynekoloog) en prof. André Van Steirteghem (VUB). Het 
thema ,,De genetische evolutie" is brandend aktueel. 

De titel van de volgende VSVK-
aktiviteit had wellicht beter geklon
ken ,,de genetische revolutie" 

De formidabele ontwikkeling van de 
biogenetica schept enorme mogelijk
heden doch doet anderzijds vragen 
van etische, familiale, sociale en juri
dische aard stellen 

Baby op 
bestelling... 

Sedert jaren zijn we ,.vertrouwd" 
met de kunstmatige bevruchting 
waarbij het sperma van een donor in 
de baarmoederhals wordt gebracht 

De eerste proefbuisbaby, Louisa 
Joy Brown werd in 1978 geboren en 
sindsdien leven er 2 200 a 3 000 der
gelijke baby's Dit gebeurt via de In 
Vitro Fertilisatie (IVF) waarbij de eicel 
in een reageerbuisje m het labo wordt 
bevrucht Het bevruchte eitje wordt 

vervolgens in de baarmoeder van de 
vrouw ingebracht 

Een volgende stap was het inplan
ten van het bevruchte eitje in de 
baarmoeder van een ander vrouw Zo 
ontstond het begnp, .huurmoeder" en 
zelfs ,,huurbaarmoeder" Er zijn zelfs 
firma's ontstaan die huurmoeders be
zorgen aan echtparen die dat verlan
gen 

Waar ingevroren sperma oud 
nieuws iw, stelt zich thans ook het 
probleem van de ingevroren em
bryo's Momenteel bestaan er in Aus
tralië twee ingevroren embryo's die 
„wees werden" toen hel kwestieuze 
echtpaar vóór de inplanting gebeurde 
in een vliegtuigongeval om het leven 
kwam 

Belangrijk op het etische vlak is de 
aankondiging op het elfde wereldkon-
gres gynekologie en verloskunde m 

O.C.M.W.-BRUGGE 
Kartuizerinnenstraat 4 
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 
- Torhout, 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, Kartzuiennnenstraat 4 van Buur tot 12uur 
en van 13u30' TOT 17u30' Tel 050/33 98 54 

Aanbiedingen worden verwacht tegen 2 3 1987 in een gesloten omslag, 
waarop de vermelindg „seizoenpacht", en gericht aan de heer F 
Bourdon, voorzitter, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge 

O.C.M.W.-Brugge 
Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 

Openbare Verpachting bij inschrijving (sousmissie) 
LANDBOUWGRONDEN 

Maldegem zaailand 24ha 23ca KI 347 Vri) van pacht sedert 1 10 1986 
Zuienkerke zaailand 2ha 26a 76 ca KI 6 635 Vrij van pacht van 

I 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 C O O op 
datum van 02 10 1972 

ZIJ worden aangevuld met de voorwaarden en normen opgelegd door 
de Bestendige Deputatie van West Vlaanderen (bestuursmemonaals 
II 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 Sekretariaat van het O C M W Brugge Kartui 
zennnenstraat 4, Brugge 

Alle voorwaarden kunnen in de Dienst Eigendommen en Gebouwen 
elke werkdag van maandag tot vnjdag 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 

Berlijn dat nu ook zwangerschap mo
gelijk IS met een ingevroren eitje Dit 
brengt met zich dat het etische pro
bleem van het bewaren van „overtolli
ge embryo's" zich met stelt Eitjes 
worden door niemand onder de leven 
de wezens gerangschikt 

Bezinning 
Op dit ogenblik diskussieert men 

over wat te doen met het overschot 
aan embryo's die men met nodig 
heeft voor de inplanting, met o a de 
volgende items 
— mogen deze verkocht worden aan 
andere echtparen 
— wat met de diepvnesbewaring er
van 
— mogen ze gebruikt worden voor 
medische expenmenten 
— mogen zij verhandeld en bewerkt 
worden (vb in de kosmetica 

Over heel de wereld is men begaan 
met deze problematiek Eens te meer 

IS de evolutie van de wetenschap 
recht en ethiek te vlug af 

Het IS mets te vroeg om ons te 
bevragen en te Isezinnen over deze 
wondere evolutie door de enen boei
end genoemd door de anderen 
angstwekkend (denk aan de vrees 
voor genetische manipulatie) door 
nog anderen etisch onaanvaardbaar 

Zijn er grenzen aan de weten
schap'' Is de wetenschap vrij of moet 
er genormeerd worden'' 

Is het recht op voortplanting een 
fundamenteel recht of moet het bin
nen bepaalde perken gehouden wor
den'' Wat met ons achternahmkend 
afstammingsrecht'' 

VSVK hoopt over deze en ongetwij
feld vele andere vragen te kunnen 
nadenken en overleggen tijdens de 
ontmoeting op donderdag 26 februari 
a s 

Geert Bourgeois 

Gemeenteraad Damme 

Bouwen aan 
nieuwe staat 

De decemberzitting van de Damse 
raad begon met een incident De 
oppositie-teden vroeg de verdaging 
van de begrotingsbespreking, omdat 
er verscheidene pagina's ontbraken 
in de aan hen overhandigde eksem-
plaren Tevergeefs echter 

Geld van 
de meerderheid 

Daarna haalde de CVP-fraktieleider 
het wierooksvat boven om de resulta
ten van het door de roomsblauwe 
regering uitgedokterde St -Annaplan 
te verheerlijken Deze woorden wer
den nochtans meteen ontkracht door 
de dd CVP-burgemeester, die scherp 
uithaalde naar het saneringsplan en 

Per bus 
naar Magdalena 
Vanuit Brugge 

De VU-arrondissementsraad van 
Brugge roept leden en sympatisanten 
op om samen naar de grote nationale 
VU-meeting in de Brusselse Magdale-
nazaal te reizen op zondagnamiddag 
12 apnl Daartoe legt het bestuur een 
autokar in, maar dan moeten er wel 
genoeg voorinschnjvmgen zijn 

De prijs zou iets meer dan 250 fr 
per persoon bedragen en er zouden 
diverse opstapplaatsen voorzien wor
den Wie mee gaat, neemt onverwijld 
kontakt op met de arrondissementele 
penningmeester Joel Boussemaere, 
Kapelaanstraat 5 te 8310 Brugge 3 
(tel 35 66 87) 

Aanbevolen' 

aankloeg dat de Belgische staat nog 
steeds 25 miljoen fr in het krijt staat 
bij de gemeente 

Waarop VU-raadslid mevr Reinhil-
de Buicke-Verbruggen vinnig rea
geerde ,, Ik weet de goede oplossing 
laat ons een nieuwe staat bouwen " 
Algemene konsternalie bij de meer
derheid en geen antwoord, ze zaten 
perpleks < 

VU-raadslid Jos Millecam van zijn 
kant had een punt aan de agenda 
laten toevoegen inzake de verminde-
nng van de personenbelasting Met 
zeer gefundeerde en gedetailleerde 
berekeningen bewees hij, zwart op 
wit, dat het gemeentebestuur door de 
verlaging van de intrestlast bij het 
Gemeentekrediet een vermindering 
van 14,7 miljoen tr kon doorvoeren 
Op zijn vraag omtrent het gemeente
lijk reservefonds (nu 9,9 miljoen plus 
18,8 miljoen overboekingen) ,,Wiens 
centen zijn daf", kreeg hij als ant
woord ,,D/e centen, dat zijn de 
onze" Goed dus om weten voor de 
Damse burgers het is met hun geld, 
maar dat van de meerderheid 

Als woordvoerdster van de opposi
tie verzocht Reinhilde Bulcke-Ver-
bruggen de zitpenningen met te ver
hogen, aangezien de oppositie meent 
dat de Damse inwoners nog steeds 
veel te zwaar belast worden De CVP 
stemde de verhoging toch, met hoon
gelach 

Langs deze weg roepen de beide 
VU-ers nogmaals de Dammenaars op 
de gemeenteraadszittingen bij te wo
nen, opdat ze zouden kunnen vast
stellen op welke manier hun stad 
,,bestuurd" wordt 

L. Cordy 

Kantoor van Notaris Frangoise PROOT te Brugge, 
Meestraat, 2-4, tel. 050/33.96.86 

OPENBARE VERKOPING van: 
STAD BRUGGE - Zwankendamme 

Perceel LANDBOUWGROND, gelegen te Brugge Zwankendamme 
palende aan de Zijdelingse Vaart, bekend kadaster Brugge 14e afdeling 
sectie B nummer 140/4 (voorheen Brugge 12e afd sie O nrl40/2D) voor 
een grootte van ZESENTACHTIG AREN TWEEENZESTIG CENTl 
AREN (86 a 62 ca) 

VRIJ van GEBRUIK 
ENIGE ZITDAG voor TOEWIJS: dinsdag 3 maart 1987 om 15u. te 

Lissewege Brugge in de herberg In de Oude Toren bij Fernand 
Verstappen Onder de Toren 14 

De kopers dienen zich te voorzien van hun trouwboekje en huwelijks 
kontrakt of uittreksel geboorteakte 

Echtenoten dienen beiden samen tegenwoordig te zijn 
Alle inlichtingen ten kantoor 

WEST-VL. 
FEBRUARI 

20 VER-ASSEBROEK: Mens, her 
der van de natuur" voordracht met 
bespreking door prof U Libbrecht in 

't Leenhof ' om 20u Toegang 80fr 
leden 50 fr Org DF-Ver-Assebroek 
20 GISTEL: Ledenfeest Vlaamse 
stoofkarbonaden frietjes, drank, taart 
en koffie (250 fr) Gratis tombola 
Eregast is Jaak Vandemeulebroucke 
In ,De Reisduif", Stationsstraat 85 
Inschrijven voor 16/2 bij Rony An 
seeuw, Westbelklaan 4 (059/ 
27 78 70) Org VU-Gistel 
21 OOSTENDE: Hamburgerkaar-
ting in hetTrefcentrum Om20u Inleg 
40 fr per spel Org VU-Oostende-
centrum 
21 BRUGGE: Algemene Vergade-
nng van de Federatie van Vlaamse 
Knngen Nationgal Tema ,,Wij gelo
ven dat Vlaanderen leeft" Aanvang 
14u Om 16u spreekt Hans Bracque-
ne over de sociaal-ekonomische si
tuatie van de Vlamingen, vroeger, nu 
en m de toekomst In de abdij van 
Steenbrugge, Baron Rusettelaan 435, 
Assebroek Brugge 
21 BRUGGE: Grootbrugs VU-le-
denfeest in de ,,Holiday Inn" Om 
20u In aanwezigheid van voorzitter 
Jaak Gabnels Deelname in de kos
ten 750 fr 
21 POPERINGE: Feestetentje in 
hotel-restaurant Palace Deelname
kosten 675 fr Inschrijven voor 15/2 
bij één van de tiestuursleden van 
F'^V-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 
23 BRUGGE: ,,Season in Hakkan" 
filmvertoning in Cine Zwarthuis, Gul
den Vlies 1, Kuiperstraat Inkom 140 
fr , DF-leden 110 fr Org DF-Derde-
werldraad Brugge en BGJG 
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 m ,,De Dne 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 
m de Bar van het Muziekauditonum, 
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 .luize Ro
brecht van Kassei, Kaslelenlaan 109 
om 20u Org Welzijnszorg West 
27 ARDOOIE: Debat ,,De Vlaamse 
landbouwer en de Europese over 
schotten" in ,,Clubhuis", Prinsen-
dreef Aanvang 20u Org VVB-Ar-
dooie I s m B Boerenbond, ABS, 't 
Boerenfront, LVZ en Staatssekr vr 
Landbouw 
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 
28 LAUWE: vu-bal in zaal Club" 
Aanvang 20u 30 Inkom 100 fr WK 
80 fr Org VU-Menen-Lauwe-Rek-
kem 

MAART 

1 DIKSMUIDE: Uitgebreide arr-
Raad — kooptaties — om 9u30 stipt 

in het Vlaams Huis 
2 lEPER: Bezoek aan de Kaasma-
kerij te Passendale Statiestraat 111 
Vertrek om 13u30 aan hel lepers 
Nieuwerck met de beschikbare wa 
gens Inschrijven voor 23/2 op het 
sekretariaat van VW-leper Slacht-
huisstraat 29 (057/20 24 68) 
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 
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„Wat met de mijnen?" te Hechtel 
Op vrijdag 27 februari heett om 

20u te Hechtel een belangrijke infor 
matieavond plaats over de sluiting 
van Limburgse mijnen 

Op die avond zullen aan VU-voorzit 
ter Gabriels en ACV-afgevaardigde 
Roger Reynders enkele prangende 
vragen worden gesteld 
• Wat na de sluiting van Eisden 
Waterschei en Winterslag ' 
• Volgen Zolder en Beringen dan 
o o k ' 

LIMBURG 
FEBRUARI 

26 MUNSTERBILZEN. Grote kaart
avond in lokaal Bloemenhof om 20u 
Onder de prijzen een vet varken 
Kaarters op post Org VU-Munster-
bilzen 
27 HECHTEL-EKSEL Hoorzitting 
over de Limburgse mijnproblematiek 
met als gastsprekers Roger Reyn
ders ACV-afgevaardigde en Jaak Ga
briels In Nieuw Toeristenhof kort bij 
het Don Bosco-kollege te Hechtel om 
20u Org VU Hechtel-Eksel i s m 
aktiekomitee Red onze mijnen ' 

MAART 

7 ZUTENDAAL Vienng 10-jarig be
staan VU-Zutendaal in restaurant ,,De 
Klok" om 20u 
7 ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER- Bal 
van schepen en provincieraadslid Jan 
Peumans m zaal Lido vanaf 20u 

• Hoe zit het nu echt met de kolen 
voo r raad ' 
• Zijn de gepubliceerde rekeningen 
j u i s t ' 

De bijeenkomst is een samenwer 
king tussen de VU-afdeling Hechtel-
Eksel en hel aktiekomitee ,Red onze 
Mijnen' Deze belangrijke zitting gaat 
door in cafe Nieuw Toeristenhof bij 
Andrea tegenover het Don Boscokol-
lege te Hechtel en begint om 20u 

ZO«K€K)€ 
D 21j ongehuwd tweetalig meisje 
met een kwalificatie in keukenhulp en 
reeds enkele jaren ervaring als keu
kenhulp zoekt een betrekking als 
hulp in een keuken of in een bakkerij 
in het Brussels of op de as Brussel-
Ninove Voor ml zich wenden tot 
senator-burgemeester dr J Valke
niers, tel 02/569 16 04 

U Tweetalige A3 en B2,24j gehuwde 
man met specialisatiejaar lasser en 
reeds enkele jaren ervaring in onder
houd van roltrappen zoekt een nieu
we betrekking in het Brusselse of 
Vlaams Brabant Voor ml zich wen
den tot senator-burgemeester dr J 
Valkeniers, tel 02/569 16 04 

n Jonge logopediste uit Oudergem 
zoekt een betrekking Inlichtingen tel 
02/672 38 74 na 18u of tijdens de 
kantooruren 02/641 33 39 (Nikol) 

Wï] 
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Deze week 
in Knack Magazine 

Leven in de file 
Het bericht op de ochtendradio luidt vrijwel elke och
tend en avond hetzelfde: altijd staan dezelfde mensen 
op dezelfde plaats in een file Toch is het verschijnsel 
in ons land slechts enkele maanden oud. Vanwaar ko
men die files ineens? En waarom worden ze altijd lan

ger? Leven in de file, deze week in Knack. 

Etienne Davignon 

Burggraaf Etienne Davignon verliet 
enkele jaren geleden de Europese po
litieke scene om direkteur te worden bij 
de Generale Maatschappij van België 
En Davignon laat zich ook in zaken 
met onbetuigd Een interview, deze 
week in Knack 

A, BI, B2 en C 

Jaarlijks worden er m België voor ten 
minste een miljard frank aan gere
gistreerde vitaminen en vitamineprepa
raten verkocht Er wordt ook nog twee 
tot dne miljard aan met geregistreerde 
vitaminen besteed Maar wordt de ge
bruiker beter van zijn dure wonder
middelen'' Deze week in Knack 

1.000 jaar wetenschap 

In de vijftiende eeuw begint de tijd die 
doorgaans die van de renaissance en 
het humanisme wordt genoemd De 
middeleeuwse geest speelt nog een gro
te rol, maar toch maken de geneeskun 
de en de aardrijkskunde vooruitgang 
Het tweede deel van 1 000 jaar weten
schap in Vlaanderen, deze week in 
Knack 

Een dagje in de doos 

In de buik van het Museum voor He 
dendaagse Kunst in Gent, bij Jan 
Hoet, zijn onzichtbare kollektie en zijn 
aan het oog onttrokken medewerkers 
Een reportage, deze week in Knack 

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 
Diens ten ve rhu r i ng lange t e r m i j n . D ' I E T E R E N L E A S E 

kor te te rm i jn A V I S 
P e r s o n e n w a g e n s en v r a c h t w a g e n s 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 
Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel 03/353 26 50 
Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

Handelaars... 
- z e l f s t a n d i g e n (enz . ) 

v o o r u w publ ic i ta i re b o o d 
s c h a p in «WIJ» neem k o n -
takt met 

K a r e l S E V E R S 

(onze publ ic i te i tsman) 

02 /219 .49 .30 . . . 

Gezellig met zijn tweefn oud wor 
den zonder de d a g d a g ^ f e e beslom-
mernissenj temidden van groen en 
kort haé&ttSê^Q^immhet rustoord 
R o o ^ g j ^ w a a r spg^ale kamers zi|n 
v o o j ^ g l ^ ^^ 

Roosbeek Leuven-
s e s t ë ^ ^ £ j 2 1 \ . EfeuteJSem, 016-
73 31 

Ouder dan 60 en het böu om alles 
alleen te moeten doen? fem dan bij 
ons wonen - ^ wij biedefteen Vlaamse 
familiesfeer — eeftsJigun om rustig en 
zelfstendtQ te l e v e i ^ ' 

Inte; Kistoord Roosbeek Leuven
sesteenweg 215, 3370 Söütersem, 
016-73 Sr^i-^'h-'-fi-'^ 

G U I D O V A N H O V E 

v i o o l b o u w e r 

Zou tenaa ies t raa t 1 0 

8 4 8 0 V e u r n e 

DEVRIESE 
woonverlichtino 

baron ruzettelaan 78 
8320 brugge 4 

vbaan brugge - oostkamp.. 
X 050/35 74 04 y^ 

Juimlierszaak 
0. Dâ rez-Deibaere 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 

Guide NUYTTENS 
L o n g t m s t r a a t 126 

1 0 9 0 B r u s s e l 

S A N I T A I R — Z I N K 
R O O F I N G 

L O O D G I E T E R I J 
G A S V E R W A R M I N G 

T e l . 4 2 6 1 9 . 3 9 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

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

O — ^ STUDIO 
X j y DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 An twerpen 
Tel 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

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: 

Si lhoue t te 
Marw i t z 
Rodens tock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel . 03-321 08 96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 64 75 

ESOX 

STAN PHILIPS 

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

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel . 02-460 68 93 

Import - Export 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames- heren en kinderkleding 

SIAM-import 
Ui tzonder l i jke a a n b i e d i n g 

tot 3 1 - 1 2 - ' 8 6 
K a a r s e n voor w inke ls 

e n res taurants . 
Ui tz . lage pr i jzen 

Inl S ta t ionss t raa t 7 0 , 
9 1 2 0 Des te lbe rgen 

091 /28 03 00 of 091 /28 04 73 

migrostraat 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 
DEROOSEN.V. 

A l g e m e n e hout- en p la tenhande l 
Schaver i j 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalsl 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldsiraal 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag brieven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

STRATENDEMOKRATIE 

In de verdediging van de Happart-
belangen beginnen sommige Waalse 
vendeliertjes vervaarlijk met de vlag 
van de gemeentelijke demokratie te 
zwaaien Blijkens de uitlatingen van 
Frangois Perm op RTBf en van José 
Happart op RTL is de Waalse poli
tieke voortioede nu tot het besluit ge
komen dat heel ons politiek bestel 
moet worden hervormd rond het hei
lig idee van de (alleszaligmakende) 
gemeentelijke demokratie 

Beide keffertjes zien er immers 
geen bezwaar in dat elke Belgische 
gemeente in de toekomst zelf beslist 
bij welk land of regio ze wil behoren 

Als beide heren hun zin krijgen, 
kan een gemeenteraad morgen bij 
eenvoudige meerderheid beslissen 
om Belgenland vaarwel te zeggen en 
aan te sluiten bij een of ander buur

land of waarom met bij het be
lastingsparadijs van Caroline of Ste-
fanie 

Persoonlijk zien we enige proble
men rijzen bij het zo radikaal door
trekken van de gemeentelijke autono
mie maar als goede federalisten en 
pluralisten willen we onze Waalse 
landgenoten de vruchten van zoveel 
kreatief en demokratisch talent van 
eigen bodem met onthouden 

Indien dit Waals experiment met 
sukses wordt bekroond, iets waaraan 
we gezien de demokratische in
gesteldheid van onze zuiderburen 
nauwelijks twijfelen suggereren we 
de roodgele falanks om een stapje 
verder te zetten en de inwoners van 
elke straat te laten beslissen bij welke 
gemeente (met lage opcentiemen) ze 
willen aansluiten 

Met deze stratendemokratie zullen 
beide demokraten m hart en vooral 

nieren zeker hoge ogen gooien in de 
,,Stratenmaker op zee"-show of in de 
reeks ,,lncroyable maïs v ra i " 

J .P. , Heverlee 

MARTENS 

Wilfried, gij schuift steeds alle ver
antwoordelijkheid af op onderge
schikten, de provinciegoeverneur de 
speciale afgezant, de minister van 
Binnenlandse Zaken, maar Happart 
bhjfti 

GIJ belooft te zullen optreden in het 
geval Happart, maar 

Het arrest van de Raad van State 
dient uitgevoerd, maar Eindeloos is 
het i 

GIJ die op Expo 1958 nog met 
pekeieren wierp en op een Vlaamse 
betoging uitriep ,,Geef ons wa
pens" U was ook de student die ons 
op de IJzerbedevaart toesprak 

De resultaten zijn beschamend Nu 

IS het genoeg Vlaanderen betaalt al 
veel te veel levert al veel te veel in en 
zou nu nogmaals dienen te betalen 
om de meest elementaire rechten te 
verkrijgen de toepassing van de wet 

GIJ verkwanselt een hoger doel 
(toepassing van de wet) voor lagere 
doeleinden (in stand houden van uw 
regering) Dat is laf en ruikt naar 
verraad' 

N N., Broechem 

BRT-VRT 
N a V de heibel omtrent de naam

verandering van de BRT mag zoals 
inzake het statuut voor Brussel de 
PVV de trieste eer opeisen als eerste 
de Vlaamse eendracht te hebben 
doorbroken 

Zoals vervat in de regeringsverkla 
ring van de eerste Vlaamse deelrege 
ring moet de Vlaamse identiteit her
kenbaar zijn in het buitenland In uit
voering daarvan werd tussen de 4 
fraktieleiders in de Vlaamse Raad 
besloten tot een naamwijziging van 
onze eigen nationale zender 

De benaming BRT onderlijnt onvol
doende onze eigenheid tegenover 
het buitenland Al te vaak worden wij 
Vlamingen door buitenlanders be
schouwd als tweederangsburgers — 
zelfs als een minderheid in dit land ' 
— als een soort vertaalde" Belgen 

We hebben derhalve belang bij een 
specifieke echt eigen benaming van 
onze eigen zender Het kulturele 
heeft een weerslag op het politieke 
en zelfs op het ekonomische de 
meest ontwikkelde volkeren zijn zich 
daarvan in ruime mate bewust 

Waar gesproken wordt over de 
kosten van een naamsverandenng 
wachten we nog op een ernstige, uit
gewerkte raming in afwachting is het 
inmiddels geoorloofd de vereiste do
sis scepticisme aan de dag te leggen 

Aanvankelijk maakte de nieuwe 
direkteur-generaal van de BRT geen 

bezwaren tegen de geplande naams
wijziging destijds kwamen er ook 
geen reakties los tegen het 4-
partijenakkoord terzake vanwaar 
komt die laattijdige en vaak pietluttige 
tegenstand n u ' 

Het IS weliswaar denkbaar dat be
tere benamingen dat VRT mogelijk 
zijn — beter klinkend of gemakkelij
ker herkenbaar — doch dit is de 
hoofdzaak met De hoofdzaak is wen
sen we in het buitenland op een on 
dubbelzinnige wijze onze eigenheid 
te onder l i jnen ' Velen die met opmer
kingen komen aandraven maken met 
die indruk 

Konklusie zoals alle firma s die 
zichzelf respekteren bekommerd zijn 
om een eigen imago zo moeten wij 
ook als volk in het buitenland op een 
duidelijke en oorspronkelijke wijze 
herkenbaar zijn Dat is met alleen een 
kwestie van zelfrespekt dat is ook 
een kwestie van welbegrepen eigen
belang! L.D.-V.D , Bel legem 

FRAUDE 

Jaarlijks wordt er voor meer dan 
700 miljard gefraudeerd Dit betekent 
elk jaar voor de staat een verlies van 
300 miljard Deze fiskale fraude is nu 
door de regenng vrijgesteld van ver-
volking dankzij het , Charter van de 
belastingsplichtige" Op deze manier 
worden jaarlijks honderden miljarden 
kado gedaan voor de luxe van enkele 
rijken 

Ook verliest de gemeenschap heel 
wat geld door moderne bedrijven de 
eerste tien jaar vrijstelling van be
lastingen te geven, of miljarden sub
sidies 

Waarom mogen de mijnwerkers 
dan geen 16 miljard vragen om de te
werkstelling van 25 000 gezinnen te 
verzekeren en zo in het belang van 
de gemeenschap een veilige energie 
te produceren die bovendien onze 
nationale onafhankelijkheid vrij
w a a r t ' B.H., Tessender io 

^ ^ lepel & vork... 
/ 

T\^astautant „ KirrLasseHtbat^ 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise — 02/269 70 45 Aperitiefhapje 

Huisgemaakte ganzelever 
Sorbet 

Asperges 
Vis-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 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich, Kon Astridlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Tervuursevest 60-016/22 86 72 

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

Torhout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22 

Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munder Ttiier van 't vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel goed en goedkoop eten 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tonger lo-Wester io 
Te l . 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

n P V B A Bierhandel Hellinckx 

Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

l d r h r e - i n | '^'"^^ SINT-MARTENS-BODEGEM 

S. M. B. Tel . 582.10.93 
H 
H8lfVHANDEl\r 

ELLINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe s 

Wij bestellen ten huize 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Ui tbergen 

Te l . 091-67.57.12 

Koffiebranderij 

Emie l W i t t m a n n s t r a a t 36 , 1030 Brusse l 
02 -734 56 09 - 460 48 8 7 

Jor is Van den Oriessche 
zaakvoerder 

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

tboerenhof 
CAFE-RESIAURANT-FRnUUR 

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

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

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER 

LAS AT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Hoek 

I Wo l veng rach t 

en 

fo'ooMFA^r Leopo lds t raat 

Tel 217 91 53 

W a a r V l a m i n g e n 

t h u i s z i j n 

m 't h a r t j e v a n B r u s s e l 

B a n k e t b a k k e r i j 

ANTWERPIA 
st^l . JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

Hotel Restaurant 

Hof De Draeck 
Hoofstraat 6 

3793 TEUVEN (Voeren) 
Tel 087/68 76 17 

Het adres voor een rust ig ver
bli jf en betaalbare gas t ronomie . 

CAF€ 
ZAAI 

iOaCMCHT 

BUCC 
011/47 28 97 ^ m 011/47 28 97 

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 

VANMEULDER 
Callenberg 10 
Sint-Pieters-Leeuw 
Tel. 02/376.96.74 
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Charmezanger Eddy Wally: 

„Ik kan mensen 
gelukkig maken" 

BREENDONK. — Hij is ongetwijfeld één van de 
bekendste Vlamingen. Met daarenboven een interna
tionale reputatie; zo trad hij als eerste Vlaamse zan
ger op in een land achter het Ijzeren Gordijn. 

Een gesprek, net vóór zijn zoveelste optreden en 
met andermaal een bomvolle zaal. 

onze omroep Ik heb reeds prach
tige shows gemaakt op de televi
sie De cijfers van de kijkdicht
heid bewijzen mijn populariteit 
Sommigen zeggen openlijk dat 
ze Eddy Wally met kunnen mis
sen Omdat ik de man ben die de 
show in Vlaanderen omhoog ge
tild heeft Straks bestaat mijn 
radio-programma ,,Onvergete
lijk" tien jaar Dit wordt gevierd 
op 29 maart " 
WIJ: Sommigen beweren dat 
onze taal zich niet leent om te 
zingen. 

DUARD VAN DE WALLE is 
zijn ware naam Geboren 
in 1932, daags na 11 juli 

HIJ doorliep zijn lagere school en 
werd tekstielarbeider, net zoals 
zijn vader Op zijn dertigste stopte 
hij daarmee en ging hij zich vol
tijds wijden aan zijn job als markt-
kramer en zanger 

Eddy Wally, de ,,keizer van de 
smartlap", zong sindsdien tien
tallen platen vol • twintig keer ont
ving hij daarvoor een ,,gouden 
plaat" (25 000 eksemplaren) en 
van dne van zijn singles gingen 
er meer dan 100 000 over de 
toonbank Hij woont in Ertvelde 
(Evergem), waar hij bijna dage
lijks optreedt in zijn eigen zaal, 
,,Chene". 

WIJ ontmoeten elkaar m de 
loge van de zaal „Castel" te 
Breendonk, waar dagelijks bus
sen vol bejaarden naartoe wor
den gevoerd Het voorpro
gramma bestaat uit het aanprij
zen van goederen uit de zg 
„Hallux-krisiswinkel", enkele 
sketches van ene Luc Caals en 
Manda Neal en een drietal num
mertjes van dochter Marina 
Wally Hoogtepunt is natuurlijk 
het optreden van Eddy zelf 

HIJ IS gekleed in een knalrood 
kostuum, draagt witte schoenen, 
heeft gitzwart haar, kraaiepootjes 
om de ogen. Zijn glanzende tan
den flikkeren wanneer hij weer 
eens breed glimlacht De vonk 
slaat meteen over op de zaal 

Tekstielwever 
WIJ: U staat reeds een kwart
eeuw op de planken. 

E. Wally: „In 1985 vierde ik in
derdaad mijn 25ste jaar als ar
tiest " 
WIJ: Wat is er sindsdien ver
anderd? 
E. Wally: ,,Mijn leven is helemaal 
veranderd Het is anders dan an
ders geworden En het wordt 
steeds drukker door het alsmaar 
toenemend aantal aanbiedin
gen " 
WIJ: Welke ambitie koesterde 
U toen U er mee begon? 
E. Wally: ,lvlijn grote droom was 
Amen ka bereiken En ik heb deze 
droom waargemaakt " 
WIJ: Waarom precies Ameri
ka? 
E. Wally: ,,lk vond dit een on
voorstelbaar land Bovendien 
was ik een grote fan van Elvis 
Presley " 
WIJ: Had U gedacht het zo ver 
te brengen? U bent immers 
heel eenvoudig begonnen. 
E. Wally: ,,lk werkte als tekstiel
wever in het Sas-van-Gent Al
hoewel ik toen plaatselijk al enige 

bekendheid genoot Tussen de 
weefgetouwen en tijdens de mid
dag zong ik mijn liedjes 
Ik moest immers op jonge leeftijd 
gaan werken l\Aijn vader was am
per 49 jaar toen hij stierf " 
WIJ: Met hoevelen bleef uw 
moeder dan over? 
E. Wally: ,,Met nog twee zussen 
Ik was de jongste, en meteen ook 
het troetelkindje " 
WIJ: U geeft de Indruk een ge
lukkig man te zijn. Is dat zo? 
E. Wally: ,,lk ben een gelukkig 
man Zeker en vast " 
WIJ: Die gelukzalige glimlach 
is dus niet geveinsd..? 
E. Wally: ,,Neen Ik speel geen 
komedie Het is allemaal puur na
tuur en echt Ik hou van het le
ven " 
WIJ: De wereld wordt er anders 
niet hartelijker op... 
E. Wally: ,,Wij leven in een zeer 
moeilijke wereld Maar we zullen 
trachten alles te overwinnen " 
WIJ: Welke boodschap hoopt U 
te kunnen brengen aan uw toe
schouwers? 
E. Wally: ,,lk wil alle dagen op
treden, schone shows verzorgen, 
live Met een orkest en een sjiek 
geklede artiest De mensen hou
den daarvan " 

Eigen stijl 
WIJ: Maar is er iets dat U speci
aal wilt meegeven aan uw 
fans? 
E. Wally: ,,lk heb mijn eigen stijl 
opgebouwd en hoef niemand na 
te doen Eddy Wally is er al zo
veel jaren en door iedereen ge
kend 
Ik ben liefst 23 jaar bij dezelfde 
platenmaatschappij en ik neem 
steeds weer nieuwe platen op Ik 
heb 30 langspeelplaatsen ge
maakt " 
WIJ: U zingt vaak over de 
liefde... 
E. Wally: ,,Ja Gisterenavond 
bv , toen ik het liedje ,,Neem mij 
nog eens in je armen" zong. was 
de sfeer onvoorstelbaar in de 
zaal bij mij thuis De mensen ga
ven bloemen, zij waren ontroerd 
Ik kan mensen echt gelukkig 
maken 
Elke dag ontvang ik tussen de 
tien en twintig brieven De 
meesten vragen mij of ik alstu
blieft toch maar een bezoekje zou 
willen brengen Ik kan het alle
maal met bijhouden Ik krijg zelfs 
brieven van jonge mensen die op 
sterven liggen en vragen om mij 
nog eens te zien Ongelooflijk " 
WIJ: Hoe verklaart U dit blij
vende sukses? 
E. Wally: ,,Mijn blijvend sukses 

Eddy Wally ,,lk ben de man die de show in Vlaanderen omhoog getild 
heeft " 

dank ik vooral aan het feit dat ik 
een goede stem heb en kwaliteit 
breng En dat ik nooit grote lucht
kastelen heb opgebouwd Ik ben 
Eddy Wally gebleven, dezelfde 
als jaren geleden Ik blijf mezelf 
En ik maak tijd voor de mensen " 
WIJ: Andere zangers zijn ged
wongen zich aan te passen aan 
de nieuwste trends. U blijft de
zelfde tema's bespelen? 
E. Wally: ,,Ja Ik denk dat dit te 
verklaren is door het feit dat de 
mensen het geweld beu zijn en 
iets rustiger muziek verkiezen Zij 
willen eens iets anders " 
WIJ: Hebt U ook jonge luiste
raars? 

E. Wally:,,Zeer zeker Ik krijg tal
loze brieven van jonge mensen 
Van 7 jaar, van 12 jaar, en noem 
maar op Ik kan U dit bewijzen 
Indien je wist wat deze lieve men
sen allemaal naar mij schrijven 
Veel jongeren kennen zelfs al 
mijn teksten meezingen 
En hoeveel jonge koppeltjes zijn 
er met die, met hun kindje op de 
schoot, naar Eddy Wally komen 
luisteren'^" 
WIJ: Bent U tevreden over het 
kultuurbeleid in Vlaanderen? 
E. Wally:,,Daar kan nog iets aan 
verbeteren In andere landen bv 
krijgen zangers vaker een mooie 
prijs voor geleverde prestaties 
Ze worden soms al eens ontvan
gen door een Hoogheid Dit ge
beurt hier te weinig " 
WIJ: U hoopt eens in audiëntie 
ontvangen te worden? 
E. Wally: ,,Niet direkt Maar 
toch ere wie ere toekomt " 
WIJ: Geniet U van over
heidssteun? 

E. Wally: ,,Neen " 
WIJ: Hoe is uw relatie met de 
BRT? 
E. Wally: ,,lk ben tevreden over 

E. Wally: ,,Zij die dit beweren, 
zijn fout Ik trek de wereld rond 
met mijn Vlaamse liedjes In Ca
nada, in Amerika, in de Sovjetu
nie In Rusland kwam ik zelfs op 
de derde plaats bij een internatio
naal songfestival En in Lenin
grad maakte ik een televisie
show voor 10 miljoen kijkers " 

Ambassadeur 
WIJ: U bent fier Vlaming te 

zijn? 
E. Wally: ,,Ja Overal is men op
getogen met mijn Vlaamse lied
jes In Leningrad waren telkens 
7 500 mensen aanwezig On
voorstelbaar'" 
WIJ: U bent a.h.w. een ambas
sadeur voor Vlaanderen? 
E. Wally: ,,Eigenlijk wel Van
daag worden mijn liedjes enorm 
veel gedraaid in Japan In het 
Vlaams'" 
WIJ: Waar gaat de volgende 
reis heen? 
E. Wally: ,,lk droom van Japan, 
indien het ministerie van kuituur 
tenminste tot medewerking be
reid IS " 
WIJ: Wat hoopt U nog te be
reiken? 
E. Wally: ,,lk hoop binnenkort 
weer een grote televisieshow te 
kunnen maken, met alles erop en 
eraan En dat ik weer een hit 
krijg Ik hoop eveneens veel 
jonge artiesten te kunnen helpen 
bij de uitbouw van hun carrière 
Ik doe dit nu ook al, ik neem im
mers vaak nieuwelingen op m 
mijn shows " 
WIJ: Iedereen kent U... 
E. Wally: ,,Daf/syu/sr Toenikde 
eerste keer uit Amerika terug 
thuiskwam werd ik ontvangen op 
het gemeentehuis Door de bur
gemeester en meneer Van 
Grembergen Ik word heel erg 

gewaardeerd in mijn gemeente 
Ik heb Ertvelde bekend en be
roemd gemaakt " 
WIJ: Samen met Paul Van 
Grembergen. 
E. Wally: ,,Ja Meneer Van 
Grembergen is een heel erg sym-
patieke mens' Hij helpt heel veel 
mensen Hij heeft een gouden 
hart 
WIJ zijn trouwens samen begon
nen hij in de politiek en ik in de 
showbusiness " 
WIJ: Welke omschrijving past 
het best bij U ? 
E. Wally: ,,Soms noemt men mij 
,,the Voice of Europe" Waarom 
nief?" 

Folldore 
WIJ: Hoe reageert U op sma
lende opmerkingen? 
E. Wally: ,,Och Ik ken journa
listen die aanvankelijk zanger wil
den worden, maar daann met luk
ten Negatieve kritiek is nogal 
eens geïnspireerd door afgunst 
om wat Eddy Wally uit de grond 
heeft gestampt Met eigen midde
len en gesteund door mijn fami
lie En toch werp ik hen geen 
steentje 

Ik heb het overigens vaker mee
gemaakt dat mensen, die met 
van mijn stijl hielden, hun mening 
totaal hervormden toen zij een 
optreden van mij gezien hadden 
Ik win alle dagen fans bij Jonge 
en iets oudere " 

WIJ: Hoe blijft U het vol
houden? 
E. Wally: ,,lk doe mijn werk heel 
graag En ik weet dat de mensen 
naar mij blijven vragen Ik ben 
bijna een stuk folklore geworden, 
zeker op de Vlaamse markten " 
WIJ: Wanneer bent U triestig? 
E. Wally: ,,Als iemand gaat ster
ven en mij vraagt nog even tot bij 
hem of haar te komen Dat werkt 
op mijn gemoed 
Ik krijg ook veel brieven van ge
vangenen, die ik allemaal pro
beer te beantwoorden Ik heb 
zelfs twee maal opgetreden in de 
gevangenis, met een ongelooflijk 
sukses " 
WIJ: Bent U rijk geworden? 
E. Wally: „Rijk?Als we rond ko
men en iedereen het zijne kun
nen geven, zijn we al gelukkig " 
WIJ: Hoe zijn uw relaties met 
de andere Vlaamse zangers? 
E. Wally: „Zeergoed Ik heb ze 
allemaal reeds werk gegeven in 
mijn zaak En ik heb er enkelen 
mee helpen groot maken, door 
hen mee op te nemen in mijn 
show " 
WIJ: Waarom neemt U niet deel 
aan de selektie ter aanduiding 
van de Vlaamse vertegenwoor
diger voor het Eurosong
festival? 
E. Wally: ,,lk heb er geen be
zwaar tegen, maar men heeft mij 
dit afgeraden " 
WIJ: De Vlamingen presteren 
daarbij doorgaans ondermaats. 
Nochtans hebben wij een rijke 
liedjestraditie. 
E. Wally: ,,Inderdaad En boven
dien hebben wij zeer goede ar
tiesten " 

(pvdd) 

vMENSEN 
1«ONS 
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