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Wat de kompels vragen 
De CVP en de haar toegewijde pers verzuimen geen dag en geen 

gelegenheid om de VU-houding inzake het drama van de Kempi-
sche koolmijnen op de korrel te nemen. Het zit hen blijkbaar zeer 
hoog dat de door Martens en Gheyselinck voorgenomen sluitingen 
niet geruisloos verlopen, dat een aktieve Vlaams-nationale opposi
tie zich blijft verzetten tegen de likwidatie van Limburgs toekomst. 

Het wapen dat daarbij tegen de Volksunie gehanteerd wordt, is 
dat van de verdachtmaking en de leugen. Men tracht de goege
meente wijs te maken dat de Volksunie aan industriële archeologie 
doet, dat de Vlaams-nationalisten zich verzetten tegen de ekonomi-
sche logica. 

Men weet wel beter! Over de werkelijke houding van de Volks
unie, over haar motieven om de strijd van de mijnwerkers te steu
nen kan al lang geen twijfel meer bestaan. Herhaaldelijk reeds 
heeft de partij — bij monde van haar voorzitter, in het parlement, 
in een hele reeks publikaties en mededelingen — gezegd waar het 
haar om gaat. 

Limburg is een Vlaams noodgebied, met een zeer hoge werkloos
heid en een grote kinderrijkdom. Het sluiten nu van een deel en 
straks van gans het Kempisch bekken, het werkloos maken nu van 
8.000 en straks van misschien 18.000 mensen is een klap waartegen 
de provincie niet is bestand indien er niet vooraf de absolute zeker
heid bestaat van nieuwe werkplaatsen, van een ruime rekonversie. 

Die zekerheid is er niet. De Vlaamse meerderheidspartijen — de 
P W en de CVP — hebben schuldig verzuimd om naar aanleiding 
van het Limburgs drama duidelijkheid te doen scheppen. Want hoe 
dan ook komt het beleid van Martens en het voorstel van diens ver
trouwensman Gheyselinck neer op de zekerheid van sluitingen nu 
en op een misschien voor een rekonversie later. Een rekonversie 
dan nog met een belachelijk kleine enveloppe. 

De vergelijking tussen Cockerill-Sambre en de Kempische mijnen 
dringt zich altijd weer op. Nadat CS reeds miljarden had gekost, 
vroeg en kreeg Gandois in 1983 terug 107 miljard. Van die 107 moest 
Wallonië er slechts 27 opbrengen; 80 miljard kwamen uit de natio
nale pot, voor 60 "/o door Vlaanderen betaald. Het voorstel Gheyse
linck voorziet 94 miljard, waarvan Vlaanderen er zelf 86 moet op
brengen, terwijl slechts 8 miljard uit de nationale pot komen. 

Een eerste eis had dan ook moeten zijn, moet nog altijd zijn: dat 
de nationale solidariteit nu ook eens, voor die ene enkele keer, zou 
ingeschakeld worden voor een Vlaamse provincie. Dat de nodige 
nationale middelen beschikbaar zouden komen voor een lange-
termijnoperatie in Limburg. 

Of is een Limbtu-gse mijnwerker per deflnitie minder waard dan 
een Luikse staalarbeider? 

Thans is het zo, dat Vlaanderen financieel opgedraaid heeft voor 
CS, dat het praktisch moederziel alleen moet opdraaien voor KS, 
terwijl de Vlaamse regering niet eens de middelen en de mogelijk
heden heeft om in Limburg een zinnige rekonversie daadwerkelijk 
ter hand te nemen. De beslissingen worden geveld door de centrale 
regering; de rekening moet door Vlaanderen worden vereffend. 

Noch de CVP noch de P W hebben in het Limburgs drama een 
aanleiding gezien om te eisen dat de Vlaamse regering - hun eigen 
Vlaamse regering nota bene — de macht en de middelen en de ver
antwoordelijkheid zou krijgen voor het mijnbeleid in Limburg, 
voor de keuze tussen openhouden of sluiten, voor de omvang en het 
tempo van de rekonversie. 

Als men Martens en de meerderheidspartijen moet geloven, dan 
betekenen de sluiting en de sociale begeleiding zowaar een gunst 
voor de mijnwerkers. 

Het is de Limburgse kompels echter niet te doen om duurbetaalde 
werkloosheid. Het is niet met oprotpremies dat er werk in Limburg 
zal komen. Ook met een halvelings vergulde of zelfs met een gou
den handdruk wordt de werkloze bij het oud ijzer geworpen. 

Het is de mijnwerkers te doen om werk. Zij houden krampachtig 
vast aan het bestaande, omdat er geen enkele zekerheid is over wat 
zal komen. Zij hebben gelijk. 

Het is daarom dat de Volksunie hen steunt. Onder het motto: han
den af van de mijnen; eerst werii! tvo 

G'ai* 

Vlamingen vermoord door Belgische wapens? 

Het leven beschermen 
,,Het is zeker en absoluut onmogelijk dat Serge 

Berten ooit nog zal opduiken. Hij is op een onmense
lijke manier slachtoffer geworden van het oude re
gime", zei een ambtenaar van het Belgisch ministerie 
van buitenlandse zaken op 9 oktober '86 via de tele
foon aan de ouders van de Westvlaamse ontwikke
lingshelper. 

IT bericht werd nooit offi-
Icieel bevestigd door het 
Belgisch ministerie, „bij ge

brek aan bewijzen" Toch twijfelt 
eigenlijk niemand meer aan de 
stelling dat Berten door Guate
malteekse militairen ontvoerd, op
gesloten en gruwelijk gefolterd 
werd in de kazerne van Poptun 
Waar hij drie dagen later de „ge
nade "-kogel kreeg Daarmee lijkt 
de „zaak-Berten " afgesloten Dit 
hopen de officiële instanties ten
minste 

Berten is immers geen al
leenstaand geval Vorige week 
raakte bekend dat dr Michael de 
Witte in El Salvador bij een mili
taire regeringsaktie de dood vond 
en nog geen jaar geleden werd 
wegenbouwer Paul Dessers in 
Nicargua vermoord Andere Vla
mingen wisten net op tijd de do
dendans te ontspringen of leven 

onder konstante bedreiging Om
dat ZIJ de kant van de armen 
kiezen 

De naar schatting 5 000 Vla
mingen die - als religieus of leek-
thans werkzaam zijn in de zg 
landen-in-ontwikkehng, genieten 
veel waardering bij de gewone 
mensen van ter plaatse Zolang 
aan de Vlaamse Gemeenschap 
het recht ontzegd wordt om zich 
internationaal te ontplooien — zo
als onlangs nog door Tindemans' 
verbod op de verspreiding van de 
brochure „Vlaanderen" — zijn zij 
onze beste ,,ambassadeurs" in 
deze landen Deze idealisten ge
ven aan het voor de massa onbe
kende Vlaanderen een herken
baar en menselijk gelaat. 

Dit beeld staat in biezonder 
schril kontrast met het „imago" 
dat België heeft in het buitenland 
Indien de arme moegetergde boe

ren of de in krotten wonende ste
delingen van de Derde Wereld al 
iets weten over de rest van de we
reld en bovendien nog kunnen le
zen, dan kennen zij „Belgium" 
vaak als woord dat gegrift staat in 
de wapens waarmee hun gelief
den vermoord werden. 

Eén van de voor de hand lig
gende redenen waarom de Belgi
sche autoriteiten in de affaire-
Berten zwegen en blijven zwijgen, 
IS precies het feit dat het Belgi
sche FN nogal wat „kommer-
cièle" belangen heeft in Guate
mala Ditzelfde „principe" gekit 
eveneens voor talrijke andere lan
den waar Belgische wapen- en 
munitiefabnkanten klant aan huis 
zijn Het IS trouwens niet uitgesto
ten dat Serge Berten met gespeci
aliseerde Belgische apjaartuur van 
kant werd gemaakt 

De redenenng dat wapens ge
maakt worden om verkocht en ge
bruikt te worden is dermate plat 
en immoreel, dat wij daarop geen 
repliek wensen te geven Onze er-
gemis is vooral het gevolg van de 
vaststelling dat sommigen die 
hard schreeuwen over de noodza
kelijke bescherming van hef onge-
tx>ren leven in eigen land, in we
zen mets doen om tiet leven van 
geborenen overal ter werekJ te be-
scheimen.. (pvdd) 
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... en WIJ 
WIJ ontvangen graag bneven van 

onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze bneven gaan de scheur-
mand in evenals scheld- en smaadbrie-
ven De andere publiceren wij, naarge
lang er plaats beschikbaar is Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
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 

POLITIEOPTREDEN 

Als vurige Berchem-supporter ben 
ik alle wedstrijden gaan zien, zo ook 
de wedstrijd Club Brugge-Berchem 

Ginder aangekomen hingen wij 3 
vlaggen aan de draad 1 leeuwevlag 
en 2 geel-zwarte vlaggen Tijdens de 
rust verwisselden wij van staantribune 
en daar hingen wij ook dezelfde 3 
vlaggen op Wanneer er 20 mm ge
speeld was in de 2de helft kwamen er 
plotseling 3 politieagenten aangewan
deld en trokken de vlaggen van de 
draad, de leeuwevlag werd heel bruut 
van de draad getrokken 

Ik ging naar beneden en vroeg 
waarom er geen vlaggen mochten 
hangen De politieagent antwoordde 
„Het IS met omdat je van Antwerpen 
bent dat je dat mag" Ik herhaal mijn 
vraag en een andere politieagent zei 
,,Op het toegangsbewijs staat dat er 
geen vlaggen mogen gehangen wor
den " Ik pak het toegangsbewijs en 
lees dit hardop terwijl de politieagen
ten het horen De politieagenten zeg
den alleen maar ,,Kom uw vlaggen 
maar halen om 10 uur" Dus na de 
wedstrijd gingen wij, want er waren 
nog Vlaamsgezinde mensen bij, naar 
het politiekantoortje onder de hoofdtn-
bune WIJ kregen zonder enig pro-
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bleem de vlaggen terug maar de leeu
wevlag was gedeeltelijk gescheurd 

Was dit optreden van de politie op 
eigen houtje afgehandeld of was dit 
op bevel van de politiekommissaris 
die met zoveel lof sprak over het 
ingedijkt voetbalgeweld in Brugge' 
Moet dit dan gebeuren in een stad 
waar de VU in het stadsbestuur zit Dit 
IS gewoon een schande 

Sven Jacobs, Kontich 

MANNENWERKLOOSHEID 

Naar aanleiding van een artikel in 
Het Nieuwsblad over de Limburgse 
problematiek wens ik enkele beden
kingen kwijt 

Met de bewenng dat de huidige 
Limburgse werkloosheid een vrou-
wenwerkloosheid is, hebben wij m 
Limburg totaal geen probleem Eind 
november jl telde Limburg 10 018 
mannelijke werklozen (d i 24,2 % van 
het aantal) en 31 311 vrouwelijke 
werklozen (informatie GOM-Limburg) 

Belangrijker is de evolutie die deze 
cijfers zullen ondergaan na de mijn-
sluiting 

Men — waaronder prof W Van 
Looy — neemt aan dat wegens de 
vermindering van de tewerkstelling in 
KS en afgeleide tewerkstelling onge
veer 13 000 arbeidsplaatsen zouden 
verloren gaan Houdt men dan nog 
rekening met de toename van de 
beroepsbevolking in '87 zou dit oplo
pen tot 17 000 man Men kan dus 
stellen dat door de afslanking van KS 
de werkloosheid in Limburg een man-
nenwerkloosheid wordt 

Natuurlijk gaat men door kunstgre
pen van de regenng — zeker de ACV-
CVP-kliek — deze nuchtere cijfers 
trachten op te smukken 

Wat de rekonversie betreft is het 
nodig er op te wijzen dat ,,het rekon
versie- en expansiebeleid van de 
Vlaamse Regering" van 23 juli 1986, 
met konkreet aangeeft in welk tempo 
en met welke maatregelen de nodige 
bijkomende arbeidsplaatsen zullen 
gekreeerd worden Hopelijk staat de 
rekonversie na Zwartberg hier met als 
model Met één dierentuin hebben we 
genoeg Persoonlijk kan ik mij met van 
de indruk ontdoen dat deze artikelen 
voor de VUM m de Tweekerkenstraat 
geschreven werden 

Is het dan met eerlijker de krant de 
titel ,,Zeg" mee te geven'' 

L.P., Helcheren 

NIETS DOEN 

Al wiebelende op zijn zetel alsof hij 
mieren in de broek had, verklaarde 
Martens op zondag 22 maart op het 
TV-scherm dat „de regering mets zal 
doen inzake Voeren" 

Sedert Voeren haast wereldnieuws 
werd terwille van zijn belachelijkheid 
heeft elke Martensregenng voortdu
rend van alles verkeerd gedaan, voor
al wat Voeren betreft Terwijl Martens 
VI verklaarde dat hij mets zou doen, 
hadden de twee Waalse regenngspar-
tijen een verbond gesloten om Voeren 
te blijven misbruiken om van de 

Vlaamse regen ngspartijen steeds 
meer los te krijgen Telkens ten nade
le van het Vlaamse bedrijfsleven Hier 
hoef ik alleen de naam Bell te vermel
den, dat weer eens honderden werk
plaatsen moet offeren voor het ge
meenschappelijk vaderland om May-
stadt plezier te doen 

Wat mij in Martens het meest ergert 
IS de gespletenheid van zijn tong Om 
elf uur verklaart hij voor de VRT (of is 
het BRT'') wit en een uur later voor de 
RTBf (of IS het RTB'') zwart Dus 
zowel in Waalse als in Vlaamse ogen 
wordt zand gestrooid, worden de land
genoten bedrogen 

Martens verklaarde ook nog dat 
Voeren best vóór de gemeenteraads
verkiezingen van 1988 van de baan 
moet zijn en spoort terzelfdertijd aan 
tot een gesprek tussen het Vlaamse 
en Waalse volk 

HIJ moet daar met zitten op wach
ten, hij zou beter eens man wezen en 
aan PSC en PRL zeggen dat, genoeg 
IS genoeg" ook voor hem telt 

Of IS het dan toch waar dat Martens, 
sedert hij met Mitterand op een foto 
mocht staan, nooit genoeg kan afwij
ken van wat hij in 1958 met zijn 
pekeieren deed'' 

J.E.Torfs, Vilvoorde 

ECU'S VOOR „BELGIË "? 

Zaterdag 21 maart kwam Mare Eys-
kens, minister van Financien op radio 
en TV om zijn gouden en zilveren 
Ecu's te slijten Bij een vroegere uit
zending voor Konfrontatie zei Eys-
kens dat die verkoop tot 20 miljard 
(mrd) in de schatkist moest brengen 
Die ,,kist" heeft 2 eigenschappen ze 
is bodemloos en zeer antipatiek Na
dat de Vlamingen meer dan 17 mrd 
afgedekt hebben voor het pensioen
sparen Voorlopig tot 14 febr '87 
Maar volgend jaar moet dat opnieuw i 
Ondertussen wordt er nu al de zoveel
ste staatslening aangekondigd, die 
150 mrd moet opbrengen Nu komt de 
derde vorm van geldafstroperij de 
gouden en zilveren Ecu's Is dat de 
toepassing van ,,Voor Belgikske, 
Nikske'"? 

Begrijpen de Vlamingen dan met 
dat dit dne vormen zijn van belastin
gen, die voor Vlaanderen zeer nadelig 
zijn Als er hier dan geld nodig is, zal 
het er met zijn, want afgeroomd door 
Brussel Dit zal Vlaanderen ook finan
cieel meer binden aan die Vlaamsvij-
andige Staat Als de Vlamingen dan 
onafhankelijkheid en soevereiniteit 
willen, zal dit met meer kunnen Het 
Vlaams geld zal vastzitten in Brussel 

Betalen de Vlamingen hun eigen 
uitbuiting'' De Vlaamse regering heeft 
een begroting van 8 mrd De ,,Brus
selse" begroting is 5000 mrd' Ik be
grijp met dat het Overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen al lang de Vla
mingen met aangeraden heeft aan 
dergelijke fopperijen met mee te 
doen Wisseloplossing men kan in
schrijven op Europese leningen m 
Ecu's of op Japanse leningen in Yen, 
die zijn pas stabiel Beide kunnen in 
onze banken gebeuren 

RIgo de Nolf, Nijlen 

NEDERLAND (1) 

In "WIJ" van 26 maart lees ik op 
biz 24 dat prof Herman Pauwels 
meent dat Nederland vandaag 11 mil
joen inwoners heeft 

In 1976 waren dat er in feite reeds 
13 600 000 en ik geloof dat het aantal 
nu dicht bij de 15 miljoen ligt 

Er leven dus bijna 21 miljoen neder-
landstaligen in Europa, en met slechts 
17 miljoen 

L.K., Kalmthout 

NEDERLAND (2) 

Met heel veel genoegen het vraag
gesprek met prof dr ir Herman Pau
wels gelezen in ,,WIJ" van 26 maart 
11 over de hereniging met Nederland 
Eindelijk nog eens een fris perspek-
tiefi 

Het blijven inderdaad de politiek-
filosofische kernvragen 
1 Welke mensen zullen op welke 
wijze beslissen met welke middelen 
en wat wordt gedaan'' 
2 Gesteld dat de menselijke samenle
ving hiertoe en om andere levens
noodzakelijke organisatorische rede
nen in kleinere entiteiten dient opge
splitst op basis van welke knteria 
dient dit dan te gebeuren'' M a w wat 
zijn de na te streven kenmerken van 
een ideale staatsvorm'' En daarmede 
samenhangend bestaat er zoiets als 
een operationeel bruikbare én geldige 
bepaling van de begrippen ,,volk" en 
staat'"' 

Naast andere, is de taal inderdaad 
in dit kader een bij uitstek zinvol en 
operationeel bruikbaar koncept Al
leen reeds om zuiver bestuurs-techm-
sche redenen zijn taalhomogene ge
bieden als bestuurs- en staatseenhe-
den wenselijk 

Een Nieuw-Nederland op provin-
ciaal-federale basis ingericht, zou dan 
toch een modelstruktuur kunnen zijn 
waarbij verscheidenheid met natuurlij
ke eenheid kreatief zou harmonise
ren De federatie zou dan kunnen 
groeien vanuit de oud — eventueel 
aangepaste — provinciën De be-
stuurstechnische problemen van een 
tweeledig federalisme zijn hierbij ook 
vermeden 

Een (nostalgieke) utopie'' Mis
schien En dan'' 

Bovendien staat nergens geschre
ven dat België een natuurwet is en zijn 
staatsgrenzen overigens door men
sen gemaakt en kunnen zij derhalve 
door mensen zinvol gewijzigd worden 

Wel wordt het dnngend tijd dat 
naast het vaststellen van een zekere 
politiek-ethische grond voor dergelijke 
staatshervorming, er ook op het veld 
aan onderzoek wordt gedaan naar de 
,,sociologische, taalkundige en eko-
nomische gevoeligheden" in de on
derscheiden landstreken teneinde or
ganisch leefbare entiteiten te kunnen 
vooropstellen en op hun leefbaarheid 
te kunnen toetsen 

Voldoende zinvolle onderzoekstof 
voor een aantal doctoraten'' Ware het 
bovendien met wenselijk ook daartoe 
een denk- en werkgroep (de ,,Delta-
klub'"') samen te stellen'' 

dr. C.W., Dilbeek 
(ingekort) 

TERNAT VLAAMS? 

Reeds geruime tijd ergert mij de 
industriezone in Ternat Als men na
gaat hoeveel franstaligen er werken 
en hoe de Vlamingen er gedisknmi-
neerd worden stel ik mij toch vragen 
Gediskrimineerd op gebied van hun 
taal want in de meeste bedrijven 
spreekt de helft of driekwart van de 
werknemers Frans En de doorsnee 
Vlaming verliest zonder het zelf te 
weten terrein op alle gebied 

Wie heeft daar de schuld aan"? Het 
antwoord is heel simpel Men zal on
getwijfeld weten dat de meeste van de 
bazen er liberaal gezind zijn, d w z 
,,le frangais' c'est chic" Ik werk zelf 
in een voedingsbedrijf in de streek 
van Ternat en het valt op hoeveel 
vreemdelingen er weer komen opda
gen in die Vlaamse bedrijven Mijn 
vrees zijn echter de franstalige vak
bonden Zouden de franstaligen de 
manier gevonden hebben om Vlaan
deren onrechtstreeks te regeren via 
vakbonden' 

Bij ons, in het bedrijf, is er nog geen 
vakbond, maar bij de franstaligen 
gaan er steeds meer en meer stem
men op 

Is het met stilaan tijd dat we sommi
ge Vlamingen eens wakker schudden 
en zeggen ,,Man sla op tafel en eis 
dat men je taal en kuituur respekteert, 
ook op je werki" 

Je kan stellen dat de wetten er zijn 
om te worden nageleefd Ternat is 
Vlaams' M.T., Jette 

(ingekort) 

TE HUUR 
JUNI-JULI-
AUGUSTUS-SEPTEMBER 

App in De Haan Eetplaats, 2 si ka
mers, bad, keuken -i- garage Inlich
tingen tel 050/82 44 63 liefst na 20u 

Deze week 
in Knack Magazine 

De volmachten 
Bijna zes jaar lang heeft Wilfried Martens met vol
machten geregeerd. Aan die periode is vorige week 
een einde gekomen. Wat heeft de regering met die 

volmachten gedaan, of juist niet gedaan? 
Een overzicht, deze week in Knack. 

Helfen: het vonnis 

Een maand lang volgde Knack in 
Brugge de debatten in het proces 
tegen Alphonse Helfen Eind vo
rige week viel tenslotte het verdict 
Een eindbalans van het meest ge
ruchtmakende Assisenproces in 
Vlaanderen sinds de zaak-Jespers 

Vlamingen vooruit! 

„ Vlamingen vooruit' en voortge
daan ' " is de titel van een nieuw 
boek, waarin een bloemlezing van 
teksten over de toekomst van 
Vlaanderen is opgenomen In de 
derde laatste voorpublikatie uit dit 
boek, worden de verwachtingen 
over de Vlaamse kuituur en eko-
nomie kritisch gewikt en gewogen 

Willy Brandt 
TVvee weken geleden moest SPD-
voorzitter Willy Brandt in de 
Bondsrepubliek ontslag nemen 
terwille van een door zijn partij
top betwiste benoeming Vorige 
week sprak Knack met Brandt in 
Bonn Willy Brandt, een interview 
na het ontslag 

Bob Rafelson 

Bob Rafelson is een mislukt an
tropoloog die een volstrekt eigen
zinnige carrière als filmmaker op
bouwde Memorabel zijn z'n pro-
dukties met boezemvriend Jack 
Nicholson, en nu zet hij Theresa 
Russell en Debra Winger tegen
over elkaar in de knappe thriller 
„ Black Widow " Een interview 
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Jaak 
Gabriels 
wil 
meewerken 

Positief 
voorstel... 

Los van het feit dat de Volks
unie zich blijft verzetten tegen het 
sluitingsplan voor de Kempische 
Steenkoolmijnen, heeft VU-voor-
zitter Jaak Gabriels in een open 
brief aan de voorzitter van de 
Vlaamse regering gezegd dat de 
VU in het rekonversie-proces 
haar volle verantwoordelijkheid 
wenst op te nemen. 

De redenen hiervoor liggen 
voor de hand. In de eerste plaats 
impliceert het verzet tegen de 
sluitingsplannen op grond van het 
behoud van de Limburgse werk
gelegenheid logischerwijze een 
konstruktieve houding t.o.v. de 
kreatie van nieuwe werkgeleg-
heid. ,,Wij zijn er bovendien van 
overtuigd dat de l(ans op slagen 
van een dergelijl^e omvangrijl<e 
en moeilijl<e operatie groter wordt 
naarmate de doelstellingen en de 
uitvoering er van door alle betrok
ken groepen gedragen worden." 

Als vierde partij in Vlaanderen 
en derde in Limburg beschouwt 
de VU het als haar plicht om aan 
deze operatie mee te werken. ,,lk 
meen te mogen stellen", aldus 
Gabriels, „dat onze partij vol
doende ideeën, projekten en dos
siers kan ten berde brengen om 
een substantiële bijdrage in dit 
rekonversieproces te leveren." 

Hoe 
reageert 
Gaston 
Geens? 

...inzaice 
reiconversie 

Terzake doet Gabriels een kon-
struktlef voorstel aan Gaston 
Geens. 

Elk van de vier grote Vlaamse 
politieke fraktie duidt een manda-

-iMt 
taris aan die in een soort uitvoe
rend kollege zetelt, met als op
dracht: het inventarizeren en 
koördineren van alle rekonversie-
inspannlngen in Limburg, het sti
muleren, opzoeken en begelei
den van projekten in Limburg die 
gericht zijn op het scheppen van 
nieuwe werkgelegenheid en het 
uitdragen van het gevoerde re-
konversiebeleid binnen de politie
ke groepen in Vlaanderen. 

Dit uitvoerend kollege zal voor 
de uitvoering van haar opdracht 
kunnen samenwerken met alle 
provinciale, gewestelijke en natio
nale beleidsinstanties en verant
woordelijken. 

,,Het is mijn vaste overtuiging 
dat dit voorstel een eenvoudige 
maar efficiënte procedure vast
legt om een koherent resultaatge
richt rekonversiebeleid tot stand 
te brengen. Ik beschouw het als 
een uitdaging voor de politieke 
wereld als geheel om haar waar
de in een demokratische samen
leving op deze wijze te beswijzen 
en te bestendigen", besluit de 
VU-voorzitter. 

Samen met hem kijken wij uit 
naar de reaktie van Geens op 
deze bruikbare suggestie. 

Onder 
icameraden 

NUF^?ü^ 
Historisch demograaf 

dr. Cliris Vandenbroeice 

Het gebakkelei onder socialisti
sche kameraden blijft voortduren. 
Deze keer was het de beurt aan 
SP-voorzitter Karel van Miert om 
de vuile was eventjes buiten te 
hangen. 

In een vraaggesprek met het 
sjieke magazine „Exclusief" 
haalt Van Miert heel scherp uit 

• Minister Dehaene pal<t uit 
met een nota over de demogra
fische evolutie in ons land. 
Moet deze ontwikkeling ons 
echt zorgen baren? 

„Het bewijst alleen maar het 
gebrek aan visie in het beleid. 
Bevolkingsproblemen worden 
steeds veel te laat ingeschat ter
wijl ze tot in de perfektie te voor
zien zijn. 

Aldus werd in de jaren '60 ge
waarschuwd voor een tekort van 
800.000 arbeidsplaatsen. Omge
keerd is de dreigende vergrijzing 
kort na 2000 eveneens al jaren 
aangekondigd. Het is dan ook 
schromelijk laat dat de poltici dit 
werkelijk kolossaal probleem be
ginnen te onderkennen." 

• Welke nefaste gevolgen kan 
deze evolutie op halflange en 
lange termijn hebben? 

„Vooraf moet duidelijk ge
maakt worden dat zich thans een 
overgangsfaze van een kwart 
eeuw voordoet. 

Paniek is er met andere woor
den niet nodig; wij hebben inte
gendeel de kans om ons rustig op 
de uitdaging voor te bereiden die 

vanaf 2010-2020 mag worden ver
wacht en wanneer dus de daling 
van het aantal aktieven onder
meer voor financieringsproble
men van de sociale sektor zal 
zorgen." 

• Wat kan en moet er gebeuren 
om het tij te keren in gunstige 
zin? 

,,Zuiver teoretisch bekeken die
nen zich een viertal oplossingen 
aan. 

Zo is er de mogelijkheid van 
een grotere kinderrijkdom; een 
ander middel is van ekonomische 
aard door ervoor te zorgen dat de 
ekonomische groei tot 3 a 5 pro
cent wordt opgetrokken. Verder is 
er de herstrukturering van de ar
beidsmarkt met minder vermoei
de fysieke inspanningen en dus, 
na verloop van tijd wel te ver
staan, uitzicht op een latere pen
sionering. Daarnaast is er, even
eens over middellange termijn, 
het heraanknopen met een mi
grantenbeleid. " 

• Hoe kan het beleid positief 
helpen of is dit ongewenst? 

,,Feit is zeker dat, voor wat de 

direkte inbreng van een grote 
vruchtbaarheid betreft, de mees
te prognoses weinig hoopgevend 
zijn. 

Een positief beleid, eventueel 
via sterkere fiskale ontlastingen, 
is alvast aangewezen. Vroeger 
was het verwekken van kinderen 
misschien een morele plicht. 
Straks wordt het een maatschap
pelijke noodzaak." 
• Is deze ontwikkeling een 
nieuw fenomeen in onze ge
schiedenis? Of hebben er zich 
vroeger soorgelijke toestanden 
voorgedaan? 

„Aangenomen wordt dat, door 
de eeuwen heen, steeds een 
soort nulgroei van de bevolking 
betracht werd. 

Pas sinds de 18de-19de eeuw 
is daarin verandering gekomen 
en volgde een duurzame groei. 
Ergens kon men verwachten dat 
die overgangsfaze opnieuw door 
stabiliteit zou gevolgd worden. In 
die zin is gewilde bevolkingsda
ling, zoals ze binnenkort merk
baar zal worden, totaal nieuw en 
uniek. Ze vraagt des te meer om 
een beleid met visie." 

AIBISEN.H 
HET ILI IEI l l ü i C 

naar de hoofdredakteur van ,,De 
Morgen", Paul Goossens. Deze 
laatste wordt door de SP-presi-
dent als schuldige voor de grote 
moeilijkheden aan de schandpaal 
genageld: ,,Het is Goossens en 
niemand anders die verantwoor
delijk is voor het konflikt met de 
partij die altijd voor het geld heeft 
gezorgd!" Van Miert beticht 
Goossens zelfs van leugens en 
chantage. Hij besluit dat het ver
trouwen ,,onherstelbaar ge
schokt" is. 

Van Miert: 
Goossens 
liegt 

Journalisten-aller-landen staan samengetroept om en rond de Zee-
brugse haven. Beantwoordt deze sensatiezucht aan een vraag van het 
publiek, of wordt deze vraag precies opgewekt door de media zélf? 
^ • ^ "̂  '^•^ (foto: De Standaard) 

In ,,De l^orgen" van dinsdag 
reageerde men onderkoeld op 
deze aantijgingen met de lakonie-
ke opmerking: ,,Goossens was 
gisteren niet bereikbaar voor 
kommentaar. Hij had het te druk 
met het maken van de krant van 
morgen..." Ter kompensatie be
loonden andere en echte kamera
den Goossens diezelfde dag nog 
met een prijsje van het Vrije 
Woord. 

Er staan overigens nog meer 
lezenswaardige bijdragen in dit 
tweemaandelijkse (en dure) blad. 
Zo ook een openhartig gesprek 
met VU-voorzitter Jaak Gabriels 

brief over de schandalige toe
stand waarin gevangen gehuis
vest en behandeld worden in 
Vorst. Het onthutsende dossier-
Vorst werd aldus aan dé vorst 
overgemaakt. 

Kuijpers wijst in zijn brief o.m. 
op de gevaren die bestaan door 
het gezamelijk opsluiten van he
patitis- (geelzucht) en a/ds-patiën-
ten met gezonde gevangen. Ook 
de bewakers en personen die in 
voorhechtenis zitten, en dus nog 
niet veroordeeld werden, lopen 
op die manier grote risiko's. 

Vorst 
Tijdens de omstreden lunch die 

Boudewijn de Koning gistermid
dag in het riante Straatsburgse 
hotel Rohan had met de 24 Belgi
sche Europarlementsleden, over
handigde VU-gekozene Willy 
Kuijpers aan de vorst een open 

Kuijpers bij 

de koning 

Goed nieuws 

Niet-rokers kunnen zich vanaf 
1 september aan de tapkasten m 
de stationshall kommerloos be
zatten, want vanaf die dag is het 
gevaar van kanker tengevolge 
van het gedwongen mee-roken 
met rokers geweken Deze laat-
sten moeten voortaan in strikte 

intimiteit aan hun fervent stompje 
zuigen. 

De paus heeft zijn tumultueus 
bezoek aan Chili overleefd. Al
hoewel de tranen hem soms over 
de wangen liepen, o.m. door het 
overmatig gebruik van traangas 
tijdens de koncekratie van een 
massaal bijgewoonde heilige mis. 1 

Bewonderaars van mooie krea-
ties konden tijdens de afgelopen 
dagen hun hartje ophalen in ei
gen land. Er was niet alleen het 
meeslepende optreden van een 
schitterende Tina Turner in Ant
werpen, ook de zwoelste prinses 
van Monaco tippelde twee dagen 
door de hoofdstad van Vlaande
ren. 

En tot slot was er dinsdag nog 
het voor vele werknemers verheu
gende bevel van de Brugse 
hoofdkommissaris van politie: 
,,Blijf thuis!". Jammer dat velen 
hun krant-op-niveau slechts beke
ken toen hun trein naar Brussel al 
aan 't rijden was. Treinreizgers 
kunnen zich evenwel verblijden 
met de mededeling dat het spo
ren tijdens de zomerweekeinden 
goedkoper wordt... 

Tina Turner 
betovert 
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Wip-positie 
De verkiezingen voor de Pro

vinciale Staten van Friesland 
hebben van de Frysk Nasjonale 
Partij (FNP) de vierde politieke 
partij gemaakt, en daarmee een 
w îppositie bezorgd tussen 
„links" en ,,rechts" Daarmee 
houdt het positieve nieuws ook 
op, zo wordt ons gemeld door 
onze Friese korrespondent. 

De FNP ontkwam niet aan de 
leegloop yan de kleinere politieke 
partij ten gunste van de PvdA en 
verloor één zetel. Het analyseren 
van een uitslag kort na de verkie-
zingert i's .altijd een hachelijke 
zaak, maar het staat wel vast dat 
het piinjijke verlies van de FNP 
niet uitètoitend te wijten is aan 
eksterrig faktoren. 

D,e Pt^P heeft de PvdA immers 
aan !d^;tfaal laten gaan met veel 
van,hè(§>f traditionele strijdpun
ten „ j rv^^en zichzelf als bewust-
Fries afficherende lijsttrekker en 
met Frïese leuzen. Toch doen 
zien in Friesland de schitte
rendste wantoestanden voor die 
een opposoitie-partij in de verkie
zingsstrijd kan gebruiken: de 
kruitfabriek van Muiden Chemie 
die met geld uit Iran bij een na
tuurgebied wordt gebouwd, de 
volstrekt onveilige zeedijk in het 
noorden van Friesland, een 
dorpje ten noorden van Leeuwar
den dat gesloopt wordt op last 
van de NAVO-vliegbasis, enz. De 
FNP heeft, mede door gebrek 
aan een duidelijke lijn, kansen 
voor open doel gemist. 

Eén van de oorzaken is dat de 
partij, zoals federalistische groe
pen elders in Europa, te maken 
heeft met een richtingenstrijd tus
sen radikale militanten en de 
vaak veel gematigder mandata
rissen. Het is daarom ook jammer 
dat, door het zetelverlies, de 
eerste richting niet in de staten 
vertegenwoordigd zal zijn. 

Het verlies zal de FNP nopen 

tot interne bezinning over de poli
tieke koers en tot het besef dat bij 
het gebrek aan machtige mantel
organisaties en grote groepen 
vaste kiezers, er hard gewerkt en 
aktie-gevoerd zal moeten worden 
om in Nederland een politieke 
faktor te worden, waar rekening 
mee gehouden moet worden 

Over 
privatizeren 

De vraag naar het al dan niet 
privatizeren van een reeks open
bare diensten lijkt op het eerste 
zicht vooral een ideologische 
zaak te zijn: de liberalen zijn 
voor, de socialisten tegen. 

We leven tot nader order in 
België, en dit betekent dat de za
ken helemaal niet zo eenvoudig 
liggen. Zo vernamen wij van de 
voorzitter van de Franstalige libe
ralen, Louis Michel, dat er aan 
het hele privatizeringsdossier 
een kommunautair tintje vastzit. 

Tijdens een uitzending van de 
PRL op de RTBf stelde Michel 
dat zijn partij geen zo'n haast 
heeft met de voorstelllen tot pri-
vatizering. Want, aldus de PRL-
voorzitter, op dat ogenblik zullen 
de wettelijke taalkaders voor de 
opebare diensten worden verbro
ken. En dèt zou wel eens biezon-
der nadelig kunnen uitvallen voor 
de Franstaligen. 

Een beter bewijs voor de VU-
stelling dat de Franstaligen thans 
over-vertegenwoordigd zijn in de 
overheidsdiensten, is moeilijk 
denkbaar... 

Doel bewust 
stoppen 

Een ander onverkwikkelijk ver
haal IS de reaktie van de overheid 
m.b.t. de aangehouden staking in 

Onder het bijna alziend oog van tientallen kamera 's werd eergisteren het gezonken wrak van het rampen-
schip,,Herald of Free Enterprise" vlak buiten de haven van Zeebrugge behoedzaam recht getrokken. On
middellijk daarna begonnen duikers met het zoeken naar de lijken van de tientallen slachtoffers. 

Iedereen spreekt van een technisch huzarenstukje. Hopelijk wordt nu evenveel ondernomen om de kans 
op een herhaling van dergelijke drama 's tot het absolute minimum te beperken. 

(foto: De Standaard/Het Nieuwsblad) 

de kerncentrales van Doel. Al 
bijna drie weken lang hebben de 
werknemers er het werk neerge
legd. 

In normale omstandigheden 
zijn daar ongeveer 800 personen 
in een kontinu-systeem druk in de 
weer. Dit werk wordt nu verricht 
door hooguit 100 specialisten, 
met alle potentiële gevaren van-
dien. Deze technici zijn immers 
niet gewoon de dagelijkse en 
noodzakelijke klusjes uit te voe
ren om en rond het kernenergie-
hart. Bovendien werken zij aan 

Gejachte kijker 
D IE eerste zondag van 

april was meteen de 
eerste echte lentezon

dag. De weekendmensjes had
den zich gesplitst in twee 
groepen. 

Een eerste groep stond, ver 
in het binnenland, langs de om
loop van de roemruchte Ronde 
van Vlaanderen. Bij voorkeur 
op de hellingen van wat In 
Brei's plat pays onmiskenbaar 
bergen zijn. De holle weg naar 
de top van de Koppenberg was 
een smal ravijn midden door de 
massa kijkers. Want op de Kop
penberg moet je wezen voor 
spektakel. De tuimelperten — 
zoals dat nog altijd heet, al
thans in de Ronde van Vlaande
ren — zijn er schering en 
inslag. 

En ja hoor, de reikhalzende 
kijkers kregen waar voor hun 
geduld. Een wagen met offici
als gooide een renner uit het 
zadel, reed ei zo na over diens 
benen en helemaal over de wie
len van de fiets, gooide een 
rijkswachter tegen de berm en 
stoof dan verder. Achternage-
roepen door een publiek dat 
boos was. Ondanks of dank zij 
het feit dat het behoorlijk aan 
zijn trekken was gekomen. 

Aan de Koppenberg ga je kij
ken niet alleen om de Ronde te 
zien passeren, maar ook een 
klein beetje om ze te zien val
len. Geschaafde dijen, ge
blutste neuzen en gedeukte 
fietsen behoren tot het spekta
kel. Daar mag je gaan naar kij
ken, dat is oirbaar, is niet onfat
soenlijk. Niemand zal het in z'n 
hoofd halen, je nieuwsgierig
heid ongezond te noemen. 

Een andere groep was naar 
Zeebrugge getrokken, om de 
gekantelde boot te zien. Nou ja, 
te zien! Het schip lag ruim bui
tengaats; de strekdammen wa
ren gesloten voor het publiek. 
Vanachter de kiekendraad aan 

de marinebasis was in de ver
ste verte een stip te ontwaren 
die wellicht de Herald kon zijn, 
of misschien ook wel de bok 
van Smit. De zondagse gezin
nen drentelden dan maar wat 
rond, aten hun eerste ijsje van 
het seizoen. Keerden in file 
huiswaarts net op tijd om het 
eerste nieuws op tv te zien. 

De journalist van dienst keek 
hen met strenge blik aan. Zij 
bleken zowaar gefilmd te zijn 
aan de kiekendraad van de ma
rinebasis. Ze hoorden zich 
door de nieuwslezer de levie
ten lezen. Zij waren voyeurs 
geweest, onbetamelijke tuur-
ders verkleed in de banaliteit 
van hun lentepakje, gluurders 
op de dijk. 

Verder in het nieuws verna
men zij, hoeveel kameras en 
waar die kameras zouden staan 
een dagje later, niet vóór maar 
binnen de kiekendraad, om 
rechtstreeks en in Eurovisie 
van de prille ochtend tot de late 
avond verslag uit te brengen 
over het lichten van de boot. 

Want met de tv-kamera als 
tussenschakel houdt men op, 
een voyeur te zijn. Men wordt 
een gejachte kijker. 

een onmenselijk hoog tempo (12 
uur per dag). Kliet alleen de vak
bonden wezen op deze dreiging, 
maar ook de direkteur van een 
Nederlandse kerncentrale én de 
liberale milieu-minister Nijpels. 

Ook VU-partijvoorzitter Jaak 
Gabriels noemde de evolutie bie-
zonder ernstig. ,,Het is onvoor
stelbaar dat buitenlandse eksper-
ten ons moeten wijzen op de mo
gelijke gevaren, terwijl de Belgi
sche verantwoordelijken niks on
dernemen en voorwenden dat er 
helemaal geen vuiltje aan de 
lucht is." 

In dit verband herinnerde Ga
briels eraan dat de staatssekreta-
ris onlangs toegaf dat er sinds 
1982 liefst 13 ernstige ongevallen 
gebeurden in Belgische kerncen
trales. Telkens werden deze ,,in
cidenten" verzwegen of gebaga
telliseerd. Dit versterkt de VU in 
haar overtuiging dat er moet ge
kozen worden voor andere soor
ten van energiewinning. ,,Wij 
moeten streven naar een samen
leving zonder gekommerciali-
seerde kernenergie en als eerste 
stap daartoe dient een absoluut 
moratorium afgekondigd worden 
m.b.t. de bouw van nieuwe nu-
kleaire centrales in ons land." 
tWIaandag deed de VU-voorzitter 
zelfs een beroep op het verant
woordelijkheidsgevoel van de 
EBES-ingenieurs. 

Ondertussen verspreidde 
staatssekretaris Miet Smet de 
klassieke verklaring, die zij tel
kens geeft als er een probleem 
rijst: ,,Alles is veilig en er zijn 
geen problemen", of wat had U 
gedacht? En mocht er toch iets 
fout gaat, dan geldt het parool: 
,,De koeien wassen en het gras 
binnenhalen." 

Moordhandel... 
Er gaat geen week voorbij of er 

lekt weer iets nieuws uit over de 
Belgische medeplichtigheid bij 
de levering van wapens aan 
landen-in-oorlog. In bijna elke 
WIJ-editie volgend op onze ont
hullingen van december '86 be
richtten wij over het Belgische 
Wapengate Tot op heden wer
den onze beweringen nog steeds 
niet ontkracht... 

Tijdens het weekeinde pakte 

het Zweedse dagblad Svenska 
Dagbladet uit met nog een nieuw 
feit. Volgens deze krant — en di
verse bronnen bevestigden dit 
ondertussen — zou het West-
duitse schip Frauke in januari '85 
wapens geladen hebben in Zee
brugge om vervolgens via het 
Britse Nordenham en het Zuid-
afrikaanse Durban naar Bandar 
Abass in Iran te varen. De ,,offi
ciële" bestemming heete de Joe
goslavische haven Bar te zijn. 

Soortgelijke berichtjes zijn 
slechts het topje van de ijsberg. 
Dat de eigenlijke wapentrafiek in 
werkelijkheid veel omvangrijker 
IS dan tot op heden bekend, be
twijfelt niemand. Hopelijk zullen 
de beloofde parlementaire onder-
zoekskommissies de sluier over 
deze moordhandel helemaal op
heffen. 

...onderzoeken 
Nochtans hebben wij, samen 

met VU-voorzitter Jaak Gabriels, 
de biezonder nare indruk dat dit 
onderzoek steeds weer wordt uit
gesteld. Daar waar men in an
dere landen reeds klaar is met de 
eerste rapporten en er zelfs al 
hoge koppen rolden, moet hier 
nog begonnen worden met de 
werkzaamheden. 

Dinsdagnamiddag ging de Se
naat dan toch over tot de aandui
ding van de elf leden en de elf 
plaatsvervangers die zullen deel 
uitmaken van de parlementaire 
kommissie „belast met het on
derzoek naar de omstandighe
den waarin België, rechtstreeks 
of zijdelings, betrokken zou zijn 
in de handel en het vervoer van 
wapens en munitie naar de lan
den t.a.v. waarvan de regering tot 
een embargo heeft besloten". 

Voor de VU zullen fraktievoor-
zitter Paul van Grembergen als 
effektief en Oswald van Oote-
ghem als • plaatsvervangend lid 
zetelen. Volkomen terecht eist de 
VU het voorzitterschap op van 
deze kommissie, vermits zij de 
hele zaak aan het rollen heeft ge
bracht Vermoedelijk zullen de 
meerderheidspartijen zich daar
tegen verzetten, daarin gesteund 
door de SP die aan de Volksunie 
niet kan gunnen dat zij in dit dos
sier de eerste was en is. 
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Eerste resultaten van het VU-steunfonds 

In naam van de mijnen 
Toen op maandag 23 maart het VU-partijbestuur 

besliste een steunfonds op te richten ten gunste van 
de Limburgse mijnwerl<ers en hun families kon nie
mand vermoeden dat veertien dagen later het verzet 
tegen het plan-Gheyselinck zou blijven duren. De 
nood in sommige gezinnen is groot. Tal van VU-leden 
hebben dat begrepen en lieten hun hart spreken. 

VANDAAG kunnen wij een 
eerste lijst van stortingen 
publiceren. Toch mag mis-

sciiien nog eens herhaald waar
om deze steunlijst werd geopend. 

Eenzame strijd 
Traditiegetrouw — zou men 

haast zeggen — bakken de vak
bonden platte broodjes met de 
overheid en regeringsmanager 
Gheyselinck. Zij doen alle moeite 
om na de relatieve rust bij de 
lopende „sociale verkiezingen" 
de staking te doen ophouden. 
IVIaar de meeste mijnwerkers zijn 
van plan door te gaan met de 
strijd. Zeker na de verkiezingen 

zullen de Limburgse kompels al
leen staan in hun verzet. 

Wij staan naast hen in deze 
rechtvaardige maar eenzame 
strijd! 

De Volksunie — als enige be
langrijke politieke partij die de 
belangen van de mijnwerkers 
blijft verdedigen — wil haar steen

tje bijdragen. Niet alleen met 
woorden maar ook met tastbare 
daden. 

Hiertoe heeft zij het steunfonds 
ten gunste van de mijnwerkers, 
hun vrouwen en hun kinderen 
opgericht. Het ingezamelde geld 
zal gebruikt worden om vreedza
me akties te ondersteunen. 

Het VU-partijbestuur roept na
drukkelijk de VU-leden en -bestu
ren op een bedrag te storten op 
het rekeningnummer van vzw 
Volksunie, met de vermelding „In 
naam van de mijnen". De lijst van 
donatoren zal verder in dit week
blad gepubliceerd worden. 

Net zoals in het verleden laten 
wij de Limburgse mijnwerkers en 
hun gezinnen niet in de steek! 

beèmq op mkmimmmfmf 
435 -mrim - m van a$ voiKSUNis n% 
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met vörpeMliig jn mm VAN DE mMBW' 

Eerste lijst: 
B. Dierckx, Antwerpen 2.000 fr. 
W. Ceuppens, Dilbeek 1.000 fr. 
B. Van Wichelen, Sint-Niklaas 3.000 fr. 
J. Geeroms, Aalst 1.000 fr. 
F. Van Autgaerden, Glabbeek 1.000 fr. 
P. Verheyen, Kinrooi 500 fr. 
B. Van Dijck, Landen 1.000 fr. 
A. De Zitter, De Pinte 1.000 fr. 
J.V., Oostende 2.000 fr. 
D. Vandersloten, Leuven 1.000 fr. 
W. Deconinckx, Kortrijk 500 fr. 
R. Van Poucke, Beersel 500 fr. 
Heymans 300 fr. 
J. Monstrey, Antwerpen 200 fr. 
P. Schoolaert, De Panne 1.200 fr. 
Anoniem, Merksem 1.000 fr. 
C. Raes, Ninove 500 fr. 
A. Rogier, Aalst 100 fr. 
E. Van Den Bosch, Antwerpen 5.000 fr. 
M. Debremaeker, Beersel 5.000 fr. 
J. Ory, Borgloon 1.500 fr. 
H. Vanherf, Zutendaal 500 fr. 
W. Vangramberen, Mortsel 300 fr. 
Rustoord St. Denijs Westrem 1.000 fr. 

Eerste totaal 31.100 fr. 

V laanderen heeft een rijke sporttraditie. Een traditie van 

kamplust, hardnekkigheid en inzet. Onze Rode Duivels in 

het voetbal, de Flandriens in het wielrennen, ze waren gekend en 

berucht tot in het buitenland. En ook vandaag staat Vlaanderen 

sportief aan de top. Denk maar aan Ingrid Berghmans. Ene 

Vanderaerden, Jan Ceulemans, William Van Dijck, Raymond 

Ceulemans, en zovele anderen. 

Sportief Vlaanderen leeft echter vooral aan de basis. De talloze 

sportliefhebbers en vedetten in spe die hun favoriete sport 

beoefenen via hun school, hun club en... via Bloso. Bloso biedt 

immers jaarlijks aan tienduizenden de kans om zich te initiëren of 

te vervolmaken m meer dan 100 sporttakken. Voor elk wat wils 

dus: 1.128 vakantiekampen en daar bovenop nog eens 600 lessen

reeksen. Elke sport behoort tot de mogelijkheden: paardn|den, 

tennissen, bergbeklimmen, zeilen, langlaufen, waterskiën enz. 

Kan je moeilijk kiezen? Dan zijn er nog combinatiepakketten. 

Bijvoorbeeld kajak en natuurexploratie of tennissen en windsur

fen. Zelfs sport en informatica of sport en toneel behoren tot de 

mogelijkheden. 

loso IS in de loop der jaren een begrip geworden in Vlaande-

Je hoeft geen rode duivel te zijn 
om plezier te beleven aan je favoriete sport. 

BI 

ren. De 25.000 sportievelingen die zich ieder jaar inschrijven 
zijn daarvan het beste bewijs. -^ n^v q«^ 

Wil je je vrije tijd of vakantie op een aangename en spcHtieve 
manier doorbrengen, dan neem je best zo snel mogelijk kontakt 
met Bloso, want de inschrijvingen zijn beperkt. Met onderstaande 
bon krijg je gratis de brochure Bloso 1987 toe^tuurd. 
Vlaanderen leeft, ook op sportief vlak. 

•B O -N-

Naam:_ 

Straat._ 

. Voornaam., 

N r 

Postcode. Plaats , 

(Met deze bon krijg je gratis een exemplaar van de brochure Bloso 1987 toegesnniitl. aJs^fle voonaad 
strekt) 

Vlaanderen leeft, Kunstlaan 46, 1040 Brussel - Tel. 02/514.10.10. 
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Wip-positie 
De verkiezingen voor de Pro

vinciale Staten van Fnesland 
hebben van de Frysk Nasjonale 
Partij (FNP) de vierde politieke 
partij gemaakt, en daarmee een 
wippositie bezorgd tussen 
„links" en „rechts". Daarmee 
houdt het positieve nieuws ook 
op, zo wordt ons gemeld door 
onze Friese korrespondent 

De FNP ontkwam met aan de 
leegloop yan de kleinere politieke 
partij ten gunste van de PvdA en 
verloor één zetel. Het analyseren 
van een uitslag kort na de verkie
zingen: i's .altijd een hachelijke 
zaak, maar het staat wel vast dat 
het pijnjijke verlies van de FNP 
niet uitsluitend te wijten is aan 
eksterh^ faktoren. 

De (^tiiP heeft de PvdA immers 
aan d Ĵ̂ t̂ aal laten gaan met veel 
van,hisi^r traditionele strijdpun
ten, J7\efpeen zichzelf als bewust-
Fries afffcfJerende lijsttrekker en 
met Frfese leuzen. Toch doen 
zien in Friesland de schitte
rendste wantoestanden voor die 
een opposoitie-partij in de verkie
zingsstrijd kan gebruiken: de 
kruitfabriek van Muiden Chemie 
die met geld uit Iran bij een na
tuurgebied wordt gebouwd, de 
volstrekt onveilige zeedijk in het 
noorden van Friesland, een 
dorpje ten noorden van Leeuwar
den dat gesloopt wordt op last 
van de NAVO-vliegbasis, enz. De 
FNP heeft, mede door gebrek 
aan een duidelijke lijn, kansen 
voor open doel gemist. 

Eén van de oorzaken is dat de 
partij, zoals federalistische groe
pen elders in Europa, te maken 
heeft met een richtingenstrijd tus
sen radikale militanten en de 
vaak veel gematigder mandata
rissen. Het is daarom ook jammer 
dat, door het zetelverlies, de 
eerste richting niet in de staten 
vertegenwoordigd zal zijn. 

Het verlies zal de FNP nopen 

tot interne bezinning over de poli
tieke koers en tot het besef dat bij 
het gebrek aan machtige mantel
organisaties en grote groepen 
vaste kiezers, er hard gewerkt en 
aktie-gevoerd zal moeten worden 
om in Nederland een politieke 
faktor te worden, waar rekening 
mee gehouden moet worden 

Over 
privatizeren 

De vraag naar het al dan met 
privatizeren van een reeks open
bare diensten lijkt op het eerste 
zicht vooral een ideologische 
zaak te zijn: de liberalen zijn 
voor, de socialisten tegen. 

We leven tot nader order in 
België, en dit betekent dat de za
ken helemaal niet zo eenvoudig 
liggen. Zo vernamen wij van de 
voorzitter van de Franstalige libe
ralen, Louis Michel, dat er aan 
het hele privatizeringsdossier 
een kommunautair tintje vastzit. 

Tijdens een uitzending van de 
PRL op de RTBf stelde Michel 
dat zijn partij geen zo'n haast 
heeft met de voorstelllen tot pri-
vatizering. Want, aldus de PRL-
voorzitter, op dat ogenblik zullen 
de wettelijke taalkaders voor de 
opebare diensten worden verbro
ken. En dèt zou wel eens biezon-
der nadelig kunnen uitvallen voor 
de Franstaligen. 

Een beter bewijs voor de VU-
stelling dat de Franstaligen thans 
over-vertegenwoordigd zijn in de 
overheidsdiensten, is moeilijk 
denkbaar... 

Doel bewust 
stoppen 

Een ander onverkwikkelijk ver
haal is de reaktie van de overheid 
m.b.t. de aangehouden staking in 

Onder tiet bijna alziend oog van tientallen kamera 's werd eergisteren tiet gezonken wrak van het rampen-
schip ,,Herald of Free Enterprise" vlak buiten de haven van Zeebrugge behoedzaam recht getrokken. On
middellijk daarna begonnen duikers met het zoeken naar de lijken van de tientallen slachtoffers. 

Iedereen spreekt van een technisch huzarenstukje. Hopelijk wordt nu evenveel ondernomen om de kans 
op een herhaling van dergelijke drama's tot het absolute minimum te beperken. 

(foto: De Standaard/Het Nieuwsblad) 

de kerncentrales van Doel. Al 
bijna drie weken lang hebben de 
werknemers er het werk neerge
legd. 

In normale omstandigheden 
zijn daar ongeveer 800 personen 
in een kontinu-systeem druk in de 
weer. Dit werk wordt nu verricht 
door hooguit 100 specialisten, 
met alle potentiële gevaren van-
dien. Deze technici zijn immers 
niet gewoon de dagelijkse en 
noodzakelijke klusjes uit te voe
ren om en rond het kernenergie-
hart. Bovendien werken zij aan 

Gejachte kijker 
D IE eerste zondag van 

april was meteen de 
eerste echte lentezon

dag. De weekendmensjes had
den zich gesplitst in twee 
groepen. 

Een eerste groep stond, ver 
in het binnenland, langs de om
loop van de roemruchte Ronde 
van Vlaanderen. Bij voorkeur 
op de hellingen van wat in 
Brei's plat pays onmiskenbaar 
bergen zijn. De holle weg naar 
de top van de Koppenberg was 
een smal ravijn midden door de 
massa kijkers. Want op de Kop
penberg moet je wezen voor 
spektakel. De tulmelperten — 
zoals dat nog altijd heet, al
thans in de Ronde van Vlaande
ren — zijn er schering en 
inslag. 

En ja hoor, de reikhalzende 
kijkers kregen waar voor hun 
geduld. Een wagen met offici
als gooide een renner uit het 
zadel, reed el zo na over diens 
benen en helemaal over de wie
len van de fiets, gooide een 
rijkswachter tegen de berm en 
stoof dan verder. Achternage-
roepen door een publiek dat 
boos was. Ondanks of dank zij 
het feit dat het behoorlijk aan 
zijn trekken was gekomen. 

Aan de Koppenberg ga je kij
ken niet alleen om de Ronde te 
zien passeren, maar ook een 
klein beetje om ze te zien val
len. Geschaafde dijen, ge
blutste neuzen en gedeukte 
fietsen behoren tot het spekta
kel. Daar mag je gaan naar kij
ken, dat is oirbaar, is niet onfat
soenlijk. Niemand zal het in z'n 
hoofd halen, je nieuwsgierig
heid ongezond te noemen. 

Een andere groep was naar 
Zeebrugge getrokken, om de 
gekantelde boot te zien. Nou ja, 
te zien! Het schip lag ruim bui
tengaats; de strekdammen wa
ren gesloten voor het publiek. 
Vanachter de kiekendraad aan 

de marinebasis was in de ver
ste verte een stip te ontwaren 
die wellicht de Herald kon zijn, 
of misschien ook wel de bok 
van Smit. De zondagse gezin
nen drentelden dan maar wat 
rond, aten hun eerste Ijsje van 
het seizoen. Keerden in file 
huiswaarts net op tijd om het 
eerste nieuws op tv te zien. 

De journalist van dienst keek 
hen met strenge blik aan. Zij 
bleken zowaar gefilmd te zijn 
aan de kiekendraad van de ma
rinebasis. Ze hoorden zich 
door de nieuwslezer de levie
ten lezen. Zij waren voyeurs 
geweest, onbetamelijke tuur-
ders verkleed in de banaliteit 
van hun lentepakje, gluurders 
op de dijk. 

Verder in het nieuws verna
men zij, hoeveel kameras en 
waar die kameras zouden staan 
een dagje later, niet vóór maar 
binnen de kiekendraad, om 
rechtstreeks en in Eurovisie 
van de prille ochtend tot de late 
avond verslag uit te brengen 
over het lichten van de boot. 

Want met de tv-kamera als 
tussenschakel houdt men op, 
een voyeur te zijn. Men wordt 
een gejachte kijker. 

een onmenselijk hoog tempo (12 
uur per dag). Niet alleen de vak
bonden wezen op deze dreiging, 
maar ook de direkteur van een 
Nederlandse kerncentrale én de 
liberale milieu-minister Nijpels. 

Ook VU-partijvoorzitter Jaal< 
Gabriels noemde de evolutie bie-
zonder ernstig. „Het is onvoor
stelbaar dat buitenlandse eksper-
ten ons moeten wijzen op de mo
gelijke gevaren, terwijl de Belgi
sche verantwoordelijken niks on
dernemen en voorwenden dat er 
helemaal geen vuiltje aan de 
lucht IS." 

In dit verband herinnerde Ga
briels eraan dat de staatssekreta-
ris onlangs toegaf dat er sinds 
1982 liefst 13 ernstige ongevallen 
gebeurden in Belgische kerncen
trales. Telkens werden deze ,,in
cidenten" verzwegen of gebaga
telliseerd. Dit versterkt de VU in 
haar overtuiging dat er moet ge
kozen worden voor andere soor
ten van energiewinning. ,,Wij 
moeten streven naar een samen
leving zonder gekommerciali-
seerde kernenergie en als eerste 
stap daartoe dient een absoluut 
moratorium afgekondigd worden 
m.b.t. de bouw van nieuwe nu-
kleaire centrales in ons land." 
Maandag deed de VU-voorzitter 
zelfs een beroep op het verant
woordelijkheidsgevoel van de 
EBES-ingenieurs. 

Ondertussen verspreidde 
staatssekretaris Miet Smet de 
klassieke verklaring, die zij tel
kens geeft als er een probleem 
rijst: ,,Alles is veilig en er zijn 
geen problemen", of wat had U 
gedacht? En mocht er toch iets 
fout gaat, dan geldt het parool: 
,,De koeien wassen en het gras 
binnenhalen " 

Moordhandel... 
Er gaat geen week voorbij of er 

lekt weer iets nieuws uit over de 
Belgische medeplichtigheid bij 
de levering van wapens aan 
landen-in-oorlog. In bijna elke 
WIJ-editie volgend op onze ont
hullingen van december '86 be
richtten WIJ over het Belgische 
Wapengate Tot op heden wer
den onze beweringen nog steeds 
niet ontkracht.. 

Tijdens het weekeinde pakte 

het Zweedse dagblad Svenska 
Dagbladet uit met nog een nieuw 
feit. Volgens deze krant — en di
verse bronnen bevestigden dit 
ondertussen — zou het West-
duitse schip Frauke in januari '85 
wapens geladen hebben in Zee
brugge om vervolgens via het 
Britse Nordenham en het Zuid-
afrikaanse Durban naar Bandar 
Abass in Iran te varen. De ,,offi
ciële" bestemming heete de Joe
goslavische haven Bar te zijn. 

Soortgelijke berichtjes zijn 
slechts het topje van de ijsberg. 
Dat de eigenlijke wapentrafiek in 
werkelijkheid veel omvangrijker 
is dan tot op heden bekend, be
twijfelt niemand. Hopelijk zullen 
de beloofde parlementaire onder-
zoekskommissies de sluier over 
deze moordhandel helemaal op
heffen. 

...onderzoeken 
Nochtans hebben wij, samen 

met VU-voorzitter Jaak Gabriels, 
de biezonder nare indruk dat dit 
onderzoek steeds weer wordt uit
gesteld. Daar waar men in an
dere landen reeds klaar is met de 
eerste rapporten en er zelfs al 
hoge koppen rolden, moet hier 
nog begonnen worden met de 
werkzaamheden. 

Dinsdagnamiddag ging de Se
naat dan toch over tot de aandui
ding van de elf leden en de elf 
plaatsvervangers die zullen deel 
uitmaken van de parlementaire 
kommissie „belast met het on
derzoek naar de omstandighe
den waarin België, rechtstreeks 
of zijdelings, betrokken zou zijn 
in de handel en het vervoer van 
wapens en munitie naar de lan
den t.a.v. waarvan de regering tot 
een embargo heeft besloten". 

Voor de VU zullen fraktievoor-
zitter Paul van Grembergen als 
effektief en Oswald van Oote-
ghem als • plaatsvervangend lid 
zetelen. Volkomen terecht eist de 
VU het voorzitterschap op van 
deze kommissie, vermits zij de 
hele zaak aan het rollen heeft ge
bracht Vermoedelijk zullen de 
meerderheidspartijen zich daar
tegen verzetten, daarin gesteund 
door de SP die aan de Volksunie 
niet kan gunnen dat zij in dit dos
sier de eerste was en is. 
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Eerste resultaten van het VU-steunfonds 

in naam van de mijnen 
Toen op maandag 23 maart het VU-partijbestuur 

besliste een steunfonds op te richten ten gunste van 
de Limburgse mijnwerkers en hun families kon nie
mand vermoeden dat veertien dagen later het verzet 
tegen het plan-Gheyselinck zou blijven duren. De 
nood in sommige gezinnen is groot. Tal van VU-leden 
hebben dat begrepen en lieten hun hart spreken. 

VANDAAG kunnen wij een 
eerste lijst van stortingen 
publiceren. Toch mag mis

schien nog eens herhaald waar
om deze steunlijst werd geopend. 

Eenzame strijd 
Traditiegetrouw — zou men 

haast zeggen — bal<ken de vak
bonden platte broodjes met de 
overheid en regeringsmanager 
Gheyselinck. Zij doen alle moeite 
om na de relatieve rust bij de 
lopende „sociale verkiezingen" 
de staking te doen ophouden. 
Maar de meeste mijnwerkers zijn 
van plan door te gaan met de 
strijd. Zeker na de verkiezingen 

zullen de Limburgse kompels al
leen staan in hun verzet. 

Wij staan naast hen in deze 
rechtvaardige maar eenzame 
strijd I 

De Volksunie — als enige be
langrijke politieke partij die de 
belangen van de mijnwerkers 
blijft verdedigen — wil haar steen

tje bijdragen. Niet alleen met 
woorden maar ook met tastbare 
daden. 

Hiertoe heeft zij het steunfonds 
ten gunste van de mijnwerkers, 
hun vrouwen en hun kinderen 
opgericht. Het ingezamelde geld 
zal gebruikt worden om vreedza
me akties te ondersteunen. 

Het VU-partijbestuur roept na
drukkelijk de VU-leden en -bestu
ren op een bedrag te storten op 
het rekeningnummer van vzw 
Volksunie, met de vermelding „In 
naam van de mijnen". De lijst van 
donatoren zal verder in dit week
blad gepubliceerd worden. 

Net zoals in het verleden laten 
wij de Limburgse mijnwerkers en 
hun gezinnen niet in de steek! 

Stort né em bêdmg op rekeningnummer 
43S -mrwti«01 vaiï de VOUSUNti VIW, 

met venneldlng „iN mm VAN Di MMNiN" 

Eerste lijst: 
B. Dierckx, Antwerpen 2.000 
W. Ceuppens, Dilbeek 1.000 
B. Van Wichelen, Sint-Niklaas 3.000 
J. Geeroms, Aalst 1.000 
F. Van Autgaerden, Glabbeek 1.000 
P. Verheyen, Kinrooi 500 
B. Van Dijck, Landen 1.000 
A. De Zitter, De Pinte 1.000 
J.V., Oostende 2.000 
D. Vandersloten, Leuven 1.000 
W. Deconinckx, Kortrijk 500 
R. Van Poucke, Beersel ,^ . 500 
Heymans ;•:„.,;'' 300 
J. Monstrey, Antwerpen 200 
P. Schoolaert, De Panne 1.200 
Anoniem, Merksem 1.000 
C. Raes, Ninove 500 
A. Rogier, Aalst 100 
E. Van Den Bosch, Antwerpen 5.000 
M. Debremaeker, Beersel 5.000 
J. Ory, Borgloon 1.500 
H. Vanherf, Zutendaal 500 
W. Vangramberen, MortseF 300 
Rustoord St. Denijs Westrem 1.000 

Eerste totaal 31.100 fr. 

Je hoeft geen rode duivel te zijn 
om plezier te beleven aan je favoriete sport. 

V laanderen heeft een rijke sporttraditie. Een traditie van 

kamplust, hardnekkigheid en inzet. Onze Rode Duivels in 

het voetbal, de Flandriens in het wielrennen, ze waren gekend en 

berucht tot in het buitenland. En ook vandaag staat Vlaanderen 

sportief aan de top. Denk maar aan Ingrid Berghmans, Eric 

Vanderaerden, Jan Ceulemans, William Van Dijck, Raymond 

Ceulemans, en zovele anderen. 

Sportief Vlaanderen leeft echter vooral aan de basis. De talkjze 

sportliefhebbers en vedetten in spe die hun tavonete sport 

beoetenen via hun school, hun club en... via Bloso. Bloso biedt 

immers jaarlijks aan tienduizenden de kans om zich te initiëren of 

te vervolmaken in meer dan 100 sporttakken. Voor elk wat wils 

dus: L128 vakantiekampen en daar bovenop nog eens 600 lessen

reeksen. Elke sport behoort tot de mogelijkheden: paardnjden, 

tennissen, bergbeklimmen, zeilen, langlaufen, waterskiën enz. 

Kan je moeilijk kiezen? Dan zijn er nog combinatiepakketten. 

Bijvoorbeeld kajak en natuurexploratie of tennissen en windsur

fen. Zelfs sport en informatica of sport en toneel behoren tot de 

mogehjkheden. 

Bloso is in de loop der jaren een begrip geworden in Vlaande

ren. De 25.000 sportievelingen die zich ieder jaar iiKchrifsen 

zijn daarvan het beste bewijs. —. r\ ; ^ci 

Wil je je vrije tijd of vakantie op een aangename en sportieve 

manier doorbrengen, dan neem je best zo snel mogelijk kontakt 

met Bloso, want de inschrijvingen zijn beperkt. Met onderstaande 

bon krijg je gratis de brc>chure Bloso 1987 toe^tuuid. 

Vlaanderen leeft, ook op sportief vlak. 

B O -N-
Na.im:. 

Straat:. 

. Voornaam;, 

Nr:. 

Postcode:. Plaats. 

REN 
(Met deze bon knjg je gratis een exemplaar van de brochure Bloso 1987 toegestuurd, zolsigtlc « n a a d 
strekt) 

Vlaanderen leeft. Kunstlaan 46, 1040 Brussel - Tel. 02/514.10.10. 
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Kamerlid Vic Anciaux: 

„Nukleaire boel totaal 
onbruikbaar!" 

Langer dan een half uurtje hield senaatsvoorzitter 
Leemans het dinsdag niet vol. Amper drie senatoren 
en niet een lid van de regering daagden op. Er restte 
hem slechts, zich te verontschuldigen bij het perso
neel. 

Na de paar weken die waren uitgetrokken voor de 
Gemeenschapsraden ging de Kamer heel wat vlotter 
van start. De eerste begrotingen voor 1986 en 1987 
sierden zelfs de agenda: Financiën, Middenstand en 
Pensioenen. Voorwaar een hele prestatie... 

VERDER boog de volksverte
genwoordiging zich op 
haar beurt over de adop

tiewetgeving, terwijl in de open
bare kommissies problemen als 
aids. Voeren en het kleuteronder
wijs aan bod kwamen. Bij Voeren 
nam uiteraard Johan Sauwens 
het voortouw. De diskriminatie 
van de kleuterleidsters ten op
zichte van de leerkrachten uit het 
basisonderwijs werd aangekaart 
door Nelly Maes. 

Veruit het boeiendste was 
evenwel de gedachtenwisseling 
over de nukleaire bewapening en 
het verloop van de onderhande
lingen in Geneve. Aangever hier 
was Vic Anciaux, die het debat 
onmiddellijk op een hoogstaand 
niveau wist te tillen. 

Eigenlijk zouden dergelijk ge
sprekken over de internationale 
ontwikkelingen geregeld moeten 
plaatsvinden. We menen evenwel 
dat de gewezen VU-voorzitter 
hiervoor in de toekomst borg zal 
staan. 

Onbruikbaar 
Sedert de bijeenkomst van de 

leiders van de twee grootste 
machten te Reykjavik is het inter
nationaal politiek kader op een 
verrassend snelle wijze van aan
zien veranderd. Of, om het met de 
woorden van Tindemans te zeg
gen : ,,de weg naar de denukleari-
sering zou zich op termijn moge
lijk aftekenen." Onomkeerbaar 
werd de rechtmatigheid van de 
stellingen van de vredesbewe
ging erkend. ,,Plots bleek het in
zicht dat heel de nukleaire boel 

totaal onbruikbaar is, zowel mili
tair als politiek." 

Eind februari van dit jaar kwa
men dan de nieuwe voorstellen 
van Sovjetleider Gorbatsjov. De 
nuloptie werd aanvaard zonder 

koppeling aan het Amerikaans 
SDI-programma. En hoewel deze 
optie steeds was vooropgezet 
langs Westerse kant, ontstond er 
toch — met de neus op de feiten 
gedrukt — grote ongerustheid. 
„Maar", waarschuwde Vic An
ciaux, „indien wij steeds opnieuw 
de militaire denkbeelden è la Ro
gers zouden volgen, dan zal er 
nooit sprake zijn van enige ontwa
pening. " 

Het mag nu zijns inziens niet 
langer bij verklaringen blijven. 
,,Het is absoluut nodig dat we, 
zeker nu we beschikken over het 
EG-voorzitterschap, vanuit de 
Belgische diplomatie aktief optre
den." Eén feit staat immers vast: 
de nuloptie die nu in feite alge
meen wordt aanvaard, dwingt Eu
ropa te denken over en zich te 

richten naar een eigen veligheids-
koncept. 

Uit één mond 
Europa kan dit debat niet lan

ger ontwijken. Het moet de ge
meenschappelijke veiligheidspro
blemen erkennen en ontleden. 

In dit verband ging Vic Anciaux 
ruim in op het kader, waarbinnen 
de Europese gesprekken moeten 
gevoerd worden. Hierbij komt het 
er vooral op aan, dat Europa uit 
één mond spreekt. Deze nood
zaak wordt door de meeste lan
den erkend.,,Dit betekent niet dat 
West-Europa zich moet laten fin-
landiseren. Maar er hoeft geen 
tegenstelling te zijn tussen onze 
gehechtheid aan het Noord-Atlan-
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Vic Anciaux: „Reykjavik werd in 
feite de onomkeerbare erkenning 
van de rechtmatigheid van de 
stellingen van de vredesbewe
ging." 

tisch bondgenootschap en de wil 
tot een Europees eenheidsoptre-
den." 

Verder pleitte het kamerlid voor 
het doorzetten van ons demokra-
tisch beginsel naar Oost-Europa. 
„In grote mate worden vrede en 
veiligheid in de hand gewerkt 
door het scheppen van een kli
maat van vertrouwen." Des
noods, wanneer de EG onvol
doende mogelijkheden biedt, 
moet België maar alleen op infor
matieronde, peilen naar de men
taliteit en de bereidheid tot vrede
volle samenwerking. 

Een dergelijk optreden vergt 
een ,,nationale konsensus". 
„Maar dan moeten in het departe
ment van Buitenlandse Zaken de 
vensters worden opgen gegooid. 
Dan moeten er Vlaamse diploma
ten volop aan bod komen, die de 
vernieuwende elementen van de 
kommunautaire erkenning omzet
ten tot hefbomen voor een krea-
tief Europees beleid en aktieve 
ideeën." 

Bij wijze van besluit wees Vic 
Anciaux op het toekomstig kern
wapenprobleem nummer één: de 
proliferatie. 

,,Indien we het met wiskundige 
zekerheid voorspelbare gebruik 
van atoomwapens willen beletten, 
dan zullen we dat nu moeten 
doen. Het niet alleen moreel maar 
ook juridisch verbod op vervaardi
ging van atoomwapens is van
daag wellicht nog nipt afdwing
baar. Binnenkort zal het — eens 
en voor alle eeuwigheid — onher
roepelijk te laat zijn " 
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De heer Tobback (SP): „...Wijzou-
, den thans weer koploper zijn in het 

Europees peleton. Maar de eerste 
nmister doet hierbij onwillekeurig 
denken aan de onfortuinlijke Zaaf-
Abdel-Kader die in de Ronde van 
Frankrijk dacht op kop te rijden, maar 
in feite in de verkeerde richting reed." 

De heer Oswald Van Ooteghem 
(VU): „Zal men er dus voorzorgen dat 
de akkoorden van Zwartberg worden 
toegepast en dat de rekonversie zal 
worden doorgevoerd voor de 8.000 
werknemers ? Of zullen zij ook uit de 
werkloosheidsstatistieken worden ge
schrapt en later APG'ers noemen? 
Afgevloeiden van het Plan Gheyse-
linck." 

De heer Akkermans, gemeen
schapsminister van Huisvesting 
(CVP): Iemand met een inkomen 
van 283.000 frank heeft geen garage 
nodig. En zo zijn er 250.000 gezinnen. 

^ 

Aardig 
uit de 
hoek... 

Dit gekit ook voor de centrale vender-
ming. We moeten de sobere toer op." 

De heer De Seranno (CVP): „Men 
moet zich dus vemrarmen aan de 
liefde!" 

De heer Akkermans, gemeen
schapsminister van Huisvesting 
(CVP): „,ln een gemeente als Kaster-
lee kan dat geen probleem zijn." (Ge
lach) 

De heer Laverge (PW): „Aan de 
lawaaihinder wordt ontzettend weinig 
aandacht besteed. Lawaaihinder is 
geen nieuw probleem, het is wel aku-
ter geworden. Romeinse dichters 
klaagden reeds over lawaai in de 
steden. In de 16e eeuw werd het de 
Engelse mannen verboden hun vrou
wen na 22 u. te slaan om de nachtrust 
van de buren niet te storen." (Gelach) 

De heer Dierickx (Agaiev): „De 
monetaire unie heeft een belangrijk 
spil-over-effekt. Ik heb trouwens een 
boek gepubliceerd over de Europese 
integratie..." 

De heer Defraigne, voorzitter: „Ik 
beloof dat we al uw boeken zullen 
lezen, maar kom nu tot de grond van 
het debat." (GB\ach) 

De heer De Wasseige (in het Frans) 
(PS): „...Opeenvolgende konklaven 
werden gehouden, waarbij men tel
kens opnieuw een andere heilige aan
riep. Deze keer is het de heilige Eufra-
sie, die de blinden helpt. Zij komt 
blijkbaar op het gepast moment." 

KIMER 
Een uurtje 
sneller Europeeër? 

Het Franse voorbeeld en de energiekrisis. In 1977 
een voldoende wetenschappelijke basis om het zo
meruur ook bij ons in te voeren. 

Juist is, dat aldus de publieke opinie gesensibili
seerd werd voor de noodzaak om energie te bespa
ren. Maar meer dan dit psychologisch effekt bracht 
de zomertijd niet. 

WEL integendeel, zegt Luk 
Vanhorenbeek. De kos
ten liggen heel wat ho

ger dan de baten, die zich eigen
lijk beperken tot wat meer vrije tijd 
en ontspanning. Hiertegenover 
staan de heraanpassing van het 
openbaar vervoer, de hogere on-
gevallenrisiko's, de schade aan 
de asfaltwegen en vooral de pro
blemen inzake chronobiologie en 
ekologie. 

De Franse kinderspecialist 
prof. dr. B. Sandler trok het inter
nationaal protest tegen de zomer
tijd op gang. In ons land vond hij 
steun bij het VU-kamerlid. Vooral 
omwille van de kommer voor de 
verstoring van het natuurlijk biolo
gisch levensritme. Wat zich zeker 
bij kinderen en bejaarden laat 
gevoelen. 

Ekologisch werd door verschil
lende onderzoekers de negatieve 
houding tussen zomeruur en zure 
regen aangetoond. 

Kortom: het zomeruur is een 
vergissing. Nadelig voor degenen 
die 's morgens vroeg op post 
moeten zijn, voor de landbou
wers, de kinderen die naar school 
moeten, de ouderen en de zie
ken. 

In december van eind dit jaar 

Luk Vanhorenbeek verwoordde 
het protest van velen tegen het 
zomeruur. 

zullen de EG-ministers van Ver
keer een beslissing moeten ne
men. Ofwel het zomeruur afschaf
fen. Ofwel bij wijze van proef 
verlengen voor drie jaar. Ofwel 
definitief als venworven vastleg
gen. Een diepgaand onderzoek 
zou hieraan moeten voorafgaan. 
Desnoods moet België zelf maar 
het initiatief nemen. ,,Het kan 
toch niet, dat men om betere 
Europeër te zijn jaarlijks zijn klok 
een uur moet vooruitschuiven." 

-4Wj 
Martens-VI en de langdurig zieken: 

Een sociaal schandaal 
Onder de beloftevolle ondertitels ,,Hoop voor de 

toekomst. Saneren met een menselijk gelaat." gaf 
het kabinet van de minister voor Sociale Zaken een 
brosjure uit, ingeleid door minister Jean-Luc Dehae-
ne, over ,,Het Pinksterplan-Martens-VI". 

Op de bladzijden 25 tot en met 29 wordt in dit 
dokument de gezondmaking van het ziekenhuisbe-
leid toegelicht. 

W IE deze bladzijden leest, 
komt onvermijdelijk on
der de indruk van het 

proza. Zelf was ik er sedert jaren 
van overtuigd dat er redenen wa
ren om grondig te saneren. Ik heb 
dat onder meer voor de televisie 
verklaard, lang voor het Pinkster-
plan werd uitgedacht. 

De naakte waarheid 
Maar nooit had ik gedacht dat 

budgettaire overwegingen ons 
zover konden brengen dat onze 
welvaartsstaat overgaat tot het 
afbouwen van voorzieningen voor 
zieken met langdurige aandoe
ningen. Nooit had ik gedacht dat 
onze zogenaamde verzorgings
staat aan zijn taak zou verzaken 
tegenover de meest beproefde 
zieke burgers. Wat dat betreft 
verheelt de brosjure — Hoop voor 
de toekomst. Saneren met een 
menselijk gelaat. — de schrijnen
de waarheid. 

Ingevolge het Pinksterplan 
moeten chronische zieken bij 
langdurige hospitalisaite van een 
V(erzorgings)-bed naar een R(ust) 
en V(erzorgings)-bed worden 
overgeplaatst. In de praktijk bete
kent dit: 

1. Voor het Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
(RIZIV) tellen zij niet meer als 
echte zieken. 

2. Zij worden opgevangen in 
een rust- en verzorgingsafdeling 
waar minder voorzieningen mo
gelijk zijn, gezien de personeels
bezetting en de geneeskundige 
uitrusting. 

3. De tussenkomst van het 
RIZIV in de opvang wordt herleid 
tot ongeveer éénderde van de 
gewone ligdagprijs. 

4. Het aandeel ten laste van de 
patiënt wordt haast verviervou
digd. 

5. De vermindering van de per
soneelsbezetting zal onder meer 
meebrengen dat de zieken bedle
gerig moeten worden gehouden. 

„Nooit heb ik gedacht dat budget
taire overwegingen ons zover 
konden brengen dat de verzor
gingsstaat overgaat tot het afbou
wen van voorzieningen voor zie
ken met langdurige aandoenin
gen..." 

veel meer dan voorheen en meer 
dan goed is voor vele zieken. 

Wat u hierboven las, vindt u 
niet in de brosjure van minister 
Dehaene. Daar heet het dat het 
gaat om de gezondheidsinstellin
gen en de geneeskunde aan te 
passen aan de behoeften van de 
zieken. Daar heet het: verbete
ring van de kwaliteit van de ver
zorging. 

Een kruisweg 
Dat kan en zal wellicht waar zijn 

voor bepaalde akute ziektegeval
len. Maar voor langdurige, chroni
sche zieken zijn de ,,budgettaire" 
maatregelen allesbehalve sociaal 
geïnspireerd. 

Ik zou de heren die deze maat
regelen hebben genomen, willen 
uitnodigen om enkele verpleegte
huizen te bezoeken waar deze 
chronische zieken worden ver
pleegd. De menselijke ellende die 
men daar ontmoet, is onvoorstel
baar aangrijpend voor wie er on
wetend van is. En voor wie we
tend is, is een bezoek, elk t>ezoek 
een kruisweg. 

Gaan we nu deze mensen min
der bijstand verlenen? 

Meent men echt dat zij minder 
hulp en verzorging nodig hebben 
dan degenen die men in zieken
huisbedden legt? 

Velen onder hen kunnen niet 
meer spreken, kunnen niet meer 
alleen eten of drinken, niet meer 
alleen in bed of uit bed, kunnen 
zich niet kleden of ontkleden, zich 
niet wassen, kunnen niet alleen 
naar het WC of het bad. Velen zijn 
incontinent. Voor vele Ijehande-
lingen zijn twee personeelsleden 
noodzakelijk... 

Het kan toch niet zijn dat zij 
ophouden ,,zieken" te zijn omdat 
zij ongeneeslijk ziek zijn! Het kan 
toch niet zijn dat zij op minder 
verzorging aangewezen zijn om
dat de verzorgingsstaat hen afge
schreven heeft als mogelijke ak-
tieven I 

„Zieken" worden 
,bedden" 

Er is iets merkwaardigs aan de 
brosjure, hier besproken in ver
band met ziekenhuisbeleid. Er 
wordt daarin amper over ,,zie
ken" gesproken. Het gaat daar 
over bedden, over ,,kreatie van 
RVT-bedden" en ,.afbouw van 
ziekenhuisbedden". 

In de mate dat zulke operatie 
verantwoord is, kan ik ermee in
stemmen. Maar de maat werd 
hier niet gerespekteerd. Men is te 
ver gegaan. 

De lokale OCMW's die prak
tisch gedwongen worden de rege
ringsmaatregel uit te voeren, 
stonden en staan voor een pijnlij
ke opdracht. Het is via dit kanaal 
dat ik mijn informatie ontving in 
gesprekken en met dokumenten. 
Ik doe een beroep op de Volks
unie en op alle partijen om dit 
probleem aan een parlementair 
onderzoek te onderwerpen. 

Jef Olaerts, 
gewezen 

volksvertegenwoordiger 
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Een opzienbarende enquête bij de OCIVIW's 

Wat is een „vitaal 
minimuminicomen" ? 

Uit een langdurige enquête in de OCI^W's blijl<t 
dat tiet vitaal minimuminicomen voor een geïsoleerde 
aileenstaande 17.185 fr. per maand bedraagt. 

Niettegenstaande alle mooie verklaringen van de 
regering, volgens dewelke een inspanning wordt ge
daan voor de minstbedeelden, bedraagt de huidige 
minimex slechts 15.358 fr. 

E studie en enquête werd 
uitgevoerd door de kom
missie „sociale diensten" 

van de vereniging van Steden en 
Gemeenten en is gebaseerd op 
gegevens die werden verzameld 
in een twaalftal OCMW's. Dit laat 
toe een goed t)eelt te vormen 
maar noopt tevens tot korrekties 
naargelang de lokaliteit. 

De auteurs zijn dan ook voor
zichtig en stellen zeer duidelijk 
dat niet iedereen een menswaar
dig bestaan kan verwezenlijken 
met het vooropgestelde bedrag 
van 17.185 fr. Ze stellen trou
wens uitdrukkelijk dat het onmo
gelijk is voor lange tijd fatsoenlijk 
te leven met dergelijk minimum
inkomen. 

Alleenstaanden 
De studie was vooral gericht op 

alleenstaanden ondat twee derde 
van de mensen die zich tot het 
OCMW wenden om het mini
muminkomen te krijgen precies 
alleenstaanden zijn. Of men ak-
tief is of niet heeft geen invloed 
op de totale behoeften. Iemand 
die aktief is zal minder verwar
ming nodig hebben maar zal an
derzijds grote sociale uitgaven 
doen. 

Ook het onderscheid tussen 
stedelingen en mensen van bui
ten de stad is gering. Tenslotte 
moet elke perooniijke situatie ge
zien worden in het kader van het 
sociaal milieu van de betrokkene 
(familie, vrienden, ...) 

Voeding 
Maar uiteindeijk wordt een al

leenstaande gekonfronteerd met 

zijn elementaire behoeften. 
De onderzoeken hebben ge

tracht een evenwichtig type men
sen te verzoenen met de kom-
sumptiegewoonten, hetgeen niet 
altijd overeenstemt met de voe
dingsleer. Wat zou er zoal op ta
fel komen: vooral varkensvlees, 
aardappelen en goedkope groen
ten 's middags, 's morgens en 's 
avonds een broodmaaltijd. Twee 
steaks per maand, en zo komt 
men aan een maandelijks bedrag 
van 4000 fr. voor voeding. 

De meeste mensen die zich tot 
het OCMW richten beschikken 
niet over een groententuin, om
dat dergelijke tuin zekere investe
ringen vergt en ook bewaarmoge-
lijkheden vereist want anders 
heeft een tuin slechts weinig nut. 
Toch vragen de auteurs van de 
studie zich af of men geen experi
menten zou kunnen ontwikkelen 
waarbij de genieters van een mi
nimuminkomen ook een stuk 
grond ter beschikking wordt 
gesteld. 

Wonen 
Om fatsoenlijk te leven moet 

men echter ook een dak boven 
het hoofd hebben. De studie stelt 
hierbij dat deze post zeer moeilijk 
te beheersen is, omdat men men
sen toch niet kan en mag dwin
gen te verhuizen bij de minste te
genslag. De onderzoekers ach
ten dan ook 5000 fr. per maand 
een strikt minimumbedrag om te 
voorzien in het wonen. 

Ook de verwarming is een zeer 
variabele kostenpost, al naarge
lang de verwarmingsmetode, de 
kwaliteit van het huis, de ge-

Feiten enciifers 
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Alleenstaanden noch samenwonenden kunnen de maand echt niet 
rondkomen met het bedrag dat zij ,,krijgen" van het OCMW, zelfs 
indien zij zeer goedkoop proberen te eten, te wonen, te leven... Dit is de 
belangrijkste konklusie van een onderzoek dat verricht werd in 
opdracht van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten. 

Het woord (en de daad?) is aan de ,,sociaal-voelenden" binnen de 
roomsblauwe regering. 

(foto: Zafar) 

woonten enz... De enquête heeft 
uiteindelijk een minimum van 
2.500 fr. per maand weerhouden 
voor het nodige gas en elektrici
teitsverbruik wordt 1100 fr. per 
maand voorzien waarbij men re
kening houdt met de verlichting, 
TV, frigo, wasmachine, strijkijzer, 
kookfornuis op gas en warm 
water. 

Verder moet men rekening 
houden met minimum 500 fr. 
voor lichaamshygiëne en onder-
houdsprodukten en 835 fr. per 
maand voor kleding. 

Geen ontspanning 
Voor de post ,,sociaal leven" 

wordt m de studie 2000 fr. opge
nomen. Hierin zijn vervat: de 
kosten voor het openbaar ver
voer, kosten voor TV en zo'n 400 
fr. per maand diverse uitgaven 
voor ontspanning. Men kan moei
lijk beweren dat deze bedragen 
overdreven groot zijn. En wan
neer men niet wenst totaal geïso
leerd te geraken, moet men zich 
tussen andere mensen bewegen 
en dat kost geld. 

Indien dergelijke alleenstaan
den een poging ondernemen om 
uit hun hachelijke situatie te gera
ken en werk willen zoeken, dan 
lopen de kosten zeer snel op. 

Tenslotte moeten men ook nog 
rekening houden met enkele an
dere kosten zoals medikamen-
ten, het onderhoud woning, ver
zekering tegen brand, bijdrage 
aan het ziekenfonds, enz... zodat 
men uiteindelijk aan het fameuse 
eindtotaal komt van 17.185 fr. 

Probeer er maar eens mee 
rond te komen I 

Samenwonen 
Uitgaande van het minimum 

bedrag voor een alleenstaande 
heeft men getracht een ekstrapo-
latie uit te voeren voor een kop
pel. De onderzoekers komen tot 
een meerkost van 40 %, hetzij 
een bedrag van 23.290 fr. terwijl 
de huidige minimex slechts 
20.486 fr. bedraagt. 

Ingeval het koppel ook nog een 
kind ten laste heeft, kan men de 
meerkost op ongeveer 4000 fr. 
per maand ramen, maar het on
derzoek IS hieromtrent met erg 
duidelijk. Er worden wel enkele 
uiteenlopende referentiepunten 
opgegeven. 

Het zal ook voor de lezer duide
lijk zijn dat de studie wel aangeeft 
dat de huidige minimex geen 
menswaardig inkomen is! De 
konklusie Is onrustwekkend op 
een ogenblik dat de regering er 
naar streeft een onderscheid te 
maken tussen ,,echte" en 
,,schijnbare" armoede. 

We leven voorwaar in een land 
waar men beter rijk en gezond 
kan zijn, want het zijn precies de 
inkomens van 40.000 fr. bruto die 
het meest geleden hebben onder 
de inleveringen en het is in deze 
kategorie dat men de zoge
naamde ,,nieuwe armoede" te
rugvindt. 

Andre Geens 

^ WAALSE 
^ DYNAMIEK 
%j^ m Het dynamisme van het 
JSJC Waals ondernemingsleven, 
UJ dat door „NIeuw-BelgIé"-
mmi promotor Watheiet zo vlijtig 
y w gepredit wordt, dient niet 
H«» steeds letterlijk geïnterpre-
%if% teerd. Deze dynamiek lijkt in 
K belangrijke mate afhankelijk 
i>M te zijn van overheldsbestellln-
*™^ gen. Zelfs de Waalse werkge-
^ versvereniging helpt dat be

klemtonen. 

Vorige week deed het UWE 
(Union Wallone des Entrepri-
ses) een nadrukkelijke oproep 
naar de Belgische overheid 
om de besparingen op de 
overheidsbestellingen gelei
delijk af te zwakken. Het UWE 
klaagt het effekt van deze af
gezwakte overheidsbestellin
gen op de Waalse industrie 
aan. Het groot vraagteken 
achter de toekomstige evolu
tie van de overheidsinveste
ringen maakt het voor de 
Waalse ondernemers ook 
moeilijk hun strategie uit te 
stippelen. 

Het Is Inderdaad een feit dat 
het Waalse ondernemingsle
ven zeer inspiratievol Is wat 
betreft het opeisen van ge
meenschapsgelden. Voor een 
Vlaams ondernemer betekent 
dynamisme eerder het zoeken 
van nieuwe afzetgebieden als 
de binnenlandse markt het 
laat afweten. 

^^ STAALHARDE 
REALITEIT 
m In 1986 hebben de Ja-

^ panse en de Westduitse staal-
^^ producenten hun positie be-

S houden. Andere traditionele 
^ producenten als de Verenigde 
* * * Staten en de meeste overige 
mmi Westeuropese producenten 
UtJ boetten aan belang In, terwijl 
^^" de producenten uit de nieuwe 
W^ Industrielanden zoals Brazilië 
^ f i hun produktieaandeel sterk 
Ud opvoerden. 

^ j De grootste producent van 
^sms Staal blijft het Japanse „Nip-
l « pon steel", dat In 1986 26 mil-
^m joen ton staal produceerde. 
^ „Siderbras", de Braziliaanse 
^ ^ staalreus wordt de tweede 
ü l grootste staalproducent, met 
|»8 ongeveer de helft van Nippon 
IsA steel. „Arbed" boet aan be-
M lang In, aangezien in 1986 
U J „Saarstahl" afsplitste uit de 
wffltJ groep Arbed. Overigens valt 
UJ „Cockerlll-Sambre" terug van 
• " " 25e naar 30e producent op de 

wereldranglijst. 

VAN STAAL 
TOT PLASTIEK 
m Feit Is dat de vraag naar 

staal struktureel gewijzigd Is 
In de jongste tiental jaar. Vol
gens een onderzoek van de 
EG naar de vraag naar staal-
produkten Is deze vraag glo
baal afgenomen met meer dan 
10 % Inde periode 1970-1984 
in Europa. Deze afname deed 
zich voornamelijk voor in de 
elektrotechnische sektor, In 
de scheepsbouw en In de sek
tor transportmaterialen. 

Tekenend voor deze struk-
turele wijziging Is de omscha
keling die zich in de autosek-
tor voordeed. In 1960 bevatte 
een doorsnee personenwagen 
1100 kg staal; In 1984 Is dit 
nog slechts 600 kg. Plastiek 
en syntetische materiaal ne
men dus meer en meer de rol 
van staal over. 

%jj^jj^ 

Ud 
pwtw 
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Bussen^ voor 
Magdalena 
Antwerpen 
Arr. Antwerpen 
' 1 ste bus om 13u. 15 aan Vlanac 
te Merksem 

2de bus om 13u.15 aan Ber-
chemkerk 

Inschr. bij Erwin Brentjens 03/ 
457.72.40 en in Vlanac. 

(De afd. Wommelgem deelt 
mee dat om 12u.45 op het Kerk
plein met wagen vertrokken wordt 
naar de opstapplaats Berchem. 
Inschr. op tel. 353.68.94). 

Arr. Turnhout 
Vertrekuren bus: 

11u. Merksplas — Kerk 
l lu.15 Turnhout — Markt 
11U.30 Kasterlee — Kerk 
11U.45 Geel — Markt 
12u. Westerio — Ring (Jef Thys) 

Dringend inschrijven, tot uiter
lijk donderdag 10 april bij de afde
lingsvoorzitters. 

Oost-
Vlaanderen 
Arr. Gent-Eekio 

Voor de afdelingen Gentbrug-
ge-Ledeberg-St.-Amandsberg 

12U.45 aan gemeentehuis St.-
Amandsberg 

13u. Parking Dienstencentrum 
te Gentbrugge. 

Inschr. tel 091/31.19.41 en 091/ 
51.50.08. 

Arr. Dendermon-
de 

2 bussen. Inschrijven bij de af
delingsvoorzitters. 

West-
Vlaanderen 

Arr. Brugge 
Inschr. bij Joel Boussemaere te 

St.-Kruis 050/35.66.87. 
Vertrek 13 u. achterzijde sta

tion — Brugge. 

Arr. Kortrijk 
1ste bus voor de afd. Menen-

Lauwe, Wevelgem, Bissegem, 
Marke, Kortrijk, Kuurne, Harelbe-
ke. 

2de bus voor de afd. Kortrijk-
Zuid, Zwevegem, Deerlijk, Anze-
gem, Waregem. 

Inschr. bij de arr. voorzitter Erik 
Waelkens of de arr. sekretaris 
Guido Verreth en de afd.-bestu
ren. 

Arr. leper 
Vertrekuren bus: 

l lu.20 Poperinge — Markt 
11U.30 Vlamertinge — Markt 
l lu.45 leper — Station 
l lu.50 aan Café Rembrandt 
12u. Beselare — benzinestation 
kruispunt Kruiseik 
12U.15 Geluwe — Kerk. 

Arr. 
Roeselare-Tielt 

Vertrekuren bus: 
l lu.45 Roeselare — 't Leeuwke 
12U.15 Tielt — Belfort 
12U.30 Izegem — Vlaams Huis 

Inschrijven tot en met vrijdag 3 
april bij Lieve Scherrens (051/ 
46.70.80) of in 't Leeuwke — Roe-
selarre (051/20.53.17). 

Voor Izegem inschrijven in het 
Vlaams Huis. 

Arr. OVD 
Eerste bus: 

11U.30 Alveringem (nieuwe her
berg) 
11U.40 Veurne (Vormingsinsti
tuut) 
11U.50 Koksijde (café ,,De Kust-
vlieger") 
12u. Oostduinkerke (Café ,,Leo
pold") 
12U.10 Nieuwpoort (Rusthuis ,,De 
Zathe") 
12U.25 Gistel (oprit autoweg) 

Tweede bus: 
11U.30 Diksmuide — Markt 

via Beerst naar steenweg Tor-
hout-Oostende. Opstapplaatsen 
volgens vraag. 
11 .u.50 Ichtegem (café De Engel) 
12u. Gistel (café Tourmalet) 
12U.15 Oostende (Elisabethlaan 
— St.Janskerk) 

Inschrijvingen op het arrond. 
sekretariaat. Aartshertogstraat 4 
in Oostende, tel. 059/50.52.77, of 
bij uw afdelingsvoorzitter. Kost
prijs: 250,- fr. 

Limburg 
Arr. Tongeren-
Maaseik 
11U.30 't Vrijthof te Bree. 

Inschr. bij E. Essers 011/ 
47.12.35 of Nadine Decock 011/ 
46.10.05. 

Arr. Hasselt 
Heusden-Zolder legt een bus 

is. Vertrek: Kafe de Oude Kring, 
St. Willibrordusplein te Heusden-
centrum. Vertrekuur: 12.30 uur. 

Inschr. de Oude Kring; 
42.56.17. vóór 10 april. 

Brabant 
Arr. Leuven 

Met de trein! 
Tienen om 12u.08 of 13u.08 
Leuven om 12u.26 of 13u.26. 

mt 
Zondag 12 april in de Brusselse Magdalenazaal 

^QifisV/. 

9itaite 3 

Ö D 

... kan een politieke partij slectits zijn wanneer ze 
haar leden, militanten en vrienden tijdig samen
brengt. Dat doet de VU op de spetterende Lentedag 
'87 van zondag 12 april a.s. in ónze hoofdstad 
Brussel. Met wat voor een programma! 

TANAF 13 uur is er sfeer en 
ambiance. Om 14 uur be
gint de feest- en strijdmee-

ting. 
De zaal wordt niet uitverkocht. 

Hij is gratis toegankelijk. Maar hij 
moet wel ei vol lopen. 

Afdelingsvlaggen 
mee! 

Hiervoor wordt gerekend op de 
VU-afdelingsbesturen en de arr. 
ploegen. Mobiliseer verder leden 
en militanten. Organizeer het ver
voer. Per autobus, trein of autoka
ravaan. Misschien met de fiets! 

Waarom een 
len(g)te voor? 

Om de daverende bevestiging 
van de vernieuwde VU-werking! 

Om de aanloop in te zetten 
naar de komende verkiezingsja
ren! 

Om een feest- en strijddag te 
bouwen voor alle VU-vrienden en 
hun gezin! 

Daarom: 
— muziek met ,.Zakdoek" en 

,,Faro" met nieuwe en oude 
volksmuziek uit Vlaanderen en de 
hele wereld. 

— animatie ook voor de kinde
ren. 

— met Johan Verminnen en 
Ronnie Waterschoot en Chris Le-
naerts. 

En bovendien: toespraken door 
Paul Van Grembergen en Jaak 
Gabriels namens de VU-leiding 
met een belangrijke programmati
sche redevoering. 

— Kinderoppas, animatie, 
stemming en sfeer van het begin 
tot het einde. 

T~\ 
De Magdalenazaal ligt op ongeveer 200 meter van het Centraal 

Station. 
Bij het verlaten van het station via de grote hal, dit is langs de kant 

van de Keizerinlaan, ziet u voor u de Maria Magdalenakerk met 
daarachter de Duquesnoystraat. 

Zakdoek... 
... de alomgekende en 

graag beluisterde muzikale 
gasten op de meest uiteenlo
pende Vlaamse manifestaties! 

Wiedes dat ze er op zondag 
12 april ook weer bij zijn in de 
Magdalena. Samen met die 
andere Brabantse groep Faro 
putten zij uit hun gezellig en 
volks repertorium. 
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Een opzienbarende enquête bij de OCMW's 

Wat is een „vitaal 
minimuminlcomen" ? 

Uit een langdurige enquête in de OCMW's blijkt 
dat het vitaal minimuminkomen voor een geïsoleerde 
alleenstaande 17.185 fr. per maand bedraagt. 

Niettegenstaande alle mooie verklaringen van de 
regering, volgens dewelke een inspanning wordt ge
daan voor de minstbedeelden, bedraagt de huidige 
minimex slechts 15.358 fr. 

DE studie en enquête werd 
uitgevoerd door de kom
missie „sociale diensten" 

van de vereniging van Steden en 
Gemeenten en is gebaseerd op 
gegevens die werden verzameld 
in een twaaMal OCMW's. Dit laat 
toe een goed beett te vormen 
maar noopt tevens tot korrekties 
naargelang de lokaliteit. 

De auteurs zijn dan ook voor
zichtig en stellen zeer duidelijk 
dat niet iedereen een menswaar
dig bestaan kan venNezenlIjken 
met het vooropgestelde bedrag 
van 17.185 fr. Ze stellen trou
wens uitdrukkelijk dat het onmo
gelijk is voor lange tijd fatsoenlijk 
te leven met dergelijk minimum
inkomen. 

Alleenstaanden 
De studie was vooral gericht op 

alleenstaanden ondat twee derde 
van de mensen die zich tot het 
OCMW wenden om het mini
muminkomen te krijgen precies 
alleenstaanden zijn. Of men ak-
tief is of niet heeft geen invloed 
op de totale t>ehoeften. Iemand 
die aktief is zal minder verwar
ming nodig hebben maar zal an
derzijds grote sociale uitgaven 
doen. 

Ook het onderscheid tussen 
stedelingen en mensen van bui
ten de stad is gering. Tenslotte 
moet elke peroonlijke situatie ge
zien worden in het kader van het 
sociaal milieu van de betrokkene 
(familie, vrienden, ...) 

Voeding 
Maar uiteindeijk wordt een al

leenstaande gekonfronteerd met 

zijn elementaire behoeften. 
De onderzoeken hebben ge

tracht een evenwichtig type men
sen te verzoenen met de kom-
sumptiegewoonten, hetgeen niet 
altijd overeenstemt met de voe
dingsleer. Wat zou er zoal op ta
fel komen: vooral varkensvlees, 
aardappelen en goedkope groen
ten 's middags, 's morgens en 's 
avonds een broodmaaltijd. Twee 
steaks per maand, en zo komt 
men aan een maandelijks bedrag 
van 4000 fr. voor voeding. 

De meeste mensen die zich tot 
het OCMW richten beschikken 
niet over een groententuin, om
dat dergelijke tuin zekere investe-
nngen vergt en ook bewaarmoge-
lijkheden vereist want anders 
heeft een tuin slechts weinig nut. 
Toch vragen de auteurs van de 
studie zich af of men geen experi
menten zou kunnen ontwikkelen 
waarbij de genieters van een mi
nimuminkomen ook een stuk 
grond ter beschikking wordt 
gesteld. 

Wonen 
Om fatsoenlijk te leven moet 

men echter ook een dak boven 
het hoofd hebben. De studie stelt 
hierbij dat deze post zeer moeilijk 
te beheersen is, omdat men men
sen toch niet kan en mag dwin
gen te verhuizen bij de minste te
genslag. De onderzoekers ach
ten dan ook 5000 fr. per maand 
een strikt minimumbedrag om te 
voorzien in het wonen. 

Ook de verwarming is een zeer 
variabele kostenpost, al naarge
lang de verwarmingsmetode, de 
kwaliteit van het huis, de ge-

Feiten en ciifers 
t )ni zï.n en onzin van 

= ^ a o r i e scheiden 
left de Volksunie een 
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d c s s ' e - s c m e n g e -
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nisch 02'2194930. 
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ZEHDMU GRATIS UW VU-DOSSIER 
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Adres 

Alleenstaanden noch samenwonenden kunnen de maand echt niet 
rondkomen met het bedrag dat zij „krijgen" van het OCMW, zelfs 
indien zij zeer goedkoop proberen te eten, te wonen, te leven... Dit is de 
belangrijkste konklusie van een onderzoek dat verricht werd in 
opdracht van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten. 

Het woord (en de daad?) is aan de ,,sociaal-voelenden" binnen de 
roomsblauwe regering. 

(foto: Zafar) 

woonten enz... De enquête heeft 
uiteindelijk een minimum van 
2.500 fr. per maand weerhouden 
voor het nodige gas en elektrici
teitsverbruik wordt 1100 fr. per 
maand voorzien waarbij men re
kening houdt met de verlichting, 
TV, frigo, wasmachine, strijkijzer, 
kookfornuis op gas en warm 
water. 

Verder moet men rekening 
houden met minimum 500 fr. 
voor lichaamshygiëne en onder-
houdsprodukten en 835 fr. per 
maand voor kleding. 

Geen ontspanning 
Voor de post ,,sociaal leven" 

wordt in de studie 2000 fr. opge
nomen. Hienn zijn vervat: de 
kosten voor het openbaar ver
voer, kosten voor TV en zo'n 400 
fr. per maand diverse uitgaven 
voor ontspanning. Men kan moei
lijk beweren dat deze bedragen 
overdreven groot zijn. En wan
neer men met wenst totaal geïso
leerd te geraken, moet men zich 
tussen andere mensen bewegen 
en dat kost geld. 

Indien dergelijke alleenstaan
den een poging ondernemen om 
uit hun hachelijke situatie te gera
ken en werk willen zoeken, dan 
lopen de kosten zeer snel op. 

Tenslotte moeten men ook nog 
rekening houden met enkele an
dere kosten zoals medikamen-
ten, het onderhoud woning, ver
zekering tegen brand, bijdrage 
aan het ziekenfonds, enz... zodat 
men uiteindelijk aan het fameuse 
eindtotaal komt van 17.185 fr. 

Probeer er maar eens mee 
rond te komen! 

Samenwonen 
Uitgaande van het minimum 

bedrag voor een alleenstaande 
heeft men getracht een ekstrapo-
latie uit te voeren voor een kop
pel. De onderzoekers komen tot 
een meerkost van 40 %, hetzij 
een bedrag van 23.290 fr. terwijl 
de huidige minimex slechts 
20.486 fr. bedraagt. 

Ingeval het koppel ook nog een 
kind ten laste heeft, kan men de 
meerkost op ongeveer 4000 fr. 
per maand ramen, maar het on
derzoek IS hieromtrent met erg 
duidelijk. Er worden wel enkele 
uiteenlopende referentiepunten 
opgegeven. 

Het zal ook voor de lezer duide
lijk zijn dat de studie wel aangeeft 
dat de huidige minimex geen 
menswaardig inkomen is! De 
konklusie is onrustwekkend op 
een ogenblik dat de regering er 
naar streeft een onderscheid te 
maken tussen ,,echte" en 
,.schijnbare" armoede. 

We leven voorwaar in een land 
waar men beter rijk en gezond 
kan zijn, want het zijn precies de 
inkomens van 40.000 fr. bruto die 
het meest geleden hebben onder 
de inleveringen en het is in deze 
kategorie dat men de zoge
naamde ,,nieuwe armoede" te
rugvindt. 

Andre Geens 

"^ WAALSE 

mad 

ixki 

;±! DYNAMIEK 
ij^ m Het dynamisme van het 
5)C Waals ondernemingsleven, 
UJ dat door „Nieuw-België"-
«Mil promotor Wathelet zo vlijtig 
idJ gepredit wordt, dient niet 
H " steeds letterlljic geinterpre-
l i / 1 teerd. Deze dynamiek lijkt in 
mC belangrijke mate afhankelijk 
l«U te zijn van overheidsbestellin-
«"««̂  gen. Zelfs de Waalse werkge-
^ versvereniging helpt dat be

klemtonen. 

Vorige week deed het UWE 
(Union Wallone des Entrepri-
ses) een nadrukkelijke oproep 
naar de Belgische overheid 
om de besparingen op de 
overheidsbestellingen gelei
delijk af te zwakken. Het UWE 
klaagt het effekt van deze af
gezwakte overheidsbestellin
gen op de Waalse industrie 
aan. Het groot vraagteken 
achter de toekomstige evolu
tie van de overheidsinveste
ringen maakt het voor de 
Waalse ondernemers ook 
moeilijk hun strategie uit te 
stippelen. 

Het Is inderdaad een feit dat 
het Waalse ondernemingsle
ven zeer inspiratievol is wat 
betreft het opeisen van ge
meenschapsgelden. Voor een 
Vlaams ondernemer betekent 
dynamisme eerder het zoeken 
van nieuwe afzetgebieden als 
de binnenlandse markt het 
laat afweten. 

STAALHARDE 
REALITEIT 
m In 1986 hebben de Ja

panse en de Westduitse staal
producenten hun positie be
houden. Andere traditionele 
producenten als de Verenigde 
staten en de meeste overige 
Westeuropese producenten 
boetten aan belang In, terwijl 
de producenten uit de nieuwe 
Industrielanden zoals Brazilië 
hun produktieaandeel sterk 
opvoerden. 

De grootste producent van 
staal blijft het Japanse „Nip
pon steel", dat In 1986 26 mil
joen ton staal produceerde. 
„Siderbras", de Braziliaanse 
staalreus wordt de tweede 
grootste staalproducent, met 
ongeveer de helft van Nippon 
Steel. „Arbed" boet aan be
lang in, aangezien in 1986 
„Saarstahl" afsplitste uit de 
groep Arbed. Overigens valt 
„Cockerill-Sambre" terug van 
25e naar 30e producent op de 
wereldranglijst. 

VAN STAAL 
TOT PLASTIEK 
m Feit is dat de vraag naar 

staal struktureel gewijzigd is 
in de jongste tiental jaar. Vol
gens een onderzoek van de 
EG naar de vraag naar staal-
produkten is deze vraag glo
baal afgenomen met meer dan 
10 % inde periode 1970-1984 
in Europa. Deze afname deed 
zich voornamelijk voor in de 
elektrotechnische sektor, In 
de scheepsbouw en in de sek
tor transportmaterialen. 

Tekenend voor deze struk-
turele wijziging is de omscha
keling die zich in de autosek-
tor voordeed. In 1960 bevatte 
een doorsnee personenwagen 
1100 kg staal; in 1984 Is dit 
nog slechts 600 kg. Plastiek 
en syntetlsche materiaal ne
men dus meer en meer de rol 
van staal over. 

U«l 
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Bussen^^oor 
Magdalena 
Antwerpen 
Arr. Antwerpen 
V Istebusom 13u.15aan Vlanac 
te Merksem 
' 2de bus om 13u.15 aan Ber-
chemkerk 

Inschr. bij Enwin Brentjens 03/ 
457.72.40 en in Vlanac. 

(De afd. Wommelgem deelt 
mee dat om 12u.45 op het Kerk
plein met wagen vertrokken wordt 
naar de opstapplaats Berchem. 
Inschr. op tel. 353.68.94). 

Arr. Turnhout 
Vertrekuren bus: 

11u. Merksplas — Kerk 
11U.15 Turnhout — Markt 
11U.30 Kasterlee — Kerk 
11U.45 Geel — Markt 
12u. Westerio — Ring (Jef Thys) 

Dringend inschrijven, tot uiter
lijk donderdag 10 april bij de afde
lingsvoorzitters. 

Oost-
Vlaanderen 
Arr. Gent-Eekio 

Voor de afdelingen Gentbrug-
ge-Ledeberg-St.-Amandsberg 

12U.45 aan gemeentehuis St.-
Amandsberg 

13u. Parking Dienstencentrum 
te Gentbrugge. 

Inschr. tel 091/31.19.41 en 091/ 
51.50.08. 

Arr. 
de 

Dendermon-

2 bussen. Inschrijven bij de af
delingsvoorzitters. 

West-
Vlaanderen 

Arr. Brugge 
Inschr. bij Joel Boussemaere te 

St.-Kruis 050/35.66.87. 
Vertrek 13u. achterzijde sta

tion — Brugge. 

Arr. Kortrijk 
1ste bus voor de afd. Menen-

Lauwe, Wevelgem, Bissegem, 
Marke, Kortrijk, Kuurne, Harelbe-
ke. 

2de bus voor de afd. Kortrijk-
Zuid, Zwevegem, Deerlijk, Anze-
gem, Waregem. 

Inschr. bij de arr. voorzitter Erik 
Waelkens of de arr. sekretaris 
Guido Verreth en de afd.-bestu
ren. 

Arr. leper 
Vertrekuren bus: 

l lu.20 Poperinge — Markt 
l lu.30 Vlamertinge — Markt 
11U.45 leper — Station 
l lu.50 aan Café Rembrandt 
12u. Beselare — benzinestation 
kruispunt Kruiseik 
12U.15 Geluwe — Kerk. 

Arr. 
Roeselare-Tielt 

Vertrekuren bus: 
l lu.45 Roeselare — 't Leeuwke 
12U.15 Tielt — Belfort 
12U.30 Izegem — Vlaams Huis 

Inschrijven tot en met vrijdag 3 
april bij Lieve Scherrens (051/ 
46.70.80) of in 't Leeuwke — Roe-
selarre (051/20.53.17). 

Voor Izegem inschrijven in het 
Vlaams Huis. 

Arr. OVD 
Eerste bus: 

l lu.30 Alveringem (nieuwe her
berg) 
l lu.40 Veurne (Vormingsinsti
tuut) 
l lu.50 Koksijde (café „De Kust-
vlieger") 
12u. Oostduinkerke (Café ,,Leo
pold") 
12U.10 Nieuwpoort (Rusthuis ,,De 
Zathe") 
12U.25 Gistel (oprit autoweg) 

Tweede bus: 
l lu.30 Diksmuide — Markt 

via Beerst naar steenweg Tor-
hout-Oostende. Opstapplaatsen 
volgens vraag. 
11 .u.50 Ichtegem (café De Engel) 
12u. Gistel (café Tourmalet) 
12U.15 Oostende (Elisabethlaan 
— St.Janskerk) 

Inschrijvingen op het arrond. 
sekretariaat. Aartshertogstraat 4 
in Oostende, tel. 059/50.52.77, of 
bij uw afdelingsvoorzitter. Kost
prijs: 250,- fr. 

Limburg 
Arr. Tongeren-
Maaseik 
11U.30 't Vrijthof te Bree. 

Inschr. bij E. Essers 011/ 
47.12.35 of Nadine Decock 011/ 
46.10.05. 

Arr. Hasselt 
Heusden-Zolder legt een bus 

is. Vertrek: Kafe de Oude Kring, 
St. Willibrordusplein te Heusden-
centrum. Vertrekuur: 12.30 uur. 

Inschr. de Oude Kring; 
42.56.17. vóór 10 april. 

Brabant 
Arr. Leuven 

Met de trein! 
Tienen om 12u.08 of 13u.08 
Leuven om 12u.26 of 13u.26. 

Wi\ 
Zondag 12 april in de Brusselse l\/lagdalenazaal 

OOV f\BÊ 

9ibute 3 

Ö ,o' 

... kan een politieke partij slechts zijn wanneer ze 
haar leden, militanten en vrienden tijdig samen
brengt. Dat doet de VU op de spetterende Lentedag 
'87 van zondag 12 april a.s. in ónze hoofdstad 
Brussel. Met wat voor een programma! 

fANAF 13 uur is er sfeer en 
ambiance. Om 14 uur be
gint de feest- en strijdmee-

ting. 
De zaal wordt niet uitverkocht. 

Hij is gratis toegankelijk. Maar hij 
moet wel eivol lopen. 

Afdelingsvlaggen 
mee! 

Hiervoor wordt gerekend op de 
VU-afdelingsbesturen en de arr. 
ploegen. Mobiliseer verder leden 
en militanten. Organizeer het ver
voer. Per autobus, trein of autoka
ravaan. Misschien met de fiets! 

Waarom een 
len(g)te voor? 

Om de daverende bevestiging 
van de vernieuwde VU-werking! 

Om de aanloop in te zetten 
naar de komende verkiezingsja
ren! 

Om een feest- en strijddag te 
bouwen voor alle VU-vrienden en 
hun gezin! 

Daarom: 
— muziek met ,,Zakdoek" en 

,,Faro" met nieuwe en oude 
volksmuziek uit Vlaanderen en de 
hele wereld. 

— animatie ook voor de kinde
ren. 

— met Johan Verminnen en 
Ronnie Waterschoot en Chris Le-
naerts. 

En bovendien: toespraken door 
Paul Van Grembergen en Jaak 
Gabriels namens de VU-leiding 
met een belangrijke programmati
sche redevoering. 

— Kinderoppas, animatie, 
stemming en sfeer van het begin 
tot het einde. 

— I — l | — I 1 
De Magdalenazaal ligt op ongeveer 200 meter van het Centraal 

Station. 
Bij het verlaten van het station via de grote hal, dit is langs de kant 

van de Keizerinlaan, ziet u voor u de Maria Magdalenakerk met 
daarachter de Duquesnoystraat. 

Zakdoek... 
... de atomgekende en 

graag beluisterde muzikale 
gasten op de meest uiteenlo
pende Vlaamse manifestaties! 

Wiedes dat ze er op zondag 
12 april ook weer bij zijn in de 
Magdalena. Samen met die 
andere Brabantse groep Faro 
putten zij uit hun gezellig en 
volks repertorium. 
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UIA-assistent Frank Ingelaere: 

Waalse waterbelasting 
in strijd met het Europees reclit 

De Waalse waterbelasing roept niet alleen intern 
Belgische problemen op, maar heeft ook gevolgen 
op Europees vlak. Wij spraken hierover met Frank 
Ingelaere, assistent aan de UIA, die o.m. onderzoek 
verricht naar de regionaliseringsprocessen in de EG. 

F RANK INGELAERE bestu
deerde het Vlaams-Waal-
se watergeschil en schreef 

er eerder een artikel over in 
„Vlaanderen Morgen", jaargang 
1985. 

F. Ingelaere: „Ik heb die pro
blematiek toen vooral vanuit een 
europeesrechtelijke hoek bena
derd. Het is zo dat het EEG-
verdrag douanerechten of gelijk
aardige heffingen bij de uitvoer 
binnen de gemeenschappelijke 
markt verbiedt. Volgens een 
meerderheidsopvaating in de 
rechtsleer hetiben de betrok
ken verdragsbepalingen echter 
slechts betrekking op het han
delsverkeer tussen de EG-
lidstaten en niet op het handels
verkeer tussen de gebiedsdelen 
van eenzelfde lidstaat. Dat leidt 
tot de eigenaardige situatie dat 
indien Wallonië een onafhanke
lijke staat zod zijn het ingevolge 
het Europees recht de waterbe
lasting niet zou moegen heffen, 
terwijl het dat nu ten aanzien van 
de Gewesten Vlaanderen en 

Brussel wel zou kunnen doen 
omdat het als autonoom gewest 
binnen de Belgische staat niet 
rechtstreeks onder het EEG-
verdrag valt." 

Omgekeerde 
diskriminatie 

WIJ: Dan zouden er op Euro
pees vlak geen verhaalmoge-
lijkheden tegen het Waalse wa
terdekreet bestaan? 

F. Ingelaere: „Toch wel. Bij de 
voorgaande redenering gaat men 
voorbij aan de rechtspraak van 
het Hof van Justitie van de EG 
volgens dewelke het algemene 
diskriminaiteverbod van het 
EEG-verdrag ook de eigen onder
danen van een lidstaat be
schermt tegen ongunstiger be
handeling in vergelijking met bur
gers van andere lidstaten, de 
zgn. omgekeerde diskriminatie. 
In het huidige geval kunnen we 
stellen dat de Vlaamse en Brus
selse watermaatschappijen en 
verbruikers die de uitvoerbe-

i lEURO 
R4 

Het waterreservoir te Silenrieux. 
Volgens Frank Ingelaere is de 
Waalse waterbelasting in strijd 
met het Europees recht. 

lasting voor het Waals water 
moeten betalen, ongunstig be
handeld worden dan b.v. de 
Franse of Duitse watermaat
schappijen en verbruikers voor 
wie een belasting of heffing bij de 
gebeurlijke uitvoer van Waals wa
ter verboden is krachtens het 
EEG-verdrag." 

WIJ: Ondertussen heeft er 
een nieuwe evolutie op EG-vlak 
plaats? 

F. Ingelaere: ,,Ja. Nadat de 
Europese Akte, die wijzigingen 
en amenderingen van het EEG-
verdrag bevat, in werking zal zijn 
getreden, en dat zal waarschijn
lijk in april of mei gebeuren, zal 
het EEG-verdrag een nieuw 
hoofdstuk over het milieubeleid 
tellen. Daarbij wordt in het 
nieuwe artikel 130R uitdrukkelijk 
het beginsel dat de vervuiler be
taalt vooropgesteld. Welnu, het 
Waalse dekreet betreffende de 
bescherming van de oppervlakte
wateren tegen verontreiniging en 
zijn uitvoeringsbesluit betref
fende de daarmee verband hou

dende belasting raken duidelijk 
niet de vervuilers in Wallonië, 
maar de waterdistributiemaat
schappijen en de verbruikers in 
Vlaanderen. De betrokken 
Waalse wetgeving zal dus strijdig 
zijn met dit nieuwe Europese ge
meenschapsrecht. De EG heeft 
bovendien reeds in het kader van 
haar aktieprogramma inzake het 
milieu richtlijnen uitgevaardigd 
inzake de bescherming van het 
oppervlaktewater en de kwaliteit 
van het drinkwater. Omdat deze 
richtlijnen wel werden uitgevoerd 
in Vlaanderen, maar niet in Wal
lonië, werd België in 1982 trou
wens veroordeeld door het Hof 
van Justitie van de EG." 

't Onverenigbare 
aantonen! 

WIJ: Hoe kan het Waalse wa
terdekreet nu konkreet aange
vochten worden op het Euro
pese forum? 

F. Ingelaere:,,Er zijn verschil
lende mogelijkheden om dit ge
schil voor het Hof van Justitie van 
de EG te brengen. De EG-
Kommissie kan indien zij van oor
deel is dat de Waalse belastings
maatregel in strijd is met het 
EEG-verdrag een aktie wegens 
verdragsschennis instellen tegen 

België, dat in de huidige stand 
van zaken op Europees vlak ver
antwoordelijk blijft voor de wetge
ving van de Gemeenschappen en 
Gewesten waaruit ons land 
bestaat. Het Europees Parlement 
heeft trouwens, toen het pro
bleem van de Waalse waterbe
lasting in 1985 voor het eerst ak-
tueel werd ingevolge een verslag 
van europarlementslid Vande-
meulebroucke, een resolutie aan
genomen waarin de Europese 
Kommissie verzocht wordt erop 
toe te zien dat de overheden 
geen belastingen of heffingen op 
het gebruik van de watervoorra
den leggen ten laste van gebrui
kers in andere interne regio's van 
de Europese Gemeenschap. 

Een tweede mogelijkheid be
staat ein dat de Vlaamse Exeku-
tieve of een watermaatschappij of 
een verbruiker door middel van 
een zgn. prejudiciële procedure 
de Belgische rechter een vraag 
laten richten aan het Hof van 
Justitie van de Eg inzake de uit
legging van de bovenvermelde 
Europese rechtsregels. 

Aldus kan de onverenigbaar
heid van het Waalse waterde
kreet en zijn uitvoeringsbesluit 
vastgesteld worden. Er ligt hier 
dus duidelijk een taak voor de 
Vlaamse regenng weggelegd'" 

Brachten Statenverkiezingen 

Federalisme in 
opkomst ? 

MAASTBiCHT/UOUWBBT — De statenverkie-
zmgen m Nederlands Umtürg leverden m maart 
een ttmterisete uiWiag op, In de eerste ptaaie 
omdat het CDA voor het eerst in deze eeuw ham 
absolme meerderheid verfoor, maar dat was vof-
gens vervmchitng. 

DE grot© verrassing was 
het döverertde swiise^ 
van ^ Parüj Niettw 

Umtmrg <PNi), dïe bii haar 
debwit mêleert vier zetels wist 
te bemachtigen. De PNt is 
een aibantte van 64 plaatsefij' 
ke pa9lj|tie$, die 2lch in riaar 
streven naar federaftsme heb
ben verentgd 

Federalistisch 
„Ons tsoet IS meer mar 

naar de mensen m Limbv 
zelf en mmóer voor D 
Haag" vertett partij-woo 
voerder Jan Joosten u« ' 
L?mburgse Beese! Vanuit . 
praktijk van de plaatselijke p 
iitiek ?s de partij doordrer 

met bet federaftsme. Maar in 
diezelfde pra^tifk openbaarde 
zich de noodzaak' tot samen-
vtefking niet anderen. 

De PNL is momenteel tn 
onderhandefing met de Frysk 
fiasfOftatö F&ftf} over een ge-
meenschappellfke Jljsl bij de 
senaatsverkiezingen in juni. 
(In Nederland wordt de „Eer
ste Kamer" gekozen door de 
leden van Provinciale Staten). 

Afeonderiijk zijn de partijen 
•s te kiein voor een eigen 
nator. Samen fukt het waar-

"hijfvlijk wet en geen van bei-
• parttjen vindt het erg dat dit 

, Koste zal gaan van het 
JA „Nieuw Limburg en de 
\iP zitten straks samen pre

cies op de wipt 0rt daarmee 
pnthoüden we tfe regerings' 
frakties hoógstwaarsf}hiïnt§k 
hm meefdBrttmd in d0 s&-
rm&f', heeft Joosten ufigere-
kend, „Wemitdbn hetksèinBt 
Z0tfs rta&f huis kunnen stu
ren../' 

Brede stromtngt 
Joosten hoopt dat zich 'm de 

toekomst nog een breder lede* 
ratisfist^ front In Hederland 
zal aftekenen, dat de doml-
namie in de Randstad moet 
gaan beperken. „Ome zuste-
rorgmisath in Br&i>mt hmft 
enorm vee/ spijt é0! z& niet 
hmft mmgedaan am de stet-
tefiVetkkcÉngen. En ook in 
Groning&n b&siaat een feóera^ 
tMf&che partij. Het CDA zéif in 
de toekomst meer rekening 
moeten houden met ons." Het 
kommentaair van FNP-voorzit* 
ter Anne Hoekstra- „Hel moet 
aUemmt nog, maar het fijki e-
veei op dat op deze mamer 
ons gedachtenqoed haar ir.U'}-
de doe •ederianasc 
Doiitiek' 
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IBH? 

Een jaar volksnationale strijd 61/7 

De Balkan blijft roerig 
De meeste bewoners van Oost-Europa zijn Slaven. Wij zijn hier in West-

Europa met deze belangrijke oospronkelijke mensengroep weinig vertrouwd. En 
de omstandigheid dat zij sedert 1945 onder een politiestaatregime leven, van 
ons gescheiden door een IJzeren Gordijn, maakt het niet gemakkelijker, uit die 
hoek van Europa berichten te ontvangen. 

Tevens is het voor zulke ondemokratische staten veel gemakkelijker volks
groepen zonder staat klein te houden. 

11 

A de jongste oorlog heeft 
Polen grote stukken oos
telijk grondgebied verlo

ren, o.m. aan Litouwen. 
Vele Polen werden uitgedre

ven. Toch bleven er nog genoeg 
over om bv. „De Rood Vaan" al
daar ook in 't Pools uit te geven. 
De hoofdstad Wilna was vóór de 
oorlog grotendeels verpoolst. Ja-
ruzelski, nu Polens nr. 1, bracht 
er een stuk van zijn jeugd door. 

Geen nieuws... 
In maart '86 keert hij er terug 

voor staatsiebezoek en door
breekt meteen het taboe dat over 
de aanwezigheid van Polen in Li
touwen hangt. Hij doet het han
dig : met een lofrede op de natio-
naliteitenpolitiek van de Sovjet
unie, die de Poolse taal in Litou
wen en aldus de onderlinge 
vrede en vriendschap zou bevor
deren. 

Praktisch op hetzelfde ogen
blik verschijnen vijf Poolse natio
nalisten vóór de rechtbank omdat 
zij een partij (KPN) gesticht heb
ben die een breuk met de Sovjet
unie als hoofddoel heeft. 

...goed nieuws? 
Over het Oekraïense nationa

lisme hoort men nog zelden spre
ken. Een van zijn sterkste woord
voerders, Jaroslaw Stetzko, sterft 
in het Westen op 5 juli. Bij de 
Duitse inval in de Sovjetunie pro-
klameerde hij via de radio de on
afhankelijkheid van de Oekraï-
ene. Veertien dagen later nam de 
Gestapo hem vast en stuurde 
hem naar het KZ Sachsenhau-
sen-Oranienburg. Na de KGB-
moord op Stefan Bandera, leider 
van de Oekraïense nationalisten 
in de emigratie, had Stetzko de 
vlag overgenomen. 

In Bulgarije smeult de Turken-
vervolging na. Na de verboel-
gaarsing van bijna een miljoen 
Turkse familienamen in 1985, 
blijft ook in 1986 het verbod om 
Turks te spreken (strafbaar voor 
boete) van kracht, evenals de 
besnijdenis, een muzelmanse 
traditie. 

Kosovo 
De grootste moeilijkheden 

doen zich traditioneel in de meer-

volkerenstaat Joegoslavië voor. 
De spanningen tussen Servië en 
(niet-Servische) Albanezen in de 
provincie Kosovo nemen in 1986 
niet af. Begin april komen duizen
den Serviërs uit Kosovo op straat 
om te protesteren tegen de diskri-
minatie die zij vanwege de Alba
nese meerderheid ondergaan. 
Een parlementskommissie be
vindt enkele dagen later dat de 
Servische klachten ernstig en ge
grond zijn. 

Op alle gebieden van het maat
schappelijk leven gaan de Ser
viërs, die beweren, zich bedreigd 
te voelen, tot een unitaristische 
tegenaanval over. Het gevolg: 
opnieuw sterker nationalisme 
(ook regionalisme) bij de andere 
volkeren van de federatie. 

Oorlogsleed 
De Kroaten hebben het nooit 

goed kunnen vinden met de Ser
viërs. Het ging zo ver dat zij zich 
tijdens de jongste oorlog tot onaf
hankelijk land uitriepen. Andrija 
Artukovic, toen minister van Bin
nenlandse Zaken, later van Justi
tie, wordt in het begin van het jaar 

Turkije en Griekenland, de problemen blijven; vooral rond de eilanden
republiek Cyprus. Toen Turkijes premier Özal Noord-Cyprus een 
bezoek bracht waarschuwde de bevolking: ,,Geen toegevingen!" 

door de Amerikanen uitgeleverd. 
Hij wordt verantwoordelijk ge
steld voor massale slachtingen 
onder Serviërs, kommunisten, or-
thodoksen, Joden en Zigeuners. 
In mei wordt hij tot het vuurpele-
ton veroordeeld. 

De Slovenen blijven het bont 
maken tegenover de bange offi-

Cyprus blijft struikelblol( 

De Grieken en hun buren 
//7 Europa wonen, afs autochtonen, niet aiieen 

Romanm, Germanen, Keitên en Staven. De gritU-
ge geschiedmis van dit werelddeel bracht er ook 
andere volkeren en mfksBpfinters. 

OVER de Albanm&n (ot 
Skipïaren} tisbijen 
v̂ l mx «19ëha<}, zn h&t 

vanuit ^rvisch standpüoi 
Voor de Albanezen ts tje-

rarigf tjk dat Kosovö itel statuut 
var* deelstaat zou verwerven, 
mét h0t theoretische recht op 
alschsi<lwg. Zij vormen, als 
tynderrijke groep, in die pro-
virjcie de meerderiieid, dociï 

m§ ni0t tang-

Problemen 
Do weerstand van de Ser

viërs <s niet alleor* vanuit de 
ttistorteche slmboolwaarde 
van Kosövo te verklaren maar 
ooi; doordal <ife streek oor
spronkelijk Servisch was. De 
rtattonale gevaren vm het mt-
iiteiim van een taalgrens en 
van onaerenide inwljkrng 2$}n 
niet denköeetótg. 

tn her ii<M van dit aHes is de 
opening van de lang verwaeh-
te spoorlijn Titograd {Joego
slavië) 'Shkodiir (Albaniè) Op 
6 oogst een eerder ongewone 
gebeurtenis. Um bemerke 
evenwel dat Titograd In Mon
tenegro Hgt, niet In Kosovo. 

0e Albanezen houden in 
hun slaat zelf een Griekse 
minderheid gevangen. Vol
gens hen gaat het onr hooguit 
60.000 mensen, volgens 
iörlskse bronnen wet om 
400.000, Zij worder* behan-
dels zoals de meeste Salkan^ 
mlnderheder»; slecht. Grie
kenland maakt geen aanspra* 
ken op hun gebied, Noord-
Êpirtö. Nu echter ofilóieel een 
punt wordt gezet achter de 
staat van ood<;̂  lyssen belde 
landen {m 1940 verklaarde de 
Italiaanse marloftettenstaat Al
banië de oorlog aan Grieken

land) hoort mm In Grieken
land wel stemnjen om fr» ruil 
veriseterfngen te bekomen 
voor het lot van de Grieken in 
Albanië. 

Straffe koffie 
De Grieken staan van In h«n 

vroegste tijden in de fronötjn 
var* Europa tegen opdringen
de Aziaten. Sedert de tate mid
deleeuwen 2i{f) dat voor hen 
de Turken, i^un wederzijdse 
vijandschap is dus letterlijk 
eeuwenoud. 

De Turkse regering bakt 
zoete broodjes hi| de EG, Maar 
de Griekse steekt stokken in 
de wielen, Ir* maart heeft dat 
een tïele uitwisseling varr re
geringsnota's, -protesten en -
verklaringen als gevolg. 

met grote struikelblok tus
sen bekle iar»den is de e/fenrf-
r&pubii0k Cyprus, waar meer 
Grieken dan Turken wonen. 
Deze laatsten hebben echter, 
verschanst achter 20,000 
Turkse sóldatert, een staat 
Naord-Cypni$ uitgeroepen. 
Op 10 Juni steil de Sekretaris-
Generaal van de UHO voor, 
het geschil bij te leggen door 

de unitaire republiek m een 
losse Qrieks-Tyrkse federatie 
om te vormen, Oe Griekse Ci-
prkjter* wijzen het voorstel 
praktisch af, zij liet met defim-
tl0l 

In de loop van de zomer iegt 
Turkije's eerste minisier Özal 
een officieel bezoek af aan de 
door geen ^l^et arvder land 
erkende republiek Noord-Cy-
prus 

Blijvende 
ruzies 

Ir» de herfst stuurt Ankara, in 
weerwil van een Amerikaanse 
waarschuwing, zeer modern 
oorJogsmaterieef naar l̂ oord-
Cyprus 

En in hetzelfde seizoen 
doen zich verschillende grens
incidenten voor aan de Thraki-
sche grens Daar proberen 
ekonomische vtuchtetingen uit 
Iran en elders in 't geheim de 
grens over te geraken Turkije 
Is ze graag kwtjt n^ar Grieken
land wil ze niet. Het giet alleen 
njaar olie op het vuur van hun 
p|l|vende vijatidschap. 

K.J. 

ciële Oostenrijkers. In de zomer 
wordt een partizanengedenkte-
ken onthuld te Wenen. Als hulde 
aan de Oostenrijkse en vooral 
Joegeslavische Slovenen die met 
een waar schrikbewind tijdens, 
nog meer na de oorlog, gepro
beerd hebben, het door nog geen 
5 % Slovenen bewoonde zuiden 
van Karinthië bij de Joegoslavi
sche volksrepubliek te doen aan
sluiten. 

De Slovenen binnen Joegosla
vië, vooral de jonge, laten zich te
genover de Serviërs stilaan meer 
gelden. 

Denen in 
W.Duitsland 
Q E Skandinavische Germanen 
* * schijnen veel minder natio
nale moeilijkheden te kennen dat 
het zuidelijker vasteland. Noch
tans hebben ook zij met andere 
volkeren, ja zelfs rassen (Lappen, 
Finnen) te maken. 

De parlementsverkiezingen die 
bij het begin van 1986 m de 
Bondsrepubliek gehouden wor
den leveren in de deelstaat 
Sleeswijk-Holstein 1,7 % der 
stemmen (1,17 % indien men er 
de 31,19 % bijtelt) op voor de 
SSW (Südschleswigscher Wah-
lerverband) Voor deze partij, 
spreekbuis der Deense minder
heid, geldt de 5 % grendel met, 
die partijen als bv de kommu
nisten (0,14 %) en de liberalen 
(3,03 %) buiten het parlement 
houdt. 

Karel Jansegers 

^ 

Volgende week; 
Balten in USSR of 
David en Goliath 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 11 april 
D BRT 1 - 16.00 
Het rijk in de bergen, film 
D BRT 1 - 18.00 
Meriina, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.35 
Rondomons, jeugdfilm 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristische 
info 
D BRT 1 - 20.20 
Evergreen, driedelige serie 
D BRT 1 - 22.00 
Rigoletto, humoristisch prog. 
D BRT 1 - 22.30 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 22.45 
De prijs, serie 
D Ned. 1 - 15.25 
Opdracht voltooid, dok. 
D Ned. 1 - 19.05 
Kro's tekenfilmfestival 
D Ned. 1 - 19.20 
Hints, spelprogramma 
D Ned. 1 - 20.28 
The soundmix playbackshow 
n Ned. 1 - 23.13 
in 't holst van de nacht, serie 
D Ned. 2 - 20.35 
Huwelijk in de steigers, blijspel 
D Ned. 2 - 23.40 
Het ijzeren kruis, film 

Zondag 12 april 
D BRT 1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT 1 - 16.00 
Eiland, kunstmagazine 
D BRT 1 - 17.00 
De paradijsvogels, serie 
D BRT 1 - 18.20 
Leven... en laten leven, natuurkwis 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.35 
De kostschool, serie 
D BRT1 - 21.35 
De Mysteriespelen: Het passiespel 
D BRT2 - 13.30 
Parijs-Roubaix, wielrennen 
D BRT2 - 15.00 
Stadion, sport 
D Ned. 1 - 15.50 
De rode schoenen, jeugdfilm 
D Ned. 1 - 19.05 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 - 19.50 
Last flight of Noah's ark, film 
D Ned. 1 - 21.25 
Muziek met Marco, show 
n Ned. 1 - 23.05 
St. Elsewhere, serie 
D Ned. 2 - 20.10 
Monty Python's Flying Circus, 
humor 
D Ned. 2 - 21.51 
The singing detective, serie 

Maandag 13 april 
D BRT 1 - 16.00 
Evangelie volgens Lukas, serie 
D BRT 1 - 16.50 
De geesten van Motley Hall, komi
sche serie 
D BRT 1 - 18.10 
De kleinste zwerver, jeugdserie 

Mark Rutland (Sean Cannery) hoopt zijn sekretaresse Mamie (Tippi 
Hedren) op het goede pad te brengen in „Marnie". (Vrijdag 17 april op 
Ned. 2 om 19u.37). 

I 
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D BRT 1 - 18.35 
Kameleon, doe-progr. voor kinderen 
D BRT 1 - 20.10 
Pluche paleizen, serie 
D BRT1 - 21.05 
Hete bronnen in de oceaan, dok. 
D BRT1 - 21.35 
Pools Requiem, muziek 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
n BRT2 - 20.20 
Extra time, sport 
n BRT2 - 20.50 
Paul Daniels magie show, goo-
chelshow 
D BRT2 - 21.35 
Blikvanger, modemagazine 
D Ned. 1 - 14.30 
Howard's way, serie 
D Ned. 1 - 15.20 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 - 19.23 
De baas in huis?, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.28 
Nieuwe buren, serie 
D Ned. 1 - 21.02 
Sonja op maandag, praatprogr. 
D Ned. 1 - 22.22 
De Oktopus, misdaadserie 
D Ned. 2 - 19.27 
Kro's tekenfilmfestival 
D Ned. 2 - 20.35 
Op dood spoor, serie 

Dinsdag 14 april 
D BRT 1 - 16.00 
Evangelie volgens Lukas, serie 
D BRT 1 - 17.10 
De geesten van Motley Halle, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Jacobus en Corneel, kinderserie 
D BRT 1 - 18.20 
Mik, Mak en Mon, serie 
D BRT 1 - 18.35 
Madicken, jeugdserie 
D BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 
D BRT 1 • 20.55 
De wintertrek, info 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Argus, praatprogramma 
D BRT2 - 21.35 
Dempsey and Makepeace, serie 
D Ned. 1 - 14.30 
Palmy days, film 
D Ned. 1 - 17.46 
Toppop, pop 
D Ned. 1 - 20.28 
North and South, serie 

D Ned. 1 - 22.55 
Scheveningen Internationaal mu-
ziekkoncours 1987, violoncello 
D Ned. 2 - 19.12 
Tachtigers, Glimp van een genera
tie, aspekten van de jeugdkultuur 
D Ned. 2 - 20.20 
Alles over AIDS, info 

Woensd. 15 april 
u BRT 1 - 15.15 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
D BRT 1 - 16.05 
Nils Holgersson, tekenfilm 
D BRT 1 - 16.30 
Vrouwtje Teelepel, tekenfilm 
D BRT1 - 16 55 
Sprookjesteater, Hans en Grietje 
D BRT 1 - 18.35 
De wonderwinkel, tekenfilmserie 
van G Timmermans 
D BRT 1 - 1915 
Tachtigers, info, jeugd van tegen
woordig 
D BRT 1 - 20.10 
De stripkwis 
D BRT1 - 20.50 
Wie schrijft die blijft, lit. mag. 
D BRT2 - 14.50 
De Waalse pijl, wielrennen 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
75 jaar later, dok. 
D BRT2 - 21.00 
Atlantlek, breedte 41°; film 
D Ned. 1 - 14.45 
Kuifje, tekenfilm 
D Ned. 1 - 14.55 
De grote meneer Kaktus-show, voor 
de kleuters 
D Ned. 1 - 16.05 
Dynasty, serie 
D Ned. 1 - 18.08 
Family Ties, komische serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Countdown, pop 
D Ned. 1 - 21.32 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 • 22.17 
Verona, satirisch progr. 
D Ned. 1 - 23.15 
Rur, praatprogr. 
D Ned. 2 - 17.00 
De Chariie Brown & Snoopy show, 
tekenfilm 

D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat 
D Ned. 2 - 20.20 
Orfeo, opera 

Dond. 16 april 
n BRT 1 - 16.00 
Evangelie volgens Lukas, serie 
D BRT 1 - 16 55 
Vrouwtje Teelepel, tekenfilm 
D BRT 1 - 17.10 
De geesten van Motley Hall, komi
sche serie 
C BRT 1 - 18.10 
Anderwereld, serie 
• BRT 1 - 20.20 
Hoger-lager, kwis 
C BRT 1 - 21.00 
Panorama 
D BRT1 - 21.50 
Dallas, sene 
n BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20,20 
Dossier: Skokie, film 
D Ned. 1 - 15.30 
Last Frontier, serie 
D Ned 1 - 16.00 
Daktari, serie 
D Ned. 1 - 19 00 
Nathalie, tekenfilm 
D Ned. 1 - 20.28 
De oogst, film 
D Ned. 1 - 21.32 
Paaskoncert 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 19.12 
Büch, Info 
D Ned. 2 - 19.47 
Komplot met de duivel, film 

Vrijdag 17 april 
D BRT 1 - 16.00 
Evangelie volgens Lukas, serie 
D BRT 1 - 16.40 
Vrouwjte Teelepel, tekenfilm 
D BRT 1 - 16.55 
De geesten van Motley Hall, komi
sche serie 
D BRT 1 - 18.05 
De tovenaar van Oz, tekenfilm 
D BRT 1 - 18.30 
Bingo!, hitparade 
n BRT 1 - 20.20 
Extra time, sport 
D BRT 1 - 20.50 
Wereldooriog II: Het verzet, dok 
D BRT 1 - 22.05 
Klaer bloed en louter wonden, lie
deren uit de Passiesfeer 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
Première, fllmnieuws 
D BRT2 - 20.55 
De Mysteriespelen: Het laatste 
oordeel 
D BRT2 - 23.00 
Filmspot, filmaktualiteit 
D Ned. 1 - 14.30 
Sons and daughters, serie 
D Ned. 1 - 15.35 
Disko in Doedorp, kindermusical 
D Ned. 1 - 18.30 
Dutch Viking, dok. 
D Ned. 1 - 21.15 
EIn abend in Wien, operettekoncert 
n Ned. 1 - 22.55 
Onze ouwe, serie 
D Ned. 2 - 19.37 
Marnie, film 
D Ned. 2 - 22.45 
Hete hoofden, koude harten, De 
Familie Schilder, geloof en gezin, 
film 
D Ned. 2 - 23.35 
Vara's nachtshow 

Zaterdag 11 april 
Cross of Iron 
Brits-Duitse oorlogsfilm uit 1977 

met o.a. James Coburn, Maximillian 
Schell en James Mason. 1943 aan 
het Russisch front. De Duitse troepen 
moeten wijken voor de overmacht. 
Korporaal Steiner beseft wat er gaat 
gebeuren en komt daardoor in kon-
flikt met zijn overste Kransky, die ge
obsedeerd is door het ,,Ijzeren 
Kruis", een belangrijke onderschei
ding... (Ned. 2, om 23u.40) 

Zondag 12 april 
Last flight of Noah's Ark 
Amerik. avonturenfilm uit 1980 met 

o.a. Elliott Gould en Genevieve Bu-
jold 

Noah Dugan, een aan lager wal ge
raakte piloot, wordt ingehuurd door 
een evangeliste, die met een aantal 
dieren naar een Zuidzee-eiland wil 
vliegen. (Ned. 1, om 19u.50) 

Maandag 13 april 
Subway 
Fred heeft van de knappe Helena 

een koffertje gestolen om er zeker 
van te zijn dat hij haar achteraf nog 
eens zou kunnen ontmoeten. Maar 
de doos lijkt zeer waardevol te zijn. 
Franse film uit 1985 met o.a Isabelle 
Adjani en Christophe Lambert. (TF 1, 
om 20U.35) 

Dinsdag 14 april 
Palmy days 
Amerik. musical uit 1931. Eddie 

Simpson zit in de greep van een stel
letje bedrieglijke waarzeggers. Zij zijn 
van plan de steenrijke eigenaar te be
roven.. (Ned. 1, om 14u.30) 

Woensd. 15 april 
A night to remember 
Regisseur Roy Ward Baker ge

bruikte in 1958 haast een dokumen-
taire stijl voor de rekonstruktie van de 
ramp met de onzinkbaar geachte „Ti
tanic". Met o.a. Kenneth Moore, Ro
nald Allen en David McCallum. (TV 2, 
om 21 u.) 

Dond. 16 april 
Touch of Evil 
Amerik. film van Orson Welles uit 

1958 met o.a. Charlton Heston, Janet 
Leigh en Orson Welles. De rijke Ame-
nkaan Rudy Linnekar is bij een bo
maanslag om het leven gekomen. 
Een Mexikaans politieagent op huwe
lijksreis heeft alles zien gebeuren 
maar wordt door de Amerikaanse 
overheid buiten het onderzoek ge
houden... (Ned. 2, om 19u47) 

Vrijdag 17 april 
Marnie 
Amerik. thriller van Alfred Hitch

cock uit 1964. Marnie (Tippi Hedren) 
is een kleptomane die zich steeds als 
sekretaresse laat aanwerven om na
dien haar werkgever te bestelen. 
Haar nieuwe baas Mark Rutland 
(Sean Connery) herkent haar... (Ned. 
2, om 19U.37) 

mmmm 



Ik zeul een Èjoek 
achter mij aan, een 
boek dat Ik echt 
niet meer hoef. 
Maar er van schei
den kan ik niet 
want tussen dat 
boek en mij bestaat 
een onverbreekba-
re band. 

Jarenlang is het 
onvindbaar ge
weest, dan duikt 
het plots op en ligt 
het ongevraagd 
binnen handbe
reik. Herhaaldelijk 
stond het ingepakt 

om bij de volgende papierslag opge
haald te worden, maar telkens kwam 
het terug. Ik blijf er mee zitten. 

Tussen het boek en mij is een haat-
liefderelatie gegroeid die met de dag 
enger wordt. 

Stil En Goed 
Het is geen mooi boek, want be

duimeld en vaak opgelapt, de bladzij
den — er ontbreken er reeds enkele 
— worden door een linnen band bij 
elkaar gehouden. Het papier is van 
naoorlogse kwaliteit en alhoewel de 
spelling reeds nieuw wordt nog vro
lijk met de verbuigings-n omge
sprongen. Al heb ik het boek bijwij
len nog zo lief, het is te verfromfaaid 
om er mee onder de mensen te 
komen. Je haalt er geen eer van. 

Bovendien ben ik ijdel en stal de 
fraaiste ruggen in de woonkamer uit 
en geef Alphonse Daudet gelijk toen 
hij zich afvroeg hoeveel lieden op 
hun boekenkast zouden moeten 
schrijven Voor Uitwendig Gebruik. 
Net als op medicijnflessen. 

En toch heeft dat verdomde boek 
voor mij veel waarde. Ik koester het 
als een kleinood, ik bescherm het als 
een kind; ik verafschuw het als de 
pest. Als ik sommige illustraties zie 
walg ik, maar het levert mij de zoet
ste herinneringen op. Ik heb er mee 
te doen. 

Als ik op biz. 71 Mijn Katjes herlees 
denk ik aan de wanne keuken bij ons 
thuis en hoor de kat en haar jongen 
onder de leuvense stoof spinnen. 
Maar als ik op bIz. 30 herlees: „Maar 
in dein) boomgaard! 't Was jammer, 
't lag er gezaaid met appelen en 
peren" voel ik opnieuw hoe de juf
frouw op het ritme van jam-mer mijn 
reeds uitstaande oren nog wat meer 
in profiel trok! Dan overvalt mij een 
gevoel van machteloze opstandig
heid. Bah! 

De eigenlijke bedoeling van het 
boek stond te lezen in de gebruiks
aanwijzing voor de o (want zo werd 
de onderwijzer omschreven) die de 
/./. (de leertingen) stil en goed diende 
te leren lezen „aambij laten de i.l. al 
hun spreekspieren in volledige 
rust." Einde citaat. 

Stil En Goed. Ik verafschuw het 
boek omdat het de I.l. zo onderdanig 
hield door stichtende praat op rijm. 
Zo van: wie niet iioren wil moet 
voelen! 

O, wat haat ik dat boek. Alleen de 
titel al, bedoeld als braaf en trutterig. 
Te veel frezeng-van-Lisieux-achtig. 

Maar het boek kweekte ook de 
goesting tot het lezen, een gezonde 
ziekte die nooit genas. En dan die 
prenten: fietsen, met veel te grote 
wielen; meisjes met enorme strikken 
in het haar; keukenfomuizen als wol
kenkrabbers; idillische sneeuw van 
St.-Niklaas tot Lichtmis. Heerlijk was 
dat. 

Deze dagen ontmoette ik het boek 
opnieuw, ingepakt bij het oud papier. 
„Eindelijk, zuchtte ik, het afscheid!" 
Toen dan 's anderendaags de pak
ken er nog stonden oogde het mij 
verwijtend aan. 

Ik prutste het van tussen de rot
zooi, blies er het denkbeeldige stof 
af en bracht het boek terug naar de 
woonkamer. Het ligt er schaamte
loos op de rand van de tafel, nu 
reeds een paar dagen. Stil én goed. • 
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/n 'n vorige Proeven schreven we dat de Franse 
keuken eigenlijk niet bestaat, maar een optelsom is 
van vele regionale kooktradities uit dit door de natuur 
zo veelzijdig begenadigde land. Dit is ook zo, maar 
toch niet helemaal want er bestaat inderdaad een 
,,cuisine frangaise". 

IN de oude beschavingslan-
den bestonden beslist al be-
reidingsvaardigheden maar 

de overgeleverde kulinaire kui
tuur ontstond toch pas echt in het 
antieke Hellas. Daar stond de kok 
hoog in aanzien en waren er al 
kookboeken. Anders was het bij 
de Romeinen, want het waren de 
Grieken die gerechten bereid
den, een Griekse kok stond op de 
slavenmarkt hoog genoteerd. 

Wat hebben de Fransen daar 
nu mee te maken? Weinig. Tenzij 
dat de Boergondische vorsten in
zake overdaad en buitennissig-
heid niet voor de Romeinen hoef
den onder te doen. Pasteien 
waarin hele orkesten verborgen 
zaten en fonteinen die wijn spo
ten behoorden bij elke feestelijk
heid. Maar in Frankrijk kwam wel 
een keukenkunst tot bloei die 
sterk beïnvloed was door de 
Spaans-Arabische keuken, later 
ook door Italiaanse meesterkoks, 
banketbakkers en Ijsbereiders. 
Uit deze import, gepaard aan de 
eigen rijkdom aan ingrediënten, 
ontstond dan toch een typische 
cuisine frangaise, vooral door de 
sterk centraliserende invloed van 
het koninklijk hof. Deze Franse 
keuken kende al vlug 2 strekkin
gen: de haute cuisine van de 

adelijke elite en de cuisine bour-
geoise van de welgestelde bur
gerij. 

De klassieke Franse keuken 
veroverde vanaf de 17de eeuw 
de wereld, vooral door een aantal 
meesterlijke chefs, die soms ook 
voortreffelijke auteurs waren: 
Jean-Pierre de la Varenne, Vatel, 
Antoine Carème, Brillat-Savarin 
e.a. De voor onze tijd meest In
teressante figuur was beslist 
George August Escoffier (1847-
1935). Hij brak radikaal met de 
overdaad en versieringskunst 
van de 19de eeuw en poneerde 
door kennis en ervaring verwor
ven eenvoud als de belangrijkste 
kwaliteit van de waarlijk goede 
keuken. Voortgaande op die prin
cipes wist na de 2de wereldoor
log Fernand Point de Franse keu
ken nog te moderniseren, zonder 
aan finesse in te boeten. Hij is de 
grondlegger van de nouvelle cui
sine, waarvan nu Bocuse en Gué-
rard de exponenten zijn. Deze 
keuken brak finaal met de over
vloedige garnituren, gekompli-
ceerde kooktechnieken en mach
tige sausen... en geeft de voor
keur aan verse, natuurlijke pro-
dukten en gerechten die zo kort 
mogelijk voor het serveren bereid 
worden. 

^ee£f}eien 

„Zowel blijdschap om weldadige vruchtbaarheid, 
met ganzeveer aan 't blanke papier toevertrouwd, 
dat kan alleen maar van Christine D'haen wezen. 
Met hoofse, maar door vroomheid getemperde 
groet". Dit staat op het kaartje van VU-schepen Erik 
Vandewalle uit Izegem. 

Hij werd andermaal geloot uit de zeventien juiste 
inzendingen. 

. 

ETEEN wint onze top-
werver het WlJ-boe-
kenpakket, wat hem 

natuurlijk van harte gegund is. 

Wij gaan trouwens door met dit 
wekelijkse spelletje. Wie schreef 
onderstaand gedicht en welke ti
tel hoort daarbij? 
Voor mijn moeder en doctitertje 
Zij luistren beiden naar haar oud 
verhaal, 
wondere dingen komen aange
vlogen, 
zichtbaar in hun verwijde ogen, 
als bloemen, drijvend in een 
schaal. 
Er is een zachte spanning in hun 
wezen. 

zij zijn verloren en verzonken in 
elkaar, 

— het witte en het blond 
haar — geloof het maar, geloof 
het maar, 
alles wat zij vertelt is waar 
en nooit zal je iets mooiers lezen. 

Indien U het juiste antwoord 
meent te kennen, aarzel dan niet 
om uw oplossing op een kaartje 
of een briefje te schrijven en naar 
ons te sturen: WIJ, „Meespelen 
(171)", Barrikadenplein 12, 1.000 
Brussel. 

Misschien bent U straks de 
trotse winnaar van een leuk boe
kenpakket? 

7W££ WTEKö, OUI, 
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emhoudan 
In een vorig rubriekje gaven wij een overzicht van 

de voornaamste grafische, artistieke druktechnie
ken. Eén hebben we toen vergeten, wellicht omdat 
de monotype (of monotypie) de minst beoefende, 
maar ook de meest eigenzinnige is. 

ONOTYPE is de meest 
direkte grafische tech
niek en bestaat uit een 

afdruk op een drager, zó dat de 
oplage noodgedwongen beperkt 
is tot één eksemplaar. Voor mo
notypes op de ets- of litopers 
wordt inkt of verf rechtstreeks op 
een plaat aangebracht, desgeval
lend gedeeltelijk uiteenge-
borsteld, weggekrast of afge
drukt. Bij het zeefdrukprocédé 
wordt daarenboven gewerkt met 
collage en decollage van scha
bionen. Als plaat kan elk glad, 
niet-poreus materiaal gebruikt 
worden dat aan de drukking van 
de pers kan weerstaan (b.v. ko
per, zink, plexi). Typische eigen
schappen van de monotype zijn 
o.a. de rechtstreeksheid, de pik-
turaliteit en de polychromie. 

Algemeen wordt aangenomen 
dat de Genuees Giovanni Bene
detto Castiglione (1600-1663) de 
grote wegbereider van de tech
niek zou geweest, die op het 
einde van de 19cle eeuw zijn 
soortbenaming kreeg. Daarnaast 
worden ook Rembrandt, William 
Blake en Degas als meesters ge
noemd die hun bijdrage geleverd 

hebben om de monotypie haar ei
gen karakter en identiteit te ge
ven. Verder duiken ook namen 
op als Pisarro, Gauguin, Niepce 
(mede-uitvinder van de fotogra
fie) Whistier e.a. Nu is de mono
type een overal aanvaarde kunst
vorm die trouwwen een echte re
naissance beleeft en vooral in 
Amerika veel bijval kent, maar 
ook hier steeds meer adepten 
vindt. 

Daarom is het interessant te 
wijzen op het Monotype-initiatief 
dat doorgaat half-einde mei in het 
Instituut Sint-Maria m.m.v. 2 van 
de belangrijkse monotypisten 
van het ogenblik: Liz Pannet 
(GB) en Joseph Zirker (VSA). Het 
initiatief omvat een tentoonstel
ling, een voordrachtenreeks en 
vooral een workshop o.l.v. beide 
genoemde kunstenaars. Deze 
gaat door op 28, 29 en 30 mei, 
telkens van 9 tot 17 uur. De deel
nameprijs bedraagt: 2.500 frank. 
Tijdig inschrijven want het aantal 
deelnemers is tot 20 beperkt. In
lichtingen en folder bij: George 
Goffin, Instituut Sint Maria, St.-
Willibrordusstraat 39, 2008 Ant
werpen (tel. 03/235.37.35). 

_ 
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Paul De Wispelaere, „Brieven uit Nergenshuizen" 

De bijna geniale plunderaar 
,,Verwijst een literaire tekst naar de realiteit? 

Neen, hij plundert de realiteit, die hij in alle mogelijke 
vormen in zich opneemt en transformeert. De schrij
ver is in dit opzicht een schaamteloze rover (...) Eén 
van de geniaalste plunderaars uit de wereldliteratuur 
is (...) Proust. Zijn werk is een reusachtig mozaïek 
van getransformeerde deeltjes verspreide mense
lijke en artistieke realiteit..." 

AT schrijft Paul De Wispe
laere in zijn Brieven uit 
Nergenshuizen. Natuur

lijk is dit de waarheid, de enige 
echte waarheid, want De Wispe
laere schreef ze, maar met De 
Wispelaere weet men nooit of hij 
het ook al niet ergens heeft gele
zen, want soms wordt hij ook wel 
eens de geniale plunderaar ge
noemd, maar dan in een andere 
betekenis. Dat doet echter niets 
af aan de kwaliteiten van zijn 
boeken. 

Briefroman 

Een kritiek schrijven over een 
boek van Paul de Wispelaere, die 
zelf een doorgewinterd (om niet 
gehaaid te zeggen) kritikus is, is 
op zichzelf niet zo moeilijk, het 
wordt pas moeilijk als je je laat 
imponeren door wat de auteur op 
de eerste pagina van zijn boek 
schrijft: „Natuurlijk krijg ik wel 
vaker brieven van onbekende le
zers, en over het algemeen zijn 

ze mij veel dierbaarder dan de 
geluiden en wangeluiden die 
opstijgen uit de orkestbak van de 
kritici, de klanken van de be
kwame solisten niet te na gespro
ken." en je daarmee probeert te 
doen geloven dat je wangeluiden 
zit te produceren, want alhoewel 
het meestal anders ijkt, niet alle 
kritici zijn zo zelfverzekerd als de 
heer De Wispelaere. In ieder ge
val werd zijn boek door verschil
lende kollega's van de redaktie, 
voor zich uitgeschoven en be
landde steeds weer op het schab 
van de nog te bespreken boeken. 

Dus viel de briefroman op ons 
bord. De Wispelaere begint met 
vier citaten van de Franse au
teurs Flaubert, A. Gide, Jean 
Cocteau en Marcel Proust en dat 
is bijna logisch te noemen, omdat 
deze tak van literatuur bedrijven 
— de briefroman — historisch ge
zien een erg Franse aangelegen
heid is. 

Verloren geliefde 
De al wat ouder wordende au

teur gebruikt aan hem gerichte 
brieven van een jonge lezeres, 
die we evenwel te lezen krijgen 
langs het antwoord om, voor een 
bezinning op de dingen die hem 
bezighouden, ledere brief is een 
erg persoonlijk opstel (essay) 
door de Wispelaere gebruikt om 
zijn notities van een aantal jaren 
sprokkelen in literatuur, muziek, 
kunst, geschiedenis en politiek 
eindelijk kwijt te raken. 

Tussendoor zien we de ver
liefdheid van de lezeres groeien 
— alhoewel steeds de vraag blijft 
of dit niet gebeurt in de verbeel
ding van de auteur — en zijn we 
getuige van de pogingen van De 
Wispelaere om haar van het lijf te 
houden, en deze resulteren in het 
oprakelen van de verhouding met 
een verloren geliefde. Her en der 
wordt nogal openlijk ingegaan op 
de erotische geneugten en je 

stelt je de vraag of 1) De Wispe
laere aan zijn jonge lezeres wil la
ten zien dat hij geen doetje is. 2) 
Hij maakt reklame voor zijn eroti
sche hoogstandjes. 3) Hij is ge
woon een ouwe heer die er alleen 
nog maar over kan praten en 
schrijven. Als De Wispelaere er
gens schrijft: ,,Trekt de tekst de 
lezer aan, of de lezer de tekst ? 
Wordt de lezer vervuld van de 
tekst, of de tekst van de lezer? 
Gaat de lezer op in de tekst, of de 
tekst in de lezer?" hopen wij dat 
dat niet opgaat voor de soms 
nogal scatalogische passages: 
,,ln het sas rustte een enorme 
drol" en ,,om doorgang te bieden 
aan drie, vier kwakken groene 
stront". 

Maar laten ook niet te negatief 
zijn, dat zijn we in Vlaanderen al 
genoeg. Zeker de helft van dit 
boek is goed leesbaar, maar is 
dat de helft die De Wispelaere 
heeft geschreven ? 

De typografie werd verzorgd 
door Herbert Binneweg en ver
zorgd is het juiste woord 
hiervoor. (L.V.) 

— Brieven uit Nergenshuizen. Paul 
De Wispelaere. Uitg. Hadewijch, 
Antwerpen 1986. Paperback 196 
biz., 550 ff. 

Op zoek naar een nieuwe maatschappijvorm 

Guy Héraud over liet federalisme 
Het federalisme, als systeem, op een bondige en 

heldere wijze uiteenzetten voor een ruim publiek, is 
geen gemakkelijke opdracht. In een land als België, 
waar het woord op alle mogelijke wijzen gebruikt en 
voor misbruikt wordt, waar het bovendien in de twee 
gemeenschappen blijkbaar op een zeer verschil
lende wijze verstaan wordt als het op de praktische 
uitvoering aankomt, is dat zo mogelijk nog moei
lijker. 

P ROFESSOR Guy Héraud 
heeft zich in een door het 
Instituut voor Europese 

Vorming vertaalde brochure van 
deze taak gekweten Zijn hele 
loopbaan heeft Héraud gewijd 
aan twee thema's die permanent 
aanwezig zijn in het politieke le
ven van dit land, met name het 
recht van elk volk op de vrijwa
ring van zijn identiteit en de fede
rale opbouw van de maatschappij 
als aangewezen methode om het 
eerste doel te bereiken. 

Van wijk 
tot wereld 

In het eerste deel van deze bro
chure wijst Guy Héraud erop dat 
in een wereld van multinationals, 
waar oorlogen en krisis tot werel
doorlogen en werelkdrisis zijn ge
worden, de nationale staten niet 
meer kunnen pretenderen alle 
bevoegdheid voor zichzelf op te 
eisen. De kultus rond de soeve
reiniteit blijft echter met alleen 
beperkt tot de oude staten De 
nieuwe staten schijnen een nog 
grotere gevoeligheid aan de dag 
te leggen voor het ideaal van de 
soevereiniteit. De natiestaten 
maken de wereld niet alleen on
leefbaar, maar ze verdelen en on
derdrukken bovendien authen
tieke naties. Daartegenover stelt 
de federalistische maatschappij 
een veelheid van gezagsvormen. 

van de wijk tot en met de wereld 
zelf, zodat de traditionele natio
nale staten hun monopolie zullen 
verliezen. 

Het federalistisch model is bo
vendien uiterst pragmatisch en 
principieel anti-totalitair. Het be
kijkt zorgvuldig de gegevens in 
een bepaald land, een bepaald 
gewest, een bepaald kontinent. 
Het Amerikaanse federalisme 
werkt anders dan het Zwitserse. 
Het Canadese heeft zich moeten 
aanpassen bij de nieuwe werke
lijkheid van een franstalige hero
pleving in Quebec. En in België 
zal het federalisme waarheen we 
groeien wéér andere vormen 
aannemen, terwijl de Europese 
integratie eveneens andere 
oplossingen vergt. Wel is het 
echter zo dat het federalisme en
kele beginselen centraal stelt. 

De weg 
naar autonomie 

Guy Héraud noemt ze en om
schrijft ze in het tweede hoofd
stuk van zijn brochure. Een maxi
male mate van zelfbestuur aan 
de basis van de samenleving. 
Overdracht van bevoegdheid 
naar boventoe, alléén als het niet 
anders kan. Maar wanneer het 
niet anders kan, dan ook zonder 
aarzeling doorstoten naar supra
nationale gezagsvormen I Prof. 
Héraud besteedt ook aandacht 

Guy Héraud, een hele loopbaan in de weer voor de federale gedachte 

aan het personalistische huma
nisme waarop het federalisme 
zich inspireert en aan de diverse 
stadia op de weg naar autonomie 
(zelfbevestiging, zelfbepaling, 
zelfbeschikking, zelforganisatie, 
zelfbestuur). 

In het derde hoofdstuk behan
delt Héraud de strategie om tot 
een gefederaliseerde wereld en 

een Europese Unie te komen 
Versnelling van de Europese op
bouw vergt volgens Héraud in de 
eerste plaats een gebundelde in
spanning van de regio's, de vol
keren en de eknomische en soci
ale machten in de diverse staten. 
De zoektocht naar een nieuwe 
maatschappijvorm, een federa
listische samenleving, kan de Eu

ropese strijd versterken, op voor
waarde dat de vruchtbare federa
listische Idee voldoende versprei
ding vindt. 

— Het Federalisme, Guy Héraud. 
Uitg. Inst. voor Europese Vorming. 
150 fr. (port inbegr.) op rek. 
220-0781052-44. 
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„Vlak bij Vlaanderen" van Wim Zaal 

Genietbaar boek, 
maar géén diskussiestuk 

15 

Terugkijken op de jaren '60 en '70 levert welhaast 
onvermijdelijk nostalgische gevoelens op. Een oor
deel geven over de ,,tijd van toen" aan de hand van 
watje nu weet, is riskanter. Aan dat dilemma is Wim 
Zaal in zijn boek(je) ,, Vlak bij Vlaanderen" niet hele
maal ontsnapt. 

VLAK BIJ VLAANDEREN 
heeft als ondertitel „Een 
Hollander over het zui

den" Een Hollander dus, eigen
lijk een willekeurige Hollander. Die 
ondertitel geeft een terecht tegen
wicht tegen een zinnetje dat de uit
gever op de achterkant van het 
boek heeft laten afdrukken. Daar 
staat namelijk. „Als er ooit een 
diskussiestuk over Vlaanderen 
verschenen is, dan is dit het" Ta
bleau' Want de pretentie die uit 
deze kennelijk kommercieel be
doelde aanbeveling spreekt, wordt 
m de verste verte met waar ge
maakt Werken die je wél als zo'n 
diskussiestuk kunt beschouwen, 
nemen in mijn boekenkast meer
dere planken m' 

Wel en wee 
Dat neemt met weg dat „Vlak bij 

Vlaanderen" — dat inderdaad ge
wijd IS aan de roerige twee decen
nia voor '80, en dan speciaal aan 
het eerste — een genietbaar boek 
IS, voor zowel de zuid- als de 
noord-Nederlander Mits de lezer 
interesse heeft m het wel en wee 
van de Vlaamse letteren tijdens de 
bedoelde periode 

Zeker, het wel en het wee Want 
Zaal denkt terug aan literatoren en 
uitgevers die het indertijd, soms 
door een enkel werk of tijdschrift, 
maakten, maar ook aan tragische 
mislukkingen en m eigenwijsheid 
gesneuvelde probeersels Voor 
het een zowel als voor het ander 
weet hij een toon te treffen die m 
elk geval op begnp en medeleven 
berust. Soms is hij echt ontroe

rend, zoals in wat hij zich herinnert 
van Roger Serras van het tijd
schrift Yang, of van Willy Tergat of 
Jan Verwest, en, zeker te vermel
den, Hubert Lampo (,,lk heb nim
mer in Vlaanderen een zo hyper
gevoelig man ontmoet") 

Hoewel de schrijver soms 
genade- en harteloos uitvalt — 
maar dan gaat het over de oudere 
generatie met namen als Cynel 
Verschaeve of Wies Moens of 
Ward Hermans en zelfs Flor 
Grammens (die zich bij ons weten 
wel met letters, maar met met lite
ratuur bezig hield) — lijkt hij er (in 
het kader van het bovenge
noemde dilemma*?) toch behoefte 
aan te hebben af en toe relative
rende opmerkingen te maken 
Daarvoor gebruikt Zaal zinnetjes 
als ,,Het spreekt vanzelf dat ik, na 
enkele lezers geërgerd te hebben, 
mij weer vrienden wil maken 
door " of- „Ik moest hier en daar 
op de tast gaan, mocht dus ook 
mistasten" Zulke bekentenissen 
komen best sympathiek over al 
zullen gevoelige naturen er, van
wege de kontekst, de wenkbrau
wen over fronsen 

Geen familie? 
Wat ons in elf hoofdstukken die 

,,Vlak bij Vlaanderen" omvat, 
sterk aansprak, is het gedeelte 
over Louis Paul Boon en Hugo 
Claus Niet te vergeten ook de ode 
die hij aan Antwerpen brengt, met 
daarin overigens de spijtige 
konstatermg dat noord-
Nederlanders en Vlamingen buren 
blijven, géén familie. Al gaat hij 

ook dan weer onmiddellijk aan het 
nuanceren door eraan toe te voe
gen dat,,misschien wel honderd
duizend mensen oprecht bun best 
doen om de ramen naar elkaar 
open te houden" 

Zaal haalt m zijn boek tal van 
anekdotes op uit de tijd dat hij 
Vlaamse letterkundige bijeen
komsten of prijsuitreikingen be
zocht Daar zitten leuke, maar ook 
bizarre zaken tussen, soms erg 
onthullend vanwege het imago dat 
bepaalde figuren zich ten onrechte 
hadden weten te verwerven Dat 
IS dan weer het peper en het zout 
in een toch serieus bedoeld, zij het 
op lichte toon geschreven werk 

Met herhaling van de aanteke
ning dat ,,Vlak bij Vlaanderen" 

mét op het omslag beloofde dis
kussiestuk is geworden, geven we 
tenslotte twee markante uitspra
ken van de auteur weer ,,Een rot 
stelsel IS dan wel een waarborg 
voor onheil, maar een deugdelijk 
beginsel nog allesbehalve een ga
rantie voor edele praktijk" en (ver
wijzend naar het verleden) ,,De 
clerus heeft zich generaties lang 
bediend van haar geestelijke over
macht om het volk te manipuleren, 
steeds in behoudende nchting" 

jeeveedee 

— Vlak bij Vlaanderen, Wim Zaal. 
Ultg. Manteau, Antwerpen. 
395 fr. 

Hollander Wim Zaal schreef een leesbaar boek over Vlaanderen, maar 
een diskussiestuk is het niet geworden! 

MnMÉn 
Bedevaartvaantje 
TER gelegenheid van de viering 

„650 jaar H Kruis te Asse" 
wordt een nieuwe bedevaartvaantje 
uitgegeven 

Het bekroonde vaantje zal gedrukt 
worden op een dnehoek van onge
veer 40 cm lang en maximaal 25 cm 
hoog Het wordt uitgevoerd in zwarte 
druk op gekleurd papier 

Op het vaantje dienen de elemen
ten voor te komen, die met de kruis
verering te Asse te maken hebben 
Kruisborre, de bron, het H Kruis, 
taferelen uit de legende en het op-
rschnft ,,650 jaar H Kruis te Asse" 

Inlichtingen en ontwerpen tegen 4 
mei 1987 bij Kulturele Raad van Asse, 
Keierberg 13, 1700 Asse Alle inge
zonden werken worden tentoonge
steld in de kapel van het Gasthuis te 
Asse van 26 tot 29 mei 1987 

Late Franse 
ontdekking 

VAN de m alle opzichten rebelse 
Ierse schrijvrer Breandan O'Be-

achain, beter gekend onder zijn ver
engelste naam Brendan Behan, ver
scheen in 1970 bij Arbeiderspers, Am
sterdam, „Bekentenissen van een 
Iers rebel" 

Nu, m 1987, verschijnt er een Fran
se vertaling van, bij Gallimard Blijk
baar pas nu ontdekken de Fransen de 
in 1964 overleden Ierse schrijver, aan 
wie „Le Monde" van 27 januan een 
mooi artikel wijdt 

Zijn de Fransen zestien jaar achter 
op de Nederlanders bij het ontdekken 
van dit buitenlands talent "̂  Zeker, het 
omgekeerde doet zich ook voor Maar 
veel minder Bovendien lezen vele 
Noord- en Zuidnederlanders gemak
kelijker het oorspronkelijke Engelse 
zodat een vertaling vaak uitblijft 

Hoevele buitenlandse boeken wor
den bijvoorbeeld met week na week in 
,,De Standaard der letteren" bespro
ken' Hier wordt met op hun vertaling 
gewacht 

Buitenlanders, vooral Fransen, ge
ven nogal eens de indruk dat zij 
intemationaler, ruimer zijn dan ,,klei
ne" volkeren zoals wij In feite zijn zij 
in menig opzicht beperkter Wat met 
eerst door Parijs gezift is, bestaat voor 
de meeste Fransen met (k j ) 

mnnm ' " " " • • " • • " " iimm 
JE hebt het natuurlijk al allemaal 

op televisie gezien of in je krant 
gelezen, zodat wij niks meer 

over de Oscars en de Baftas hoe
ven te schrijven De prijzenregen 
hield met op Gelukkig zat daar 
niks bij voor The Texas Chainsaw 

NIEUW 

IN DE BIOS 

Massacre 2 van Tobe Hooper, 
een walgelijke horrorfilm, die met 
heimwee doet verlangen naar bv 
een nieuwe James Bond Wij ver
namen dat er in Vlaanderen de Ja
mes Bond 007-Fanclub-Belgium 
bestaat met een 4 maandelijks 
tijdschrift, een speciale JB-
shopping een JB-paspoort en -
certifikaat, een echte JB-sticker 

enz, enz Inlichtingen op 
03/237 53 08 of schrijven naarv 
Postbus 151, 2018 Antwerpen 14 
Lidmaatschap 350 fr, per jaar, dat 
iedere maand kan ingaan. 

De verrassingsfilm op het Ant
werps Filmfestival Personal Ser
vices van Terry Jones (ex Monty 
Python) en met een grandioze Ju
lie Waters was in de geest van vele 
festivalfilms Erg sexy Julie Wa
ters speelt de rol van een hoeren
madam die zorgde voor een van 
de ophefmakendste schandalen 
van de jongste jaren in Engeland 
Niet zonder reden de heetste film 
van het jaar genoemd En zoals ie
dereen weet IS humor dodelijk 
voor sex, zodat het een druiloor 
moet zijn die zich ergert aan deze 
film, die op enkele laagten na een 
gelukkige kruising is van Monty 
Python met Benny Hill, van Dave 
Allen met de twee Ronnies 

The Big Parade van Kmg Vidor 
uit 1925 die in het kader van het 
Antwerps Filmfestival werd ver

toond m De Singel, met begelei
ding van een orkest van 43 man, 
onder leiding van komponist/din-
gent Carl Davis was werkelijk een 
hoogtepunt De sublieme geraffi
neerde filmmuziek van Davis 
maakte deze stomme film tot een 
belevenis, die ook jonge mensen 
een krop m de keel bezorgde Da-
vis vertelde ons dat hij in septem
ber begint te werken aan de mu
ziek voor de stomme film Ben Hur 
met Ramon Navaro, die in novem
ber in Engeland zijn premiere be
leeft en in Antwerpen op het vol
gende festival zal te zien zijn 

Om op het sexy karakter van het 
festival terug te komen, eerlijk is 
eerlijk, als sex op deze manier 
wordt gepresenteerd blijft het aan
trekkelijk Haast nooit werd het te 
goor, enkel Salo van P P Pasolini, 
de reeds 12 jaar oude film gaat te 
ver en blijft best verder onver-
toond 

Stripper was een goedge
maakte maar oppervlakkige prent 

over het stripwereldje in Amerika 
en Canada Working Girls een 
wat schokkende prent over meis
jes die ontvangen op een appar
tementje, waarvan de beelden niet 
liegen, maar die iedere bezoeker 
of kandidaat — van zulk een ge
legenheid, wel aan het denken zal 
zetten She's gotta have it of Nola 
Darling is een film van de zwarte 
Spike lee die het heeft over een 
zwarte vrouw en haar drie zwarte 
minnaars, alledrie van een ander 
pluimage Hier worden de mannen 
soms letterlijk maar meestal fi
guurlijk in hun hemd gezet en dit 
tot groot genoegen van iedereen 
De film impure Toughts (Onreine 
gedachten) van Michael A Simp
son IS gebaseerd op een goeie 
vondst Vier mannen zitten in het 
vagevuur Het zijn schoolkamera
den Een IS gesneuveld in Viet
nam, de anderen zijn wat langer 
mogen blijven Ze belanden in oe-
zelfde kamer in het vagevuur Met 
flashbacks zien we dan hun kato-
lieke opvoeding en de frustaties 

die hierdoor ontstaan bij enkelen 
van hen Een duidelijk herkenbare 
wereld voor velen die hier in 
Vlaanderen net diezelfde opvoe
ding kregen en heel wat sterker 
dan het nog met zo lang geleden 
vertoonde Catholic Boys Een ab
soluut sterke film kwam uit Rus
land Vaarwel aan Matiora van 
Elem Klimov Alhoewel wat traag 
zoals de meeste films die uit de 
Sovjetunie komen Het gaat over 
de laatste dagen van een eiland 
dat gedoemd is te verdwijnen on
der de waterspiegel, na het bou
wen van een dam Een groep be-
woneres kan nauwelijks afscheid 
nemen van de voorvaderen die 
reeds eeuwen op het kerkhof be
graven liggen Enkelen verkiezen 
zelfs de dood boven een verhuis 
naar een stad in wording op de an
dere oever, waar de betonnen do
zen klaarstaan, maar waar je geen 
koeien of schapen kunt houden en 
waar bromfietsers met agressieve 
berijders (jong en oud) iedere keer 
opnieuw de stilte verscheuren 
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Waal wint de 71ste Ronde van Vlaanderen 

Criquielion: 
het eeuwig zoeken 
naar zichzelf 

Het is geen alledaagse, klassieke Ronde van Vlaanderen geworden. Het 
regende niet. De wind blies maar sneed niet. De zon scheen. Het koersverloop 
was doorzichtig. 
' De Koppenberg, waarop de wagen van de koersdirektie het bestond een 

eenzame Deense koprijder schandelijk overhoop te rijden, bracht de besten 
vooraan en daarmee was het belangrijkste verteld. Nadien was er natuurlijk nog 
de suksesvolle uitval van Criquielion maar de gevolgen daarvan konden uit de 
uitslag worden afgelezen. 

CRIQ heeft natuurlijk kun
nen profiteren van de on
gewone samenstelling 

van de kopgroep. Tien vluchters 
vertegenwoordigden maar liefst 
acht ploegen. Eric Vanderaerden, 
die zijn plaats bij de internationale 
top opnieuw heeft ingenomen, 
had Alan Peiper bij zich en ook 
Van der Poel kon op een ploeg
maat rekenen maar naar aloude 
gewoonte verkozen de Kezen de 
anderen het werk te laten doen. 
ZIJ spaarden hun krachten voor 
de slotkilometer maar dit is ze 
deze keer gelukkig zuur opgebro
ken. De vrees voor het Hollandse 
profitariaat heeft de rijwijze van 
Kelly, Sergeant en Vanderaerden 
ongetwijfeld beïnvloed. Criquie
lion had dit vlug begrepen. Hij 
nam risiko's, viel aan, reeds 
machtig en won verdiend. Zo een
voudig was dat. 

Klassieker 
Overigens wordt het tijd dat we 

onze mening over de vriendelijke 
en bescheiden taalgrensbewoner 
herzien. 

Criq, die zich bijna verontschul
digde omdat hij gewonnen had, 
kan meer dan wordt vermoed. 
Maar zijn aanleg werd, zoals de 
verslaggever van RTBf Theo Ma-
thy terecht opmerkte, vermoede
lijk verkeerd ingeschat. Van Criq 
werd gezegd dat hij voor alles een 
ronderenner was. Hij kon van al
les (klimmen en tijdrijden) ge
noeg, maar van niets teveel. 
Daarom was hij geen winnaarsty
pe maar een geducht verzame
laar van ereplaatsen. Zijn be
scheiden aard versterkte die In
druk nog. Criq voedde nooit hoge 
ambities en werd in Spanje voor 
een paar jaar per accident wereld
kampioen. 

De feiten leren ons evenwel wat 
anders Op voorwaarde dat men 
deze wil zien en durft interprete
ren 

Claudy rijdt al jaren sterk in de 
zwaarste voorjaarsklassiekers. 
Hij oriënteerde vaak mee het 
koersverloop. In Luik-Baste-
naken-Luik en de Waalse Pijl was 
hij steeds een uitblinker Criquie
lion vreest de slijtageslagen met. 

Integendeel: zijn weerstandsver
mogen IS erg groot. Hij is een 
hardrijder van de zuiverste soort. 
HIJ was al vaker de beste zonder 
te winnen. Omdat hij nu eenmaal 
niet over een eindschot, een 
sprint beschikt. Maar dit te buiten 
gelaten zouden we niet weten wie 
in de voorbije jaren echt sterker 
was in de klassiekers. Daarom 
was het goed dat Criq de Ronde 
won. Voor 's lands wielrennerij is 
het een opsteker die er mag zijn 
en hopelijk heeft de Waal nu ein
delijk zichzelf gevonden. Weet en 
beseft hij nu wat hij allemaal ver
mag. Hij IS een type dat vaak 
moet aanvallen om zelden te win
nen. Maar precies dat soort ren
ners spreekt sterkt tot de verbeel
ding. 

Claudy, die ook nu weer niet, 
toen hij nochtans van zijn triomf 
stond te genieten, wilde (of durf
de) zeggen dat hij de beste was 
geweest, moet wat meer verbeel
ding en lef in zijn koersmanieren 
steken. Bescheidenheid is soms 
ook de mantel waarin gemak
zucht zich hult. Criq is al enkele 
jaren de beste, de regelmatigste 
en de kompleetste Belgische cou
reur. Hij is het zichzelf verplicht 
suksessen na te streven. Hij moet 
zich juiste doelen stellen en zich 
niet langer verschuilen achter een 
veelzijdige aanleg voor het grote 
rondewerk. Criquielion kan meer 
zoals vorige zondag nog eens 
overvloedig werd bewezen. 

Wedergeboorte? 
Criq was trouwens niet de eni

ge Belg die zich langs zijn beste 
zijde liet zien. In de 71ste Ronde 
van Vlaanderen herwonnen onze 
coureurs een stuk zelfrespekt. 
Vanderaerden, we zegden het 
reeds, is terug van weggeweest. 
Hij is rustiger en zelfzekerder ge
worden. Hi| weet wat hij wil en 
overschat zichzelf zeker niet. We 
kunnen er begrip voor opbrengen 
dat hij in de laatste kilometers 
weigerde voor anderen de kas
tanjes uit het vuur te slepen. Al 
moet Eric wel begrijpen dat het 
publiek in hem een winnaar z\e\... 

Mare Sergeant heeft het op dit 
vlak een stuk gemakkelijker. Het 

wordt gewoonte hem bij de bete
ren te situeren. De kampioen van 
België reed weer een ijzersterke 
Ronde. Men verwachtte zelfs eer
der een uitval van hem dan van 
Criq. 

Sergeant is een hele goede 
coureur geworden. Zodat we 
deze keer geen reden tot klagen 
hadden. Het is nu wachten op 
Gent-Wevelgem en Parijs-Rou-
baix. Kunnen we op de kasseien 
van het Noorden ons woordje 
meespreken dan is het niet voor
barig te spreken van een weder
geboorte. Een heropstandina 
waarop zovelen wachten. Wat 
nog maar eens bewezen werd 
door de massale belangstelling 
voor Vlaanderens grootste koers. 

Flandrien 

Criquielion, een Waal (maar eigenlijk op het randje) won de Ronde van 
Vlaanderen. Criq schuwde de risiko's niet, viel aan, reed sterk en won 
verdiend. 

KV Mechelen geeft niet af 

Titelstrijd nog 
niet gestreden 

KV Mechelen is niet onder gegaan op Sporting 
Anderlecht. Daardoor promoveerde de ploeg van 
Aad De Mos tot groot titel favoriet. De laatste opdrach
ten van KV zijn immers beduidend minder zwaar dan 
die van Anderlecht dat uit bij Waregem, Luik, Beve-
ren en Cercle Brugge zeker niet aan het feest zal zijn. 

VOORAL met omdat de Brus
selaars zo moeilijk scoren. 
Dat kan ook niet anders 

wanneer men amper over één 
volwaardige spits beschikt die lo
gischerwijze dubbel wordt afge
dekt en hooguit de toegespeelde 
ballen mag terugleggen. 

Offensief gewicht 
Vandaar dat men zich over het 

1-1 resultaat van vorige zaterdag 
niet mocht verbazen. Natuurlijk 
was Anderlecht vooral voor de 
rust een heel stuk sterker dan KV. 
Sporting maakte het spel op een 
briljante wijze maar faalde, een 
ander woord bestaat er niet voor, 
in de zone van de waarheid. Het 

zogezegd overspeelde Malinwa 
gaf al bij al maar weinig doelkan
sen weg en dan stond daar nog 
Preud'homme. 

Het was niet de schuld maar 
wel voor een stuk de verdienste 
van KV dat Anderlecht voor de 
rust de match met kon beslissen. 

De tweede helft verliep even
wichtiger. Omdat de fysiek van de 
thuisploeg met ver genoeg droeg 
en omdat de bezoekers heel rea
listisch offensieve initiatieven be
gonnen te ontwikkelen. Vooral 
Polleke De Mesmaeker, die vroeg 
of laat Rode Duivel zal worden, 
onderscheidde zich. Bovendien 
bleek bij die voorzichtige coun
ters dat KV met Den Boer en 

Martens over méér offensief ge
wicht beschikte dan de titelverde
digers. 

De twee spitsen, nochtans be
perkt in aanleg maar wel komple-
mentair, slokten veel meer verde
digers op dan de aanvallers aan 
de overkant. Anderlecht tekende 
vooral in het eerste gedeelte van 
de match mooie arabesken maar 
vergat het kunstwerk van een 
handtekening te voorzien. 

Geluksploeg? 
KV schilderde met eenvoudige 

lijnen maar kleurde de vakken 
allemaal in. Dat de Mechelaars 
stilaan de reputatie van pure ge
luksploeg krijgen, zullen ze er wel 
bijnemen. Wie week in week uit 
zogezegd geluk kent, vermag 
doorgaans meer dan wordt ver
moed. De Mos verdedigt zich met 
de middelen waarover hij be
schikt. Hij heeft een gedegen or
ganisatie en veel discipline in zijn 
ploeg gelegd. Hij heeft voorin 
maar weinig nodig om veel te 
realiseren. Zijn elftal verkeert bo
vendien in volle groei. Misschien 
ontbreekt het Malinwa nog aan 
een paar briljante talenten met 
sterke persoonlijkheid, het tegen
gestelde werd nooit beweerd. 
Men zegt zelfs luidop dat ijverig 
naar die specimen wordt gezocht 
Zodus. 

De titelstrijd duurt dus voort. 
Maar zij die geloven in het uitein
delijke sukses van KV Mechelen 
worden wel talrijker. We kunnen 
dat begrijpen. 
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Het VU-partilbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 6 april 
heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende mededelingen 
verspreid ten behoeve van de pers. 

Duurbetaalde werkloosheid 
Nu de mijnwerkers de vijfde sta-

l<ingsweet̂  ingaan wordt de sfeer 
grimmiger en meer beangstigend. 

De VU wil nog maar eens beklemto
nen voor 100 % te staan achter de 
meer dan gerechtvaardige eise van 
de mijnwerkers nl.: ,,gouden hand
drukken zijn geen oplossing, recht op 
werk." 

De recent gehouden referenda, 
door o.m. het Mijnwerkersfront en 
door het ABVV, hebben uitgewezen 
dat deze fundamentele eis door meer 
dan 60 % wordt gedeeld door de 
mijnwerkers van elk van de vijf zetels. 
In Eisden was dat zelfs meer dan 75 
°/o. Deze zo belangrijke eis voor werk 
staat in schril kontrast met het plan-
Gheyselinck dat enkel wat zilverlin-
gen wil uitkeren om het gerechtvaar
digde verzet te breken. De mijnwer
kers beseffen maar al te zeer dat ze 
niets hebben aan duurbetaalde werk
loosheid. 

De plannen van Gheyselinck om de 
mensen naar de westelijke mijnzetels 
over te hevelen zullen spoedig niet 
haalbaar blijken omdat dan de voor
opgestelde financiële planning in de 
westelijke zetels niet kan worden 
hardgemaakt. 

Stakingsbrekers 
Deze essentiële eis van de mijnwer

kers staat in schril kontrast met de 
houding van de vakbonden. Deze zijn 
in Limburg geëvolueerd naar sta
kingsbrekers i.p.v. verdedigers van de 
arbeidersbelangen. De zogezegde re
delijkheid — vooral van het ACV — 
heeft enkel te maken met een zich 
neerleggen bij wat de regering r>/lar-
tens heeft besloten. Men is dus als het 
ware geëvolueerd van verdediger van 
het arbeidersbelang tot verlengstuk 
van de regering. 

Het luik van de rekonversie blijft 
vooralsnog erg teoretisch. Als men 
vaststelt hoe bedrijven nu worden af

gescheept {Beaulieu, e.a.) i.p.v. hen 
daadwerkelijk te laten voelen dat er 
echt geld is voor rekonversie, stemt 
ons weinig hoopvol. 

Rekonversie 
Wij hebben terzake Gaston Geens 

een brief geschreven om onze mede
werking aan te bieden om van de 
rekonversie geen teoretische diskus-
sie of gegoochel met cijfers te maken, 
maar konkreet voelbare realiteit. 

Dan moeten er echter de middelen 
in voldoende mate beschikbaar wor
den gesteld — en dit voor iedereen op 
gelijke wijze — die echte tewerkstel
ling brengen. Deze middelen zijn er in 
het plan Gheyselinck nauwelijks of 
niet aanwezig en de Vlaamse begro
ting biedt evenmin voldoende arm
slag. 

Naleving beloftes 
De VU pleit voor een gekoördineerd 

initiatief binnen de Vlaamse regering, 
waarbij één vertegenwoordiger van de 
vier grote Vlaamse partijen voor de 
opvolging van beloftes moet zorgen. 

Deze kan zich onder meer spiege
len aan het Nederlands model dat op 
tien jaar tijd er voor zorgde dat de 
werkloosheid van 100 % meer tot 20 
% meer in verhouding met de rest van 
Nederland werd herleid. 

RTT-kontrakt 
Inzake het RTT-kontrakt herhaalt 

de VU haar eis dat de onderzoeks- en 
ontwikkelingskredieten in Vlaamse 
handen moeten blijven. 

In het verleden kreeg Wallonië een 
gepriviligieerde voorsprong bij de toe
bedeling van kompensaties in de 
luchtvaart- en militaire industrie. Bij 
deze diskussie werd telkens gesteld 
dat Vlaanderen een monopolie bezit 
op het vlak van de telekommunikatie. 
Dit moet zo blijven: wat in Vlaanderen 
opgebouwd werd, mag niet door over-
heidsbeslisslngen worden aangetast. 

En indien bepaalde Vlaamse bedrij
ven toch uit de boot zouden vallen, 
dan eist de VU dat deze bedrijven 
sluitende garanties zouden krijgen 
m.b.t. andere overheidsbestellingen. 

Doei-staking 
De Volksunie roept de EBES-direk-

tie op de bevolking geen rad voor de 
ogen te draaien en eerlijk-openhartig 
inlichtingen te verstrekken over de 
werkelijke toestand tengevolge van 
de aangehouden staking. De VU doet 
beroep op het verantwoordelijkheids
gevoel van de ingenieurs om desge
vallend de centrales stil te leggen: 
veiligheid moet primeren op winstbe
jag. 

In afwachting van het antwoord van 
de staatssekretaris kijkt de VU ook 
met spanning uit naar de reaktie van 
de Belgische liberale vrienden van de 
Nederlandse minister Nijpels. 

Wapenhandel 
De VU heeft de biezonder nare 

indruk dat de beloofde oprichting van 
de parlementaire onderzoekskommis-
sies bewust wordt vertraagd. Daar 
waar in andere landen reeds rappor
ten over de illegale wapenleveringen 
werden gepubliceerd, moet het onder
zoek in België nog starten! 

Ondertussen blijft de wapenhandel 
luidens internationale bronnen wel on
gestoord voortwoekeren (cfr. verkla
ringen op een proces in de VSA). 

Top 20 
1. Jan Caudron, Aalst (54) 812 
2. Anny Lenaerts, W\\r\\k (12) 450 
3. Jaak Gabriels, Bree (15) 333 
4. Ward Herbosch, Wommelgem (39) 297 
5. Frans Lachi, Lier (12) 279 
6. Albert Huyghe, Veurne (—) 276 

Luk VanhoreniDeek, Korbeek-Lo (—) 276 
8. Hans Missiaen, Roeselare (156) 198 
9. Guido Dossogne, Brussel (—) 180 

10. Erik Vandewalle, Izegem (27) 156 
11. Roos Lernout, Geluwe (—) 150 
12. Georges Raes, Ledegem (12) 138 
13. Bert Van Hove, Lede (—) 135 
14. Filip SImoens, Wervik (—) 120 
15. Johann Vancoppenolle, St.-Truiden (—) 108 
16. Hugo Covellers, Aartselaar (15) 105 
17. Vic Anciaux, Brussel (—) 90 
18. Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge (—) 78 
19. Jan Vandewalle, Mortsel (—) 75 

Paul Van Grembergen, Ertvelde (—) 75 
VU-Kemzeke (—) 75 

Naar Kataionië en Aosta 

Europese Volkshogeschool 
Na twee suksesreizen in 1986: Ka

taionië (54 deeln.) en Sardinië (51 
deeln.) kozen wij voor 1987 voor vol
gende twee mogelijkheden: Kataionië 
(wederuitgave '86) en het Aostadal — 
Italië. 
Kataionië: 
Reisieiding Gust Geens 

Ampuries: Aan de Rosesbaai in de 
buurt van Figueres. 

Het IS een oud vissersdorp, ge
spaard van toerisme, op een 25-tal 
kilometer van de Spaans-Franse 
grens. Ampuries herbergt een schat 
Romeinse beschavingsresten en te
vens een herontloken Katalaanse kui
tuur. Bij de zee huurden we de Jeugd
herberg die 45 mensen venwelkomen 
kan. 

In het mooie kleine Monells (300 

SIEMENS 

Wasmachines van Siemens 
Een hemelsbreed verschil 

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

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

en w "linnenkapitaal" te beschemien 
- door hun duidelijke programma-aanbod: 3 basiscycli: 

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

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

stabiliteit 
- door hun praktische zelfreinigende filter 

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

naargelang van de waterhardheid 
Met een wasmachine van Siemens wint U dus over de hele 

Vergelijk en ... kies Siemens. 

inw.) verblijven we in 't voormalig 
landhuis van Markies Camps i Armet. 
Van hieruit uitstappen o.a. naar Mu
seum Dali, Barcelona, Girona, Prada 
e.a. 

Vertrek: 17 juli 1987 in de loop van 
de namiddag 

Terugkeer, aankomst in Vlaande
ren 30 juli 1987 

Prijs: 12.000 fr. (alles inbegrepen) 
Er blijven nog een 10-tal plaatsen 

beschikbaar. 

Aostadal : 
Reisleider Willy Kuijpers 

Op de kaart vindt je het als een 
rechthoekig, erg ingesneden alpendal 
met 12 zijdalen, ingesloten ten zuiden 
van Zwitserland en ten oosten van 
Frankrijk. Met zijn 110.000 inwoners 
vormt hef een der 12 volksminderhe-
den in Italië. Het heeft een zelfstan
dig-regionaal statuut. We trekken 
naar Pollein (Vallée de la Doire (551 
m) in de buurt van Aosta). Dit zal — op 
780 km van Vlaanderen — voor een 
halve maand ons verblijfsoord zijn. 

We verblijven er op kamers in het 
(twee sterren) Hotel Diana met volle
dig pensioen. 

Vertrek: 11 augustus 1987 in de 
toop van de namiddag. 

Terugkeer- Aankomst in Vlaande
ren 25 augustus 1987. 

Prijs: 16.500 fr. (alles inbegrepen) 
Er blijven nog een 12-tal plaatsen 

beschikbaar. 

Inschrijven voor deze beide reizen 
kan door storting van 2.000 fr. per 
persoon op rekening 979-3407966-70 
van Willy Kuijpers, Herent — met 
vermelding van de gekozen bestem
ming. 

De reis geschiedt per bus. Verdere 
inlichtingen: tel. 016/22.96.42 (bureel
uren), 016/44.95.88 (na 18 u.). 

Voorbereidende 
vergadering 

Op zaterdag 4 juli 1987— 14u.30'm 
de Oude Abdij, Abdijdreef te 3070 
Kortenberg. 

9 APRIL 1987 
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t t * HET VAK 
Hier spreekt vakmanschap vanuit een eigen, 
eigentijdse vormgeving. Italiaans van design ? 
Kwaliteit uit Duitsland ?Toch niet. 
Bulo's nieuwste luxezetel, een welhaast klassiek 
model en toch origineel, modern. 

Onze industrieel-ontwerpers hebben hem getekend 
met alle kennis inzake zitkomfort en ergonomie. 
En onze meubelmakers hebben hem met liefde 
gemaakt. Volgens ambachtelijke traditie, want het 
betere meubel wordt bij Bulo reeds een kwarteeuw 
vervaardigd. 

BUL 
K A N T O O R M E U B E L E N n.v. 

Vanaf 1 mei a.s. is de hele Bulo-groep ondergebracht in een uniel< complex 
van 36.000 m^ langs de E19 Antwerpen-Brussel in de industriezone Mechelen-Noord 
(Toonzalen ook op zaterdag open van 8.30 tot 17.30 u) 

BULO Kantoormeubelen n.v. 
Industriezone Noord II 
2800 MECHELEN 

Tel. (015) 2110 00 (28 I.) 
Telex 35.061 bulo 
Telefax (015) 20 99 59 

Tot 1 mei: Mechelsesteenweg 186 - 2520 Edegem - Tel. (03) 455 75 51 

Filiaal: Montoyerstraat 10 - 1040 Brussel - Tel. (02) 512 9918 

ANTWERPEN 
APRIL 

9 KAPELLEN: „Vlaanderen en de 
ziekteverzekering" door E. Van Lan-
gendonck In zaal ASLK, Vredestraat 
12. Aanvang: 20u. Org.: FVV-Kapel-
len. 
9 SCHOTEN: Video-montage 
,,IJzerbedevaart 1986" in Kultureel 
Centrum ,,Kasteel van Schoten", 
Kasteeldreef, om 20u. Gastspreker:? 
Karel De Meulemeester. Inkom: 50 fr,, 
Org.: VAB-VTB-Schoten. 
10 HERENTALS: VUJO-kennisma-' 
kingsavond met belegde broodjes en 
drankgelegenheid om 20u. in de Bos-
kantien Wijngaard. 
10 KAPELLEN: Octopussy Party ? ' 
in ,,Dennenburghoeve", Geelhand-
dreet 9, Aanvang: 20u. Inkom 80 fr., 
wk 60 fr. Org.: VUJO-Kapellen. 
10 MORTSEL: Jaarlijks Lentefeest 
in ,,Centrum St. Lodewijk", Osylei 43 
om 20u. Vlaamse stoofkarbonaden-
frieten en taart è 250 fr. p.p. Eregast: 
Vic Anciaux. Muziek: Stonne Wou
ters. Inschrijven bij E. Croes (03/ 
449.12.20). 
11 WOMMELGEM: 4de Plantenruil-
dag. Kastanjelaan 4 vanaf 14u. Indien 
mogelijk planten of struiken bezorgen 
of brengen vanaf lOu. Inlichtingen: 
Sonja Maldoy 353.68.94. Org.: VU-
Wommelgem. 
11 SINT-AMANDS-A/D-SCHELDE: 
Tentoonstelling „Aquarellen van 
Frans Dehoux". Lokaal ,,lc Dien", 
Jan Van Droogenbroeckstr. 53. Voor
opening 10 april om 20 u. door Dhr. 
Van Assche. Opening door e.h. Van 
Dam. Open op 11-12-18-19 en 20 april 
telkens van 14 tot 19 uur. Org.: E. 
Rollierkring. 
12 WOMMELGEM: Bormsherden-
king. Mis om lOu. in de St.Franciscus-
kerk, Bredabaan te Merksem. Vertrek 
Wommelgem op Kerkplaats om 9u.15 
(met auto, iedereen kan mee). Org.: 
VU-Wommelgem. 
12 WOMMELGEM: Grootse VU-
Meeting, Magdalenazaal Brussel. 
Vertrek vanop Kerkplaats om 12u.45 
stipt. Met auto tot aan opstapplaats 
oude kerk te Berchem. Vertrek bus 
13u.15 Berchemkerk. Inschrijven tot 
10/4 om 17u. bij Ward Herbosch 
(353.68.94). 
12 TURNHOUT: Geleid bezoek aan 
het Kaartenmuseum en het Begijnhof
museum van Turnhout. Om 14u. Org. 
en inl. Vlaamse Kring Turnhout. 
14 KALMTHOUT: Wandeling van 
het ,,Jet Jorssenpad". Vertrek om 
14u. stipt aan het Statieplein, Heide. 
Org.: FW-Kalmthout. 
14 NIJLEN: Voordracht over ge
zinsbudget en beter geldbeheren in 
lokaal Kempenland om 13u. Koffie en 
gebak voorzien. Org.: FVV-Nijlen. 
15 BERCHEM: „Pleidooi voor een 
nieuwe levensstijl" door Phil Bos-
mans in Cultureel Centrum, Drieko
ningenstraat om20u. Inkom: leden — 
gratis; niet-leden — 50 fr. Inl. bij P. 
Van Beeck (321,73.60 na 18u.) Org.: 
FVV-Berchem. 
17 WOMMELGEM: 13de Kwis met 
Wommelgemse verenigingen. Aan
vang: 20 uur. Zaal Keizershof, Das-
straat. Inkom vrij. 
17 TONGERLO-WESTERLO: Hu-
guette De Bleecker-Ingelaere handelt 
over haar werk ,,De vrouwen in de 
repressie". In Kapellekeshoef om 
20U.30. Org. SMF-Kempen. 
18 WOMMELGEM: Paasfeest voor 
kinderen van VU-leden tot 10 jaar. 
Paaseieren zoeken, chocolademelk, 
koeken en film. Verzamelen in ,,Den 
Klauwaert" om 14u. Inschrijven voor 
15/4 op tekenwedstrijdblad of tel. 
353.68.94. Org.: VU-Wommelgem. 
19 KONTICHf: Paasfeest voor de 
kinderen om 14u. in zaal D'Ekster, 
Ooststatiestraat. Paashaas, poppen
kast, paaseieren rapen in schilderach
tig dekor. Inschrijven bij Ero/in Brent-
jens 457.72.40. Onkosten: 50 fr. per 
kind. Org.: Vlaamse Kring. 
24 WOMMELGEM: Tweede kwis-
avond en slot voor Wommelgemse 
Verenigingen. Verdeling van prijzen-
pot van 30.000 fr. Aanvang: 20 u. Zaal 
Keizershof, Dasstraat. Inkom vrij. 
Org.: VU-Wommelgem. 
24 ANTWERPEN: „De tuinman van 
de koning" in de Arenbergschouw-
burg te Antwerpen. Wie mee wil met 
de Coremanskring reserveert op tel. 
03/238.82.08 tijdens de kantooruren. 
Prijzen: 350, 250 en 150 fr. 
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Projekt ,,Groene Lente" in Ternat van start... 

Gemeentelijk aktieprogramma 
van het Europees Milieulaar 

De bedoeling van dit aktieprogramma is volgens schepen van 
Leefmilieu Laurent De Bacicer, de burgers sensibiliseren voor de 
bescherming en de verbetering van het leefmilieu in hun gemeen
te. 

Niet alleen de milieuproblemen in zijn brede kontekst maar ook 
de kleine aantastingen van het leefmilieu moeten onze zorg zi|n. 

De inspanningen voor een gezond leefmilieu zijn er niet alleen 
voor onszelf maar zeker voor de generaties die na ons komen. 

Het projekt „Groene Lente" is ge
start in de maand maart met een 
boomplantaktie die werd georgani
seerd door de gemeente in samen
werking met de plaatselijke gemeen
teschool. De boomplanting gebeurde 
op school, op verscheidene gemeen
telijke domeinen en langs de openba
re weg. 

Wiens zorg? 
De gemeentelijke overheid richt net 

als verleden jaar een bebloemlngsak-
tie in in samenwerking met partikulie-
ren en handelaars. Het bebloemen 
van voorgevels en/of voortuinen en 
door de gemeente van openbare ge
bouwen, pleinen en straten staat 
daarbij centraal. 

Van 2 april tot 17 april '87 loopt er in 
het ontmoetingscentrum „De Ploter" 
een fototentoonstelling met als thema 
„Bebloeming in stad en dorp" terzelf-
dertijd een tentoonstelling met als 
thema,,Ons leefmilieu, wiens zorg?". 
Deze tentoonstelling handelt over ver
schillende facetten van het leefmilieu: 
afvalverwerking, lawaaihinder, lucht
en waterverontreiniging, ,,de groene 
lijn". 

Tegelijkertijd wordt over alle onder
werpen met betrekking tot het leefmi
lieu een diareeks getoond, vooral ge
richt naar jongeren tusse 10 en 18 
jaar, maar ook een ouder publiek zal 
er heel wat bij opsteken. 

De realisatie van deze tentoonstel
ling gebeurt door de Leefmiliekam-
pagne vann de gemeenschapsminis
ter van Volksgezondheid en Leefmi
lieu. 

Aan de Ternatse lagere scholen 
wordt de mogelijkheid geboden om op 
een zinvolle en kreatieve wijze rond 
het leefmilieu te werken met werk

boekjes en handleidingen voor leerlin
gen en leerkrachten, kaderend in de 
informatie- en sensibiliseringskam-
pagne van hetzelfde gemeenschaps
ministerie. 

Alle informatie over het werkmate
riaal in het Ontmoetingscentrum „De 
Ploter" (02/582.44.33è bij de Milieu-
en Kultuuranimatoren M. Platteau en 
I. De Vos. Hierbij aansluitend wordt 
een tekenwedstrijd georganiseerd 
voor de klassen van de lagere school. 
De onderwerpen voor deze wedstrijd 
zijn afval, luchtverontreiniging, water
vervuiling en lawaai. 

Herinneringsboom 
Van 15 mei tot 8 juni zullen de 

werken tentoongesteld worden in het 
ontmoetingscentrum ,,De Ploter". Op 
de opening van vrijdag 1{ mei worden 
ze dan gejureerd door een team van 
deskundigen en worden er mooie prij
zen uitgedeeld. 

Gans het jaar door kan ter gelegen
heid van bijzondere gebeurtenissen 
zoals geboorte, huwelijk en gouden 
jubileum een boom geplant worden, 
deze boom herinnert dan aan die 
gebeurtenis. Het gemeentebestuur 
biedt dit geschenk aan als aanden
ken. Deze aktiviteit maakt deel uit van 
een bewustmakings- en waarderings-
kampagne in ons gemeentelijk leefkli
maat. 

Ten slotte werd aan het studieburo 
Urba opdracht gegeven een studie te 
maken over de geluidshinder langs de 
autostrade op het grondgebied van 
Ternat. Zal uitgewerkt worden: een 
algemene studie over de milieuhin
der, een milieueffektenrapport, een 
grondige analyse, de milieuhinderlijke 
faktoren, de middelen ter bestrijding 
en konkrete voorstellen. 

Leerlingen van het vijfde jaar voegden de daad bij het woord en (kantten hun 
boompje, voor een groener Ternat. Schepen Laurent De Backer mag gelukkig 
toekijken... 

BRABANT 
APRIL 

10 ETTERBEEK: Eetfestijn in de 
Monaan, Oudergemselaan 90 van 18 
tot 22u. Ook op zaterdag 11 april van 
12 tot 22u. Org.: VU-Etterbeek. 

11 VLEZENBEEK: Leeuwse eet
feesten In zaal „Elysee", Dorp 18. 
Ook op 12 en 13 april. Bediening 
telkens vanaf 12u. Ofig.: VU-Vlezen-
t>eek-Berchem-Oudenaken. 

11 JETTE: 15e Bal van de VBGJ-
Jette in het St.Pieterskollege. Deuren 
20u. 

11 ASSE: Jaarlijks VU-etentje in het 
Gildenhof, Kalkoven, Asse. Vanaf 
18u. Ook op zondag 12 april vanaf 
l lu.30. Org.: VU-Asse. 

25 JETTE: In het Trefcentrum in 
Huize Essegem, Leopoldstraaf: Jaar
lijks Ledenfeest. 

25 ZAVENTEM: Haantjesfestijn in 
de refter van de gemeenteschool van 
Sterrebeek (Mechelsestwg naast ge
meentehuis). Van 11u. tot 20u. Org.: 
VU-Zaventem. 

IMEI 

3 LEUVEN: VU-Leuven naar ANZ. 
Toegangskaarten en inschrijven voor 
bus bij Marcel Morissens, Kiekenstr. 
1, tel. 016/23.04.82. Prijs bus: 175 fr. 

In de Anderlechtse gemeenteraad 

VU-raadslld verdedigt 
middenstand 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 Januari 1987 dankte VU-
raadslid Leo Ebraert de burgemeester voor de oplossing die hij had 
gegeven aan het probleem van de wateroverlast aan het begin van 
de Schollestraat in Neerpede, waar hij over had geïnterpelleerd 
tijdens de vorige raadszitting. 

Vervolgens handelde hij over het 
Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) 
,,Missie van Scheut". Er weze aan 
den op het aankoopcijfer en de grote 
handelszaken op de winst na aftrek 
herinnerd dat op 12 september 1985 
alle gemeenteraadsleden, behalve 
raadslid Leo Ebraert die tegenstem
de, het BPA ,,Missie van Scheut" 
vooriopig goedkeurden. Bij de defini-

Schepen Jan De Berlangeer: 

„Sylvester nadelig voor 
Vlaamse Brusselaars!" 

Het besturen van Brussel langs de omstreden agglomeratieraad 
is een oud zeer. 

De Volksunie maakt reeds gedurende jaren deel uit van de 
oppositie en heeft zich steeds verzet tegen het beleid en de vaak 
nutteloze uitgaven van de agglomeratieraad. 

Toen vorige maand de begroting ter 
sprake kwam bracht VU-schepen Jan 
De Berlangeer naast het financiële 
aspekt ook politieke aan. Het Sylves-
ter-akkoord bestendigt de achteruit
stelling van de Vlamingen in de hoofd
stad. 

Gewestvorming 
met drie? 

J. De Berlangeer: ,,Het is onge
looflijk dat er in de 19 gemeenten 
zoveel instellingen bestaan en dat ze 
toch slecht worden bestuurd. Sedert 
jaren vraagt de Volksunie een vereen
voudiging van de Brusselse instellin
gen Terzake bestaat er instemming, 
over de partijen heen. Het spijt ons 
dan ook dat het St.Sylvester-akkoord 
niets vermeld dat die richting uitgaat 
Integendeel, bevoegdheden worden 
de Agglomeratieraad onttrokken en 
worden overgeheveld naar de zoge
naamde Brusselse Executieve. In fei
te IS dit een stap naar een verdere 
gewestvorming met drie " 

Volgens de VU-fraktie in de agglo
meratieraad bestendigt het Sylvester-
akkoord de achteruitstelling van de 
Vlamingen. Het beste bewijs daarvan 
is te vinden in een uitspraak van 
minister de Donnéa: ,,L'accord pré-
voit que tous les échevins recevront 
des competences, mais que celles qui 
seront accordées ? I'ensemble des 
échevins francophones pourront être 
plus importantes que les competen
ces accordées è I'ensemble des éche
vins flamands." Daarbij stelt zich van
zelfsprekend de vraag naar de fameu
ze pariteit in het kollege. Dat is geen 
pariteit. 

l-loofdstedeliji(e raad 

J. De Berlangeer: ,,De Volksunie 
verzet zich in ieder geval tegen de 
overdracht van om het even welke 
bevoegdheden naar het Brusselse 
Gewest Wij zijn voorstander van een 
hoofdstedelijke raad. Wij menen dat 
deze funktie inmiddels door de Agglo
meratieraad kan worden uitgeoefend. 

Daarom steunen wij de Agglomeratie 
en verzetten wij ons tegen elke be
knotting van haar bevoegdheden." 

De fraktie onthield zich dan ook bij 
de stemming van de begroting. 

tieve goedkeunng, op 30 januari 
1986, onthield Leo Ebraert zich. Op 
bevel van de staatssekretaris voor het 
Brussels Gewest werd dit BPA gewij
zigd. Het nieuw ontwerp werd voorio
pig goedgekeurd, maar weer afge
keurd door Leo Ebraert. Tijdens de 
zitting van 29 januari 1987 wees Leo 
Ebraert er op dat hij reeds tijdens de 
zitting van 30 januari 1986 de vrees 
had uitgedrukt dat een grootwaren
huis er vlug zou komen, maar dat men 
zou moeten wachten op de bouw van 
het hotel en de woningen. Het groot
warenhuis is er sedert 20 januari 1987 
en de kleine zaken hebben reeds 
minder ontvangsten. 

Geen diaioog 
Leo Ebraert had het nog over de 

ongelijke behandeling door de belas
tingdiensten en de bevoordeliging van 
de grote verkoopsruimten, aangezien 
de kleine handelszaken belast wor-
van alle kosten. Hij noemde het groot
warenhuis de doodsteek van de kleine 
handelszaken. 

De talrijk opgekomen handelaars 

Joris Depré 
ten grave gedragen 
,,Wie ging naar verdrukten 
en droeg vertedering in zijn hart 
hij vordert ons allen tot inzet." 

Deze dichteriijke woorden vormden 
het slotgebed van Joris Depré's uit
vaartmis. Meer dan 1.200 mensen 
waren op zaterdag 4 april samenge
stroomd in Tervuren om Joris te dan
ken voor zijn inzetrijk leven De dag 
tevoren hadden Armand Pien (Joris 
was metereoloog te Ukkel) en Lutgart 
Simoens zijn leven herdacht in een 
mooi radio ,,in memonam" De goe-
verneur van Brabant begroette de 
rouwstoet en naast de lijkwagen stap
ten de VU-provincieraadsleden naast 
honderden Tervurenaars, militanten 
en harmonieleden en waren ook de 

VU-pariementairen Vik Anciaux, 
Frans Baert, Willy Kuijpers, Walter 
Luyten, Pol Peeters, Jef Valkeniers en 
Luk Vanhorenbeek aanwezig De af-
delingsploeg o.l.v. Gie Colin verzorg
de met de priesters van het H. Hart 
een gevoelvolle en innig-doordachte 
euchanstieviering. 

Het moge Lieve Vandendriessche 
en de hele familie een troost zijn dat 
zovelen Jons zo hoog m hun hart 
geschreven hebben. Willy Kuijpers' 
slotwoorden blijven meer dan ooit van 
toepassing: 

,,Ons verbond van spontane moed 
staat als een levende kring omheen 
het onvervulde ideaal En Jons blijft er 
in, mét zijn Geest, zo leeft hij verder, 
tussen ons. Verrezen." 

kleine 

van Scheut, op de publieke tritxjne, 
heten duidelijk hun afkeuring blijken 
tegenover het door het genieentet>e-
stuur goedgekeurde BPA en toen een 
handelaar een diakxig wou aangaan 
werd hem door de burgemeester O. 
D'Hoogh, onder verwijzing naar tiet 
reglement, het zwijgen opgelegd. 

WVG-Lentefeest 
Haadit 

De Concordiazaal was op zondag 5 
april bomvol gek>pen met VWG'ers 
uit't Arrondissement Leuven. Een 
pracht van een lentedag deed de rest 
samen met een lekkere keuken, 's 
Morgens werden Pol Verbeten zaliger 
en de andere overledenen herdacht, 
'n Bezoek werd aan zijn graf ge
bracht. Vik Devijver, sekretans stekje 
de nieuwe Federatievoorzitter Marcel 
Nijs (afd. Scherpenheuven) voor en 
tegelijkertijd werd de bedlegenge Jos 
Goossens bedacht met een mooie 
wenskaart. Liske Rllet zong met een 
gevoelige sopreian en mooi dichtwerk 
werd gebracht. Tussen de aanwezi
gen tiemerkten we E.P.-lid Willy Kuij
pers, raadslid Mark Vermeylen, 
OCMW-raadslid Fons Noppen en ver
schillende bestuursleden en ook oud-
provincieraadslid Marcel Gemoets. 
De Haachtse folkloregroep vormde de 
verrassing van de dag. Werkelijk, 't 
VWG heeft wind in de zeilen. 

VOIKSUME 

In t hart van Brussel 
9 APRH. 1967 ^ 
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VU-Halle-Vilvoorde: 

1ste luik dubbelkongres 
„Groen en Vlaams" 

Meer dan 150 aanwezigen hebben zondag l.l. het eerste luik van 
het arrondissmenteel dubbelkongres „Groen en Vlaams" bijge
woond. 

Het eerste luik handelde Integraal over het „Groenbeleid". Meer 
dan tachtig kaderleden hadden gedurende een twintigtal voor-
gaandetijke vergaderingen standpunten gevormd omtrent vier 
duidelijk afgebakende tema's. 

De referaten werden gebracht 
door: 
— Theo Beenders, schepen te Zaven-
tem, over Afvalverwerking 
— Swa Cauwenberghs, kantonnaal 
gevolmachtigde Meise, over Verkeer 
— Frans Adang, gemeenteraadslid te 
St.-Pieters-Leeuw, over Gewestplan
nen 
— Daan Vervaet, senator, over Zuiver 
water. 

IHet kongres keurde alle gestelde 
resoluties goed. 

Gemeentelijke 
initiatieven 

Door het arr. bestuur werd even
eens een diareportage geprojekteerd 
over genomen gemeentelijke initiatie
ven. De geselekteerde projekten wa
ren: 

— dorpskernherwaardering in Del
beek-Centrum 
— opkalefatering Pastorij Gaasbeek 
tot heemkundig museum met kruiden
tuin en boomgaard met bedreigde 
fruitbomen 
— Aankoop domein „Liekdoel" te 
Zaventem 
— aktie tegen afrit autostrade te He-
kelgem 
— aktie tegen doortrekken van de 
Woluwebaan 
— aktie tegen verbreding steenweg te 
Roosdaal 
— aanplantingen te Lennik nabij 
sporthal 

— boomplantaktie spoorwegberm te 
Kapelle-op-den-Bos 
— gemeentelijke boomkwekerij te 
Ternat 
— geboorteparkt te Grimbergen 
— aanplantingen door leerlingen ge
meentescholen te Wambeek 
— containerpark Groot-Bijgaarden 
— Noorse speeltuin te Ternat 
— langzaam verkeer „Wolsemwijk" 
te Dilbeek 

Na deze montage werd het kongres 
afgesloten door een merkwaardige 
toespraak van algemeen sekretaris 
Paul Van Grambergen, die een bood
schapt tot het kader formuleerde: 
,,Als allen willen dat de partij zal 
winnen, dan moet daar dag in dag uit 
voor gewerkt worden.". Van Gram
bergen loofde het genomen initiatief 
en beloofde dat de op dit kongres 
gestelde problematiek zou behandeld 
worden in hogere besturen. 

In zijn woord van dank stelde VU-
arrondissementsvoorzitter Luk Van 
Biesen: ,,.. dat wij nationalisten, en 
WIJ alleen, het recht hebben de slogan 
,,Groen en Vlaams" in ons vaandel te 
schrijven. Niet,,groen" m de beteke
nis van ,,bleu of lichtzinnig", maar 
groen m de betekenis van het volwas
sen zoeken naar een evenwicht tus
sen ekologisch offer en ekonomisch 
rendement. Bij het onderzoek van het 
TGV-projekt blijkt duidelijk dat het 
ekologische offer te groot is ten over
staan van het beperkt ekonomisch 
rendement. Dus is er in Halle-Vilvoor-
de geen plaats voor een SST of TGV. 

BIJ het onderzoeken van het afvalpro
bleem werd duidelijk dat een ekolo
gisch offer moet gebracht worden: 
Halle-Vilvoorde moet een verbran
dingsoven en een stort voor de bran
dingsresten krijgen in samenspraak 
met het arr. Leuven. 

,,Groen en Vlaams"' wordt het wer-
kingstema voor 1987. 

IHet tweede deel „Vlaams" van dit 
arrondissementeel dubbelkongres is 
voor later voorzien. 

Kongresvoorzitter Albrecht De Schrijver, arr. voorzitter Luk Van Biesen 
en arr. sekretaris Stephane Rummens. 

Goedgekeurde resoluties 
Het arr. kongres keurde resoluties goed i.v.m. afvalverwerking, 

water, verkeer, gewestplannen. 
Uit het lijvige bundel lichten wij enkele merkwaardige standpun

ten. 

Afvalverwerking 

* De Volksunie Halle-Vilvoorde stelt 
dat de bouw van verbrandingsovens 
slechts voor betoelaging in aanmer
king komen als de inrichting zo wordt 
opgevat dat de afgegeven thermische 
energie gerekupereerd wordt. 

* De Volksunie .Halle-Vilvoorde 
dnngt er op aan dat alles in het werk 
zou worden gesteld om de eindpro-
dukten van de afvalverbranding aan 
te wenden als grondstof voor de fabri
cage van allerlei materialen. 

Zuiver water 

* De Volkunie Halle-Vilvoorde verzet 
zich radikaal tegen de vernietiging 
van de natuurlijke overstromingsge-
bieden (uiterwaarden of natuurlijke 

Een zicht op de aanwezigen die dit boeiend groen-kongres bijwoonden. (foto Dann) 

wachtbekkens) en ziet de heraanleg 
van wachtbekkens als oplossing voor 
ontregelde waterhuishouding. 
* De Volksunie Halle-Vilvoorde 
neemt bij voorrang als uitgangspunt 

VOLKSUNIECONGRES 
halle.vilvoorde 

Groen en 
Vlaams 
5 april 1987 westrand.dilbMk 

Wie Interesse tieeft voor 
de resultaten van het „groe
ne" luik van dit arr. Kongres, 
raden wij de boeiende werk-
map ten zeerste aan. 

Ze kan schriftelijk en gra
tis verkregen worden op het 
arr. VU-sekretariaat Halle-
Vilvoorde, Moutstraat 7 te 
1000 Brussel. 

dal de waterzuivering wordt opge
splitst: konventionele zuivering in 
sterk geindustnaliseerde zones en 
dichte bouwzones, alternatieve zuive
ring in landelijke gebieden. 
• Konventionele zuiveringsstations 
moeten oordeelkundig (milieu-effek-

rapportering + kosten-baten analyse) 
worden geplaatst o.a. wat de Zenne 
en de Woluwe betreft (Vilvoorde-Ma-
chelen). 

• In de landelijke gebieden moet een 
studie worden gemaakt naar de haal
baarheid en doeltreffendheid van riet
velden (vloei- en percolatie-) in hoofd-
bekkens. 

•* De Volksunie Halle-Vilvoorde wil 
het aanleggen van rietkragen op pas
sende plaatsen langs beken en na
tuurlijke overstromingsgebieden in de 
secundaire bekkens stimuleren. 

Verl(eer 
De resoluties Verkeer bevatten tal 

van punten, zowel de grote verkeers
problemen als de kleine. 
— Belangrijk is de eis dat elke ge
meente een globaal verkeersplan 
dient op te stellen. 
— Dat in woonkernen de zwakke weg
gebruiker alle voorrang krijgt op de 
auto, de aanleg van fietspaden, het 
wettelijk maken van snelheidsbeper-
kende maatregelen 
— Het verwerpen van het TGV-pro-
jekt. Federalisering van het Verkeer 
en de maatschappijen der buurtspoor
wegen, klant- en gezinsvriendelijk ma
ken van het openbaar vervoer 

Gewestplannen 
Uit deze voor Vlaams-Brabant bie-

zonder delikate materie volgende pas
sage. 

Volksunie Halle-Vilvoorde wenst 
een gedeeltelijke, goed-gedefinieerde 
in-herziening-stelling van de Gewest
plannen. Die moet echter gebeuren in 
overeenstemming met de oorspronke
lijke doelstellingen, het maximaal be
schermen van de open ruimte, de 
indijking van de Brusselse Agglome
ratie en het vrijwaren van Vlaams-
Brabant voor de verfransing en socia
le vervreemding. 

Bij deze resoluties werd tevens de 
planschade en de vernietiging door de 
Raad van State uitvoerig behandeld. 

VU-Oudenburg: 
Geen afvaleilanden voor de kust 

VU-Oudenburg verzet zich tegen de 
bouw van een zogenaamd ,,milieu-
eiland" voor onze kust, omdat ze van 
mening is dat de oorzaken van de 
vervulling moeten worden aangepakt, 
en met de gevolgen 

Daar het slib vooral ontstaat door 
lozingen van de afvalindustrie, is het 
opleggen van strengere lozingsnor
men bijgevolg de enige duurzame 
oplossing. 

De VU-atdeling Oudenburg wijst 
ook op de schadelijke gevolgen voor 
de volksgezondheid, het toerisme en 
de visserij. Zo blijkt de Trappegeer-

bank. een van de moqeliike inplan-
tingsplaatsen, een belangrijke kweek-
plaats te zijn voor jong vis (tong). 

Volgens VU-Oudenburg dient het 
wetenschappelijk onderzoek naar 
voorkoming en recyclage van afval
stoffen te worden aangemoedigd. 
Daarbij stelt de VU dat, zeker in dit 
jaar van het leefmilieu, alle mogelijke 
initiatieven dienen genomen om een 
definitief halt toe te roepen aan de 
Noordzee-vervuiling. De Belgische re
gering moet terzake niet alleen vol
gen, maar ook een voortrekkersrol 
gaan spelen op de ministerkonferen-

tie van de Noordzeelanden, die dit 
jaar in Londen plaatsvindt. 

Geen rotzooi-eiiand 

Ter verduidelijking van haar verzet 
tegen de geplande afvaleilanden be
reidt VU-Oudenburg, samen met VU-
Oostende-Veurne-Diksmuide en de 
Volksuniejongeren (VUJO) een aantal 
akties voor. 

Zo heeft VU-Oudenburg haar aktie-
ve medewerking toegezegd aan de 
petitie die sinds kort wordt verspreid 

door de ,,Stichting Noordzee", een 
milieuvereniging aangesloten bij de 
Bond Beter Leefmilieu (BBL). 

Ook de sticker- en affichecampag
ne die binnenkort door de Volksunie-
jongeren wordt gestart, zal aktief wor
den ondersteund. 

VU-kamerlid Julien Desseyn en VU-
Europarlementslid Jaak Vandemeule-
broucke zullen via initiatieven in de 
Belgische Kamer en het Europees 
Parlement, de zaak alvast op de voet 
volgen 

Enkel een krachtdadig en gezame-
lijk verzet van alle betrokkenen kan de 
bouw van deze ,,rotzooi-eilanden" 
voor onze kust verhinderen. 

Het IS de hoogste tijd dat eens en 
voorgoed een halt wordt toegeroepen 
aan de ongebreidelde vervuiling van 
onze Noordzee. 

vu-Lier 
in rouw 

Op maandag 30 maart verliet Johan 
Van Houtven ons Hij was slechts 24 
jaar jong 

Hoewel zijn studies voor verpleeg
kundige hem met zoveel ruimte gaven 
om steeds naar de bestuursvergade
ringen Ie komen, zorgde hij toch vaak 
voor een jeugdige inbreng in onze 
ideeèn. 

Tijdens ons gezellig samenzijn op 
14 maart zorgde hij bovendien nog op 
bekwame wijze voor de muzikale om
lijsting. 

WIJ zullen hem nu moeten missen, 
helaas. 

Aan de diepbeproefde familie Van 
Houtven-Van Roy herhalen we onze 
innige deelneming bij dit heengaan. 

Bob Van Ouytsel 

9 APRIL 1987 
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Voorrang aan voetgangers en fietsers 

Roeselare vernieuwt binnenstad 
Voor de toevallige bezoeker die het centrum van Roeselare 

binnenrijdt, wordt het even wennen, maar de inwoners van de stad 
zelf zijn er ondertussen goed mee vertrouwd. Het nieuwe ver-
keerscirkulatieplan betekent inderdaad een grondige ingreep m de 
rijgewoonten van de Roeselaarse burger. 

VU het schepenkollege voorstelde dit Aanvankelijk wachtte de Roese
laarse bevolking het verloop at maar 
reageert vandaag positief op deze 
ingrijpende wijziging 

Voor de vu-groep binnen het stads
bestuur betekent het verkeerscirkula-
tieplap-een flinke stap vooruit in haar 
streven om van Roeselare de tweede 
grootste aantrekkingspool van de pro
vincie te maken 

VOOT de ambitieuse VU-mandataris-
sen blijft Roeselare immers steeds 
ophieuw een uitdaging, en dank zij 
hun inzet werd inmiddels reeds heel 
wat gerealiseerd 

Voorlichting 
Mede door de uitbouw van de in-

dustneterreinen blijft de werkloosheid 
in de regio bijzonder laag en zoeken 
meer en meer bouwlustigen naar een 
stuk grond aan de rand van de stad 
Zo werden in amper twee jaar tijd ruim 
230 percelen bouwgrond verkocht 
binnen een verkaveling, goed vooer 
90 % van het totale aanbod 

Roeselare bloeit als kommercestad 
en het drukke stadsverkeer groeide 
de jongste jaren steeds meer aan 

Een grondige reorganisatie drong 
zich derhalve op en de toestand werd 
in 1983 reeds m het schepenkollege 
besproken Een poging tot planning 
van de drukke verkeersstroom door 
de eigen diensten van de stad leverde 
geen afdoende resultaten op Toen de 

reuzenwerk m de bevoegde handen 
te geven van de groep Planning uit 
Brugge (waar oud-voorzitter van de 
Roeselaarse VU Werner Desimpelae-
re een bestuursfunktie heeft) kwam 
er beweging in de hele zaak 

Voorrang zachte 
weggebruil<er 

Het stadsbestuur gaf het studiebu
reau volgende doelstellingen mee 
geen wijziginging aan de bestaande 
infrastruktuur van wegen en geen ont
eigeningen Een snelle bereikbaar
heid van het centrum an uit de invals
wegen en het weren van het door
gaand verkeer in de binnenstad 
Voorrang aan fietsers en voetgan
gers, optimaal gebruik van de talrijke 
parkeerplaatsen en stimulering van 
het openbaar vervoer van en naar het 
centrum van de stad Een hele boter
ham dus voor het Brugse studiebu
reau, maar vertrekkend van de idee 
dat Roeselare vooral binnen het cen
trum zijn attraktieve waarde moet be
houden, meende het stadsbestuur 
dat de opdracht haalbaar moest zijn 

Ruim 1 jaar kregen alle instanties 
die beroepshalve met het verkeerscir-
kulatieplan betrokken waren, de gele
genheid om alle mogelijke inspraak 
en suggesties naar voor te brengen 
Via een ruime voorlichtingskampagne 
bij alle onderwijsinstellingen, de han

delszaken, alle adviesraden {jeugd 
kultuur sport, derde leeftijd e a ) wer
den eventuele aanmerkingen overwo
gen om het nieuw plan zo voortreffe
lijk mogelijk op punt te stellen 

Veiligheid 

In mei vong jaar volgde dan de , ,D" 
dag en werd op een nacht het ver-
keerspatroon grondig gewijzigd Een 
staaltje van organisatorisch talent en 
samenwerking van verschillende 
diensten die deze forse ingreep in 
enkele uren mogelijk maakte De kin
derziekten kwamen dadelijk op de 
voorgrond maar even vlug zakte de 
koortstermometer en mochten zowel 
automobilisten als fietsers en voet
gangers ervaren dat rijden in de bin
nenstad een heel stuk veiliger en 
aangenamer geworden is 

lepel & 
vork... 

CAF€ 
ZAAL 

lOOCHCMT 

BR.CC 
011/47.28.97 

Straks krijgt het verkeerscirkulatie-
plan een definitieve evaluatie en in
tussen wordt vlijtig werk gemaakt om 
de centrumstraten tot vriendelijke 
handelscentra om e vormen Brede 
voetpaden een stemmige groenzone 
en een new look" moeten de aan
trekkingskracht van het centrum van 
de stad nog verhogen Eind oktober 
volgend jaar wordt het einde van de 
werken verwacht die al bij al ruim 250 
miljoen fr zullen kosten 

Met de VU heeft de stad Brugge in 
1977 het voorbeeld gegeven en met 
de VU in het stadsbestuur heeft Roe
selare dit spoor gevolgd Mede dank 
ZIJ de inzet van de VU-afvaardiging is 
Roeselare een stuk veiliger, aantrek
kelijker en aangenamer geworden zo
wel voor de bewoners zelf als voor de 
vele bezoekers In 1983 heeft de VU 
in Roeselare de uitdaging aanvaard 
Vandaag heeft zij bewezen dat zij 
haar opdracht aankan 

Patrick Allewaert, VU-schepen 

Nieuw 
VVB-bestuur 

Sinds eind februan heeft de Vlaam
se Volksbeweging-afdeling Brugge 
een nieuw bestuur Voorzitter is me
vrouw Andrea Heus, sekretans Ro-
main Dewulf (Oude Zak 13, 8000 
Brugge) en penningmeester is Frank 
Geerardyn Bart Achtergael en Pa-
tnck Dezillie zijn bestuursleden 

De eerste aktiviteit is een voor
dracht door professor J Verbruggen 
over ,,De volksleiders Breydel en De 
Coninck" op 4 mei in ,,de gekroonde 
laars", langsheen de Steenstraat te 
Brugge 

Wie VVB-lid wil worden, stort 300 fr 
op rekeningnummer 910-0748287-28 
van VVB-Brugge 

WEST-VL. 
APRIL 

10 IZEGEM : Tweede kaarting in het 
Vlaams Huis Org Kaartersklub 
Vlaams Huis Ook op 11 en 12 april 

12 IZEGEM: Wandeling in Esen, 
o I V Herman Vandamme Samen
komst aan het Vlaams Huis om 
13u30 Org Wandelklub Vlaams 
Huis >aeibno 

12 IZEGEM Deelname aan de na
tionale VU-Lentedag in Brussel In 
schrijven bij de bestuursleden of in 
het Vlaams huis Bedrag 200 fr per 
persoon Vertrek met bus, om 12LI 3O 
aan het Vlaams Huis i3i'5-'-'t= 

18 DEERLIJK: Familie-auto-zoek-
tocht ,,Dwars door Deerlijk" Start 
tussen 12u 30 en 13u 30 in cate Brow 
wershof Om 20u prijsuitreiking in 
feestzaal 't Wit Paard, Hoogstraat 
Inschrijven bij Bernard Verect«iwe 
(71 74 93) en Dirk Demeune 
(7188 02) Org VU-Deer1(jkv o " i r . ' 

27 IZEGEM: Voordracht over ge
bruik en misbruik van geneesmidde
len,door dr LucAllosserie, om 15u in 
de bovenzaal an het Oud Stadhuis 
Org VVVG 

30 IZEGEM: Avondwandeling met 
start om 18u 30 aan 't Spiegelaerke, 
om 19u 30 Org F W 

MEI 

3 BLANKENBERGE: VU-Blanken-
berge naar het ANZ-Antwerpen Ver
trek om 8u 30 stipt aan het stadhuis 
per autobus Inschrijving zo spoedig 
mogelijk bij E Duysters, de Smet de 
Naeyerlaan 86 Kostprijs ingang 300 
fr -t- 260 fr reiskosten 

HOTEL RESTAURANT „HAUS WALDBLICK" 
Ideaal vakantieverblijf m het woudrijk hooggebied van de Eifel 15 km 

van Blankenheim in richting Nurbergring Pracht dalen, speciaal voor 
wandelliefhebb , zweefv l , in dorp Freilingenmeer vr zwemmen en 
surfen bijz gde keuken Kamer met wc -i- dche VP 49,5 DM — HP 39,5 
DM 

„HAUS WALDBLICK" 5489 OHLENHARD DUITSLAND 
TEL 00 49/269 42 28 

Groothandel melk — kaas — 
boter — eieren — slagroom 

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

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

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

S. M. B. Tel. 582.10.93 
H 
Hi lEtHANMI 

EILINCK cX 
Doorlopende promolies 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — tiuur — 
verhuur van cafe s 

Wi) bestellen ten huize 

TZastautant „ '^Jtassattbatg 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise — 02/269 70 45 Aperitiefhapje 

Huisgemaakte ganzelever 
Sorbet 

Asperges 
Vis-sortiment 

Fruittulpje 

Menu 4 diensten 800 fr p p 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerio-Westerlo 
Tel . 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
'Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17-011/43 20 51 
Brussel (uitb Jaak Vervaet), Nieuwbrugstr 28 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Konticti, Kon Astridlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven, 1 DortmunderThier Brau Hof, Tervuursevest60-016/22 86 72 

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

Torhout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22 

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

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

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

et ̂ aliitö^ui^ 
Sedert 1910 

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

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

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER 

LAS AT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 

1^1 Hoek 
Wolvengracht 
en 
Leopoldstraat 

Tel 217 9153 

Waar Vlamingen 

thuis zijn 

in 't hartje van Brussel 

Banketbakkeri j 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overelnde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05-65.89.40 

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

tboerenhof 
CAFE-RESWURWvfT-FRmiUR 

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

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

Voor een avondje uit in Vlaamse vriendenkring 
Trefpunt voor Vlaams-Nationalisten-Vlaams Centrum 

Taverne Den Klauwaert 
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergaderingen — Muziek
avonden met artiesten — Rustieke gezellige sfeer — Sociaal 
dienstbetoon — Zitdag Vlaams Ziekenfonds VLAMAT 
Alle dagen opgen vanaf 11 u. Donderdag gesloten 

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28 

MxHjkaaó 
Affligem 
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Gentse raad eindelijk. 

...een beetje milieu en kuituur 
GENT — Voor het jaarlijkse begrotingsdebat werden dit jaar niet 

minder dan 6 avonden uitgetrokken. En zelfs dat was niet voldoen
de om alle hoofdstukken te bespreken. Doch daar de volgorde 
veranderd werd was het mogelijk een paar hoofdstukken als 
Kuituur en Milieu voor het eerst tijdens deze legislatuur te 
behandelen. 

In de traditionele behandeling door 
de fraktieleiders en in het antwoord 
van de schepen werden de financiële 
problemen vooral op de schouders 
van de nationale overheid geschoven 
en werden vooral de gevolgen van het 
St Annaplan gevreesd Pas de derde 
avond kon de bespreking per hoofd
stuk aangevat worden 

Vesnippering 
Voor de Financien kwam Hugo Wa-

terloos (VU) haarfijn uitleggen dat een 
nieuw saneringsplan nodig is wil men 
de komende schepen van Financien 
geen vergiftigd geschenk bezorgen 
Nu reeds zullen de komende genera
ties voor de verspilzucht van het hui
dige beleid moeten opdraaien 

Dat de stadsdiensten in Gent met 
erg konfortabel gehuisvest zijn en 
men moeilijk kan spreken over centra
lisatie IS elke Gentenaar wel bekend 

Aime Verpaele (VU) legde een vin
ger op deze zere wonde tijdens het 
begrotingsdebat Als men de scholen, 
musea, politie en brandweer buiten 
beschouwing laat, is het bestuursap
paraat van Groot-Gent bevestigd in 
meer dan 90 verschillende gebou
wen Deze versnipperiing kost de stad 
erg veel, terwijl het konfort voor amb
tenaren en bevolking miniem is De 
oplossing kan op verschillende ma
nieren gerealiseerd worden 

Ofwel bouwt men het grote admini
stratieve centrum, waarover al jaren is 
gesproken, maar dat op korte termijn 
financieel niet realiseerbaar is 

Ofwel tracht men de interne kom-
munikatie tussen de verschillende 
diensten te verbeteren en nutteloze 
werkzaamheden uit te sluiten, door 
bijv automatisering, interne telefoon
verbindingen tussen de getrouwen of 
nog andere maatregelen De Volks
unie pleit voor het gebruik van meer 
moderne technieken Alhoewel dit in
vesteringen vergt zal dit op termijn 
lonend blijken te zijn De stad moet 

durven investeren in ideeën en mana
gement' 

Blauwe schim 
Na vijf jaar werd ook het milieu 

besproken in het milieudebat A Ver
paele behandelde de achterstand op 
milieuvlak zo zal de waterzuivenng 
aan het huidig tempo nog 50 jaar 
duren Het afvalverwerkingsbedrijf zal 
stilgelegd worden en de kom|X)Stin-
stallatie dient dnngend gerenoveerd 
en uitgebreid De milieudienst is 
slechts een blauwe politieke schim 
wat al in een vroeger debat werd 

Gentse leute 
Kabaret 
met Moereloer 

vu-Gent Brugsepoort organiseert 
op zaterdag 25 apnl 1987 om 20u een 
kabaret-avond met de Gentse groep 
,,Moereloere" Het wordt een prachti
ge sfeervolle avond met echte Gentse 
leute 

Gedurende de pauze is het tevens 
de bedoeling een korte doch oprechte 
hulde te brengen aan de heer en 
mevrouw Schepers-Convent ter gele
genheid van hun 60-jarig huwelijksju
bileum en hun 65 jaar aktieve aanwe
zigheid in de Vlaams-nationale fami
lie > Gezien mevrouw Schepers familie 
IS van senator Toon Van Overstrae-
ten, zal deze laatste zelf hulde bren
gen aan de jubilarissen, gevolgd door 
een receptie 

Deze avond heeft plaats in Centrum 
Reinaert, Reinaertstraat 26, Gent (zij
straat Bevrijdingslaan) Deuren open 
om 19u 30 Inkom 100 fr Kaarten te 
bekomen bij de bestuursleden of tele
fonisch bij Karel Rigo tel 091/ 
26 53 46 en Jaak Taghon 091/ 
26 41 91 

Nieuws uit Aalst 
* Zoals verwacht ging de begrafenis 
van burgemeester Uyttersprot door 
onder massale belangstelling Het 
werd een indrukwekkende plechtig
heid, in aanwezigheid van ondermeer 
vrijwel alle gemeenteraadsleden Na 
de dienst werd een rouwhulde uitge
sproken door schepen De Maght en 
staatssekretans D' Hondt-Vanopden-
bosch Dit gebeurde met vanaf het 
altaar, want dat mocht met van de 
bisschop van Gent, maar van achter 
aan in de kerk De burgemeester werd 
m zijn geboortedorp Moorsel begra
ven 

* Intussen werd de normaal voorzie
ne gemeenteraad van vonge dinsdag 
vervangen door een rouwhuldezitting 
en IS de nieuwe kandidaat-burge
meester bekend Reeds voor het over 
lijden van Raymond Uyttersprot cirku-
leerden de namen van volksvertegen
woordiger Willems, schepen Chns 
Lievens-Borms en senator De Kerpel 
die als opvolgend gemeenteraadslid 
pas nu in de raad komt Daar laatstge
noemde twee van dezelfde ACW-
strekking zijn, werd de schepen ech 
ter teruggefloten door Paula D'Hondt 
met de belofte er bovenop van een 
kompensatie op provinciaal vlak Zo 
diende er nog gekozen tussen de 
twee parlementairen en lag het voor 
de hand dat de kandidaat van het 
grootste machtsblok, senator De Ker
pel, het zou halen De beslissing viel 
vonge maandag 

* BIJ de SP roert intussen ook wat 
Gemeenteraadslid Dolores Baita werd 
vorige week op de algemene vergade-
nng uitgesloten, net met met een 

tweederde meerderheid Dus ongel
dig, redeneert de betrokkene, die in 
elk geval tegen de beslissing in be
roep gaat en in afwachting haar taak 
als gemeenteraadslid mag blijven ver
vullen 
• Volksvertegenwoordiger Jan Cau-
dron stelde een schriftelijke vraag aan 
de gemeenschapsminister van On
derwijs en Vorming, over de resulta
ten van een studieopdracht inzake 
onderwijs- en vonmingsproblematiek 
in Zuid-Limburg en inzonderheid in de 
Voerstreek De opdracht liep van 
maart tot augustus vorig jaar en naast 
de resultaten werd ook gevraagd naar 
de kostprijs van het onderzoek 

• Door de Aalsterse Jonge Kamer 
werd een brochure uitgegeven waar
in alle Horecabedrijven van groot-
Aalst werden opgenomen Dit gebeur
de naar het voorbeeld van een gelijk
aardig initiatief in het Hollandse Gou
da De brochure wordt gratis ver
spreid in Aalst, IS ook ter beschikking 
voor het bedrijfsleven en op de toeris
tische dienst van de stad hoewel van 
de beloofde medewerking vanwege 
het stadsbestuur helemaal mets in 
huis IS gekomen 

• Om fietsdiefstallen te voorkomen, 
start de dienst Verkeersveiligheid van 
de politie een aktie waarbij iedereen 
het nummer van zijn identiteitskaart 
gratis kan laten graveren m zijn fiets-
frame Er wordt gestart in de sekun-
daire scholen en via de stadsberich-
ten zal worden meegedeeld wanneer 
de Aalstenaars hun fiets ter gravenng 
kunnen aanbieden 

aangetoond Ook de andere frakties 
kwamen zeer uitvoeng over het milieu 
tussen maar wat een milieudebat op 
hoog niveau had moeten worden 
werd door de schepen van Milieu 
brutaal verstikt Bladzijden beschou
wingen over wat een debat zou moe
ten zijn moesten verbergen dat er 
geen beleidsvisie is en zelfs het Jaar 
van het Milieu zal in Gent beperkt 
blijven tot wat vrijblijvende show voor 
schoolkinderen Of hoe een liberale 
schepen de vriheid van de vervuilen
de bedrijven respekteert 

Kuituur, eindelijk... 
De gemeenteraad is er na jaren 

CVP-PW beleid eindelijk ook in ge
slaagd een debat te voeren over het 
kultureel beleid in de stad Gent 

Opera-, beroeps- en amateurto
neel, musea en natuurlijk de veelbe
sproken koncertzaal kwamen uitge
breid aan bod Over dit laatste aspekt 
kon men niet veel leren de schepen 
weet nog niet waar ze komt Wordt het 
Flanders Expo dan krijgt de binnen
stad een komjsensatie in de vorm van 
een kultureel centrum in de vroegere 
cinema Capitole (aan de Zuid) 

De VU liet zich in dit debat met 
onbetuigd Zo pleitten de VU-raadsle-
den voor een betere huisvesting en 
uitbouw van de biblioteek en van een 
mediatheek, voor meer middelen voor 
de NTG, voor het behoud van de 

opera met een behoorlijke program
mering in Gent 

Dat een tentoonstelling over Fran-
Qois Laurent er komt is slechts te 
dulden als men alle facetten van de 
man in kwestie belicht zo ook dat hij 
een verwoed franskiljon was Volgend 
jaar dan graag een tentoonstelling 
over zijn opponent Julius Vuyisteke 
die de gemeenteraad ook toen reeds 
in het Nederlands te woord stond 

De VU pleitte tenslotte ook voor een 
verbroedenng met een Nederlandse 
stad, meer in het bijzonder Leiden, 
die sociologisch, kultureel en histo
risch dicht bij Gent aanleunt 

C. Brion 

Sociaal 
dienstbetoon 
te St.-Gillis-Waas 

Sociaal dienstbetoon voor St -Gillis-
Waas te St -Gillis, in de Stations
straat 159, bij Albert Van De Wiele, is 
er elke 3de zaterdag van de maand te 
15u sociaal dienstbetoon door Nelly 
Maes Voordringende gevallen is Nel
ly Maes te bereiken bij haar thuis, St -
Jansplein 15, St-Niklaas op maan
dag, woensdag en vrijdagmorgen tij
dens de kantooruren (tel 776 49 64) 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Aalst 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de stad Aalst heeft de 
hiernavolgende functie opengesteld 

— 1 voltijdse functie van geneesheer speciahst in de nucleaire genees 
kunde 

De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief worden 
gestuurd aan de Voorzitter van het O C M W, Gasthuisstraat 40, 9300 
Aalst, en dienen MET DE BEWIJSSTUKKEN uiterhjk tegen 21 april 1987 
ter bestemming te zijn 

Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot economische 
heronêntermg van 04 08 1978, genaamd anticnsiswet, is de opengestelde 
functie toegankelijk voor mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk 
anders is voorzien 

Bijkomende mhchtmgen zijn op dat adres te verknjgen (Dhr H 
BARREZ - directeur ziekenhuis - tel 053/78 33 66 binnenpost 110) 

ALLE ROUWKLEDING 
voor dames en heren 

De meest uitgebreide kollekties 
zwart en grijs 

voor dames en heren. 
Alle denkbare maten ! 

Alle retouches worden direkt gedaan 
terwijl U rustig van een koffie geniet 

De Grote Belgische Modezaak 

SUCCES KLEDING MEYERS 
Boomsesteenweg 35 Aartselaar 

Oude Autostrade Antwerpen-Boom-Brussel 
OPEN alle dagen van 9 tot 18 uur - vrijdag feest- en koopjesavond tot 

21 uur - zaterdag van 9 tot 18 uur - zon- en feestdagen gesloten. 

OOST-VL. 
APRIL 
10 DESTELBERGEN: Dr Goosse-
naertskring neemt deel aan VTB-kwis 
in zaal Pius X, om 20u Alle liefhetH 
bers zijn welkom 
10 MOORSEL: JohanVerminnen in 
zaal Breughel, Aalsterse Steenweg 12 
om 20 uur Inkom 200 f r , wk 150 fr 
(053/77 51 34) Org VU-Moorsel 
11 EEKLO: Jaarfeest voor de leden 
in salons Mimosa, A Van Ackerstr 
19 Aperitief om 19u 30, tafelen om 
20u Deelnameprijs 500 fr Inschrij
ven vooraf bij VU-EekIo, Weverstr 8, 
EekIo (tel 77 12 47) 
12 SINT-NIKLAAS: Jaarlijkse 
Bormsdag in St Jozef-Klem-Semina-
rie. Kollegestraat bij Grote Markt Om 
lOu 30 Bormsmis o I v e fi Daan De
smet, fiomilie door e h Jozef Sterck 
Opgeluisterd door Pieter Vis, St Nik-
laaskoor VNJ en organist Carlo Claes 
Getuigenis door Mark Stasfiar 
18 AALTER: Jaarlijks vriendenmaal 
in de gemeentelijke feestzaal, Car-
dijnlaan, Aalter-Brug Vanaf 19u30 
kaasavond Gastspreker Paul Van 
Grembergen Deelname 250 fr , tot 
14j 150 fr Inscfinjven bij Antoon 
Persyn (091/74 55 73) of Mark Van de 
Walle (091/74 10 46) Org Vlaamse 
Vriendenkring Aalter 
18 BELZELE: Martin De Jonghe 
over zijn loopbaan als producer BRT-
2, Service Telefoon, Vercruysse en 
TV-Toucfie In zaal ,,Troebadoer", 
Kuitenbergstraat 29 te Evergem In
kom 150 f r , w k 100 fr Org FW-
Belzele 

20 BAARDEGEM: 7e Eierworp + 
poppenkast op Paasmaandag om 15u 
in zaal Maxens Org VU-Baarde-
gem-Herdersem-Meldert-Moorsel 
25 GENT: Gentse Kabaret-avoond 
met „Moereloere" in Centrum Rei-
naert, Reinaertstraat 26 Inkom 100 fr 
Aanvang 20u Org VU-Gent-Brug-
sepoort 
29 HAMME: Jaarlijks feest Derde 
Leeftijd in zaal Opkikker Org VU-
Hamme 
30 MEERBEKE: Elfde Bruegeliaan-
se Meiavond in de Berlmdiszaal vanaf 
18 uur Org VU-Meerbeke-Neigem 

In het bootje... 
Op zaterdag 11 april a s treedt de 

fleer Joftan Geeroms in fiet fiuwelijk 
met mejuffer Els Van den Eede 

Jofian IS voorzitter voor de afdeling 
Nieuwerkerken 

De fiuwelijksmis zal opgedragen 
worden om 15 uur in de parocfiiekerk 
van Sint-Jan (Immerzeeldreef) te 
Aalst 

Namens fiet afdelingsbestuur en 
alle leden wensen wij het jonge paar 
van harte geluk toe 

VU-arr. 
St.-Niklaas wil 
Fusie van vrije 
normaaisciioien 

De Politieke Raad van de Volksunie 
te St Niklaas acht een toekomstge
richt onderwijs van het grootste be
lang voor de tewerkstellingskansen 
van de jeugd in het Land van Waas 

De hoofdstad van het Land van 
Waas iS teeds een scholenstad ge
weest Met het verdwijnen van het 
Rijksnormaalonderwijs en de samen
voeging van de bestaande Vrije Nor-
maalscholen krijgt het hoger onder
wijs in de stad een gevoelige klap 

Buiten de verpleegopleiding en de 
Normaalscholen heeft het Land van 
Waas immers geen hogere opleidin
gen 

WIJ menen dat St Niklaas als cen
trum van dienstverlening en industrie 
in toekomstgenchte hogere opleiding 
van het korte type moet kunnen voor
zien Tweejarige hogere opleidingen 
voor handel, voor informatica, voor 
textiel en chemie zouden het meest 
aan de verwachtingen beantwoorden 

De Volksunie dnngt bij minister 
Coens aan op een beslissing in deze 
zin 
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vu-Deerlijk: 

Paaszoektocht 
„Dwars door 
Deerlijk" 

Op Paaszaterdag 18 apnl organi
seert Volksunie, afdeling Deerlijk" 
een familie-auto-zoektocht „Dwars 
door Deerlijk" 

Er zijn met mnder dan 150 000 fr 
aan prijzen o a 3 reizen, video, luxue-
ze tapijten, autoradio, enz ledere 
deelnemer ontvangt een meer dan 
;^aardevolle prijs 
^ De deelname aan de rally bedraagt 

-. 250 fr per auto (bestuurder en verze-
kenng inbegrepen) ledere bijkomen
de inzittende deelnemer betaalt 100 

Mr 
Er kan gestart worden tussen 

12u 30 en 13u 30 in cafe Brouwershof 
waar de deelnemingsformulieren af
gehaald moeten worden 

De prijsuitreiking gaat door vanaf 
20u in feestzaal ,,'t Wit Paard" Hoog
straat, Deerlijk 

De opbrengst van de zoektocht 
wordt integraal geschonken aan de 
mensen uit het Rustoord te Deerlijk, 
een aantal hulpbehoevende en ge
handicapte kinderen uit Deerlijk 

Kandidaat deelnemers kunnen in
schrijven bij Bernard Verschuere Ro-
terijstraat 5 te Deerlijk, tel 71 74 93 
en Dirk Demeune, Fabiolalaan 10 te 
Deerlijk, tel 71 88 02 

Afdelingsvlag te Heusden-Zolder 
Op 7 maart jl was er een kaas- en 

wijnavond, georganiseerd door de af
deling Heusden-Zolder Het talrijk op
gekomen publiek mocht op deze 
avond een verrassing meemaken 

In de loop van de avond had onze 
VU-burgemeester de heer Jaak Van-
dewijngaert, tesamen met VU-sche-

Foto vin r Frans Vanstipelen, sche
pen mevrouw Janssens-Vanoppen, 
meter, Jaak Vandenvi/ijngaert, burge
meester en LOUIS Daniels, peter 

pen Frans Vanstipelen de eer de eer
ste afdelingsvlag te mogen onthullen 
Op de vlag wordt naast rle Vlaamse 
Leeuw tevens het embleem van de 
gemeente Heusden-Zolder meege
voerd 

Peter Louis Daniels en meter Si-
monne Janssens-Vanoppen, voorzit
ter OCMW trakteerden gans de zaal 
op heerlijke doopsuiker 

De vlag werd in de voormiddag 
plechtig gewijd door de parochieover-
heid 

Vü-Bree naar 
Magdalena 

Volksunie Bree gaat per autobus 
naar de Lentedag '87 

Vertrek 11 u 30 stipt — 't Vrijthof te 
Bree 

Prijs Volwassenen 200 fr , kinde
ren 150 fr 

Inschrijvingen worden graag inge
wacht bij Ernest Essers, Peerder-
baan 80 te Bree, tel 47 12 35 en 
Nadine Decock, Oudestraat 33 te 
Bree tel 46 10 05 

zo^KeRg^ 
G Bekwame kok zoekt dringend full
time werk in groot-keuken — liefst 
regio Limburg — 2 jaar ervanng en 
afgestudeerde hotelschool — Tel 
011/72 21 87 (ts 14 en 18 uur) of 
71 61 21 ('s avonds) 

LIMBURG 
APRIL 

10 BREE: Jeb Geebelen leidt een 
zangstond in de Cambrinus ter voor
bereiding van het 50ste ANZ (3/5/87) 
U kan terecht bij J Geussens 
(46 17 76) voor toegangskaarten en 
reservatie van een zitje in de bus 
12 BREE: VU-bestuur Bree doet op
roep tot massale deelname aan VÜ-
Meeting te Brussel Bij voldoende m-
schriivinqen wordt bus ingelegd In
schrijven bij E Essers (011/ 
47 12 35), Nadine Decock (46 10 05) 
Tijdstip en plaats van vertrek wordt 
t z t meegedeeld 
13 MUNSTERBILZEN: Bestuurs
vergadering VU-Munsterbilzen-Walt-
wilder om 20u m lokaal Bloemenhof 
te Munster 

MEI 
2 BREE: Groot Vlaams Lentebal in 
het Parochiaal Tehuis te Gerdingen, 
Bree "^'^ ''"^'' " 

Aanbevolen huizen 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 

TERNAT 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 

VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N - PORSCHE 924-944 
Diensten: verhuring lange termijn D'IETEREN LEASE 

korte termijn: AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Gezellig met zijn twe^h oud wor
den zonder de dagdagg^ifee beslom-
mernissen. temidder('\'^an groen en 
kort h ^ ' M a ^ v S * * ! » ! m het rustoord 

lale kamers zijn 

isbeek, Leuven-
m, 016-

Guide NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR — ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

Ouder dan 60 en het b ^ om alles 
alleen te moeten doen ? j % n dan bij 
ons \Nor]&^^y!/\i biede^'éen Vlaamse 
familiftjÉeer —"ëeftv^t^iin om rustig en 
zelfsitóeötg te leven-x'̂  

lnf|^4 iStistdarSiRöQsbeek, Leuven-
sesteèiaÉia z i ^ ^ ^ ^ j s j è ü t e r s e m , 
016-73 irmms^^^ 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

baron ruzettclaan 78 
8320 brugge 4 

Jixin brugge - oostkamp^ 
*̂ !,. 050/35 74 04 y/ 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 
Luns t raa t 19 

BEKENDMAKING 
Het O C M W HOUTHALEN-HELCHTEREN brengt ter kennis dat zal 

worden overgegaan tot het aanwerven van 
— 1 gegradueerd verplegende halflijds in vast verband voor de 

verzorgingsinstelling VINKENVREUGDE, met een proefperiode van 
ZES maanden 

- 2 sanitaire helpsters halftijds in vast verband voor het rustoord 
Vinkenhof, met een proefperiode van DRIE maanden 

Kandidaturen dienen, per AANGETEKEND SCHRIJVEN, te worden 
ingediend bij de heer H COONEN, Voorzitter, p a Lunstraat 19 te 3530 
HOUTHALEN-HELCHTEREN en aldaar toe te komen uiterlijk 27 april 
1987 om 11 uur 's morgens, vergezeld van volgende bewijsstukken 
- kandidatuurstelling mer curriculum vitae 
- afschrift van het bekwaamheidsattest, VOOR EENSLUIDEND VER
KLAARD door de heer Burgemeester of zijn afgevaardigde van uw 
woonplaats 

De benoemingsvoorwaarden zijn te verkrijgen op het O C M W 
sekretanaat, Lunstraat 19 te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN -
Rustoord Vinkenhof 

Te Houthalen-Helchteren. de 10 april 1987. 
De sekretaris, De Vooraltter, 
J. Keldermans. H. Coonen. 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

rr--\ STUDIO 
X H / DANN 
02-428.69.84 

— Industnele fotografie 
— Mode/arcfiitektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

M^ 
mlgrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-460.68.93 

Import - Export 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

KLEDING LENDERS 

Slnt-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars, autobus 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel 053-21.36.36 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wonnmelgem 
Tel. 03/353.26.50 
Open van 9 tot 20 u. van maandag 
tot zaterdag 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaven] 
AFD NINOVE • 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

AFD OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 
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„Ik ben een koppige Vlaming" 
Brussel — Aanstaande zondag is op de nationale 

VU-meeting in de Brusselse Magdalenazaal één van 
de gasten Johan Verminnen. 

Hem voorstellen aan het Vlaamse publiek hoeft 
nauwelijks. Na meer dan vijftien seizoenen op de 
planken is Johan niet meer weg te cijferen uit de 
Vlaamse show-wereld. 

In een Brussels café hadden we een openhartig 
gesprek over zingen, Brussel, wielrennen, verhuizen 
en... onder de sloef liggen. 

J OHAN VERMINNEN kan 
reeds terugblikken op ze
ventien suksesvolle jaren 

waarin hij ongeveer alle zalen, 
pleinen en kulturele centra van 
ons land afschuimde, met een 
voortdurend evoluerend lied
jesprogramma. Daar waar hij in 
de zeventiger jaren, bij het te lijf 
gaan van het kleinkunstminnend 
publiek, kon rekenen op de ,,kol-
legialiteit" van o.a. Zjef Vanuyt-
sel. Kris de Bruyne en Wim de 
Craene, staat hij er nu wat een
zaam bij. 

WIJ: Waar zijn ze gebleven, 
die vrienden van toen? Ik wil 
niet beweren dat deze mensen 
kompleet van de aardkorst zijn 
verdwenen, maar het is toch 
enkel Verminnen die een tevre
den klopje kan geven op een 
overvolle agenda? 

J. Verminnen: ,,Veel van die 
mensen uit de chansonperiode 
zijn uit studentikoze middens 
voortgel<omen (il< trouwens ook). 
Het was een vrolijke tijd, de bloei
periode van de jaren zeventig, de 
herwaardering van de kleinkunst. 
Werk genoeg voor iedereen. 
Maar veel van die mensen zijn 
echter wat blijven steken, de eu
forie niet te boven gekomen. Zij 
hebben hun repertoire te weinig 
vernieuwd. Ik heb mezelf altijd in 
vraag gesteld en dat doe ik nu 
nog. Men moet mee evolueren 
met de tijd." 

WIJ: Sinds een paar jaar toer 
je rond met pianist Tars 
Lootens. 

J. Verminnen: ,,Jarenlang 
heb ik een soort luisterpop bedre
ven. Toen ik voelde dat de be
langstelling bij het publiek wat af
nam dacht ik: ,,ofwel doe ik een 
andere stiel, ofwel vernieuw ik 
mij". Toen ben ik teruggegaan 
naar het zuivere chanson, naar 
de soberheid. 

Met Tars Lootens heb ik een 
programma op touw gezet „Zan
ger zonder meer", tegelijkertijd 
een teater-programma, dat we in 
de kulturele centra brachten. 
Sindsdien ging alles terug in stij
gende lijn." 

WIJ: Was de keuze, om enkel 
met een pianist op te treden, 
het gevolg van herbronning of 
kon je je geen begeleidings
groep meer veroorloven ? 

J. Verminnen: ,,Wanneer de 
belangstelling van het publiek af
neemt krijg je ook minder werk. 
Minder werk wil dus ook zeggen 
minder verdienen. Ik was toen 
werkgever, dus hoef ik er geen 
tekeningetje bij te maken I Alles 
heeft echter uitgewezen dat ik 
een goede beslissing heb geno
men door met Tars op stap te 
gaan. Maar werkelijk, ik heb er 

aan gedacht om met wat anders 
te beginnen." 

WIJ: Café houden, fritkot 
opendoen, minister worden...? 

J. Verminnen: „Neen er was 
sprake van te gaan werken bij 
één van de grootste kranten van 
ons land, maar daarvan heb ik 
uiteindelijk afgezien. Ik ben zan
ger, zonder meer..." 

Grote krant 
WIJ: Over kranten gespro

ken, wekelijks schrijf je een 
kursiefje in ,,Deze week te 
Brussel". De gebundelde stuk
jes van Wannes van de Velde, 
verschenen in ,,Knack", prij
ken al op onze boekenplank; 
voor wanneer de ,,Verzamelde 
werken van Verminnen"? 

J. Verminnen: „De mensen 
van „die grote krant" hebben die 
stukjes van mij opgemerkt, en die 
dachten dat zoiets ook wel in een 
dagblad kon. Dat zou niet slecht 
geweest zijn, een soort Brusselse 
nieuwsjes. Eigenlijk vind ik het 
schrijven van zulke stukjes een 
wat onderschatte vorm van joer-
nalistiek. Zulke dingen beteke
nen veel voor het publiek, het be
richten op een menselijke manier 
van de kleine dagelijkse dinge
tjes. Wij hebben in Vlaanderen 
op dat vlak een traditie met men
sen als een Jos Gijsen en Louis 
Verbeeck." 

Flandrien 
WIJ: Maar je bleef zanger. 
J. Verminnen: „Volhouden is 

een mooie eigenschap van ons 
volk. Als men mij vraagt naar de 
definitie van dé Vlaming (je hebt 
er natuurlijk van alle soorten), 
dan zeg ik wanneer wij er onze 
tanden inzetten houden wij het 
vol. Je ziet dat 't beste bij onze 
„coureurs". Ik denk altijd aan 
wielrenners als ik aan de Vlamin
gen denk. Grote mannen als een 
Mark Demeyer, die zetten zich op 
kop van het peloton, ,,winnen of 
verliezen, da's allemaal niet erg, 
maar ik zet mij hier op kop en die
gene die mij wilt volgen zal toch 
wreed zijn best moeten doen". 
Dus als het slecht gaat denk ik 
aan de Flandriens. Ik hou enorm 
veel van wielrennen, dat is een 
typische uiting van ons volk, 
meer nog dan voetbal, dat vooral 
een taktisch spel is." 

WIJ: Op je jongste plaat staat 
een liedje ,,Vanwaar de wolken 
komen". 

J. Verminnen: ,,Dat is een be
langrijk liedje, want hierin zeg ik 
eigenlijk wie ik ben en van waar 
ik kom. ,,lk ben vanwaar de wol
ken komen, die zo laag zijn en zo 
grijs, dat door Brei ook al werd 

Johan Verminnen: „Als het slecht gaat denk ik aan de Flandriens' 

bezongen als het vergane para
dijs". 

„Het landje van de kermiskoer-
sen rond de toren, altijd prijs... 
waar je maar één keer moet 
hoesten en je bent al in Parijs". 

Er komt ook een stuk in over 
fraude: „Waarde fraude nog een 
sport is, de teleivisie reeds in 
kleur, waar geen werkloosheid te 
kort is ondanks de bommen en 
terreur..."." 

WIJ: Je hebt negen jaar in 
Brussel gewoond, zeer binnen
kort ben je hier weg. Wat bete
kent Brussel voor jou? 

J. Verminnen: ,,Als de Volks
unie mij zondagnamiddag uitno
digt, dan zal dat ook wel voor een 
stuk zijn omdat ik in Brussel 
woon. Ik hou enorm veel van 
Brussel, het is een fantastische 
stad, veel leefbaarder dan som
mige mensen denken of doen uit
schijnen. 

De Vlamingen hebben veel be
reikt in Brussel. Tien jaar geleden 
zouden ze ons hier in dit café 
misschien niet eens geriefd heb
ben wanneer we onze bestelling 
in het Nederlands deden. Er is nu 
een tamelijke vreedzame coëxis
tentie tussen Vlamingen en frans-
taligen gegroeid, ik vind dat zeer 
positief. 

Brussel is tegelijkertijd een 
kruispunt van de grote wereldkul-
turen, en een beetje provin
ciestad. " 

WIJ: Waarom ga je dan weg 
uit Brussel? 

J. Verminnen: ,,Tja, dat is een 
klein beetje door mijn vrouw. Er is 
een kind op komst en ze wenst 
dat dat kind in een tuin groot 
wordt. Welnu, ik leg mij neer bij 
die beslissing, ik lig onder de 
sloef! (grinnikt). Maar de liefde 
voor Brussel zal niet overgaan, ik 
zal hier dikwijls terugkomen." 

Exotisch 
WIJ: Je schijnt af en toe nog 

wat verder weg te dromen dan 

het mooie Sint-Martens-Latem 
waar je binnenkort een lande
lijk stulpje gaat betrekken. De 
sfeer op je jongste langspeler 
is soms ronduit exotisch, zeil
boten, de zee, eilanden... 

J. Verminnen: ,,Als je in een 
land als het onze woont is het 
normaal datje droomt, alleen om 
klimatologische redenen. Ik ben 
echter niet diegene die een jaar 
spaart om dan twee weken in Te-
nerife of Italië of ik weet niet waar 
te gaan zonnen. Ik zou graag 
eens een stukje van de wereld 
zien, ik heb iets in mij van de 
grote ontdekkingsreizigers, de 
avonturiers. Wij, Vlamingen heb
ben toch ook iets van de drang 
die de Hollanders of de Portuge
zen steeds gehad hebben, de 
drang naar nieuwe horizonten. 
Anderzijds hoef je dat „zeilen" 
niet al te letterlijk te nemen, het 
heeft ook te maken met wegdro
men uit de soms banale dage
lijkse realiteit. 

Op die plaat staan ook heel wat 
autobiografische gegevens. Een 
mooi voorbeeld is het liedje 
„Traag is mooi", tevens titel van 
de plaat. Ik zing „Ik heb leren 
roeien met riemen van stro", 
hiermee wil ik zeggen dat het mo
gelijk is met weinig middelen iets 
te realiseren. Dit is ook een 
,, Vlaamse" uiting van wat ik voel: 
het is niet omdat we een klein 
volk zijn dat we niet groots kun
nen zijn in onze daden. 

De kracht die b.v. uitging en 
nog uitgaat van onze schilders is 
ongelofelijk groot! Denk maar 
aan het niet zo verre verleden 
van Permeke en de hele Latemse 
school! Nu ik in St.-Martens-
Latem ga wonen zal ik mij, wie 
weet, ook wel tot het palet en het 
penseel bekeren (lacht)." 

WIJ: Na het verschijnen van 
Je gebundelde kursiefjes? 

J. Verminnen: „Ha ja, met de 
opbrengst daarvan koop ik mij 
een schildersezel!" (lacht nog
maals) 

WIJ: Wanneer is Verminnen 
écht en wanneer schrijft Ver
minnen voor de poen? 

J. Verminnen: „Werkelijk 
schrijven naar de massa toe doe 
ik niet. Het is soms eigenaardig 
welke liedjes plots hitjes lijken te 
worden, en welke niet. Als je aan 
een liedje begint met de idee van 
„ik ga hier eens wat schrijven 
voor het grote publiek", dan zitje 
er dikwijls glad naast. Zoiets hoor 
je trouwens meteen." 

WIJ: ,,Mooie dagen" wordt 
aardig meegeneuried. 

J. Verminnen: „Het is weeral 
een autobiografisch lied, maar 
veel mensen zullen er zich in her
kennen. Het is wel een opti
mistisch lied, een beetje het ver
lengde van „'k Voel me goed". 
De mensen zien graag eens een 
klaardere hemel dan diegene die 
we dagelijks zien, en het is dat 
wat men in het liedje terugvindt." 

Eurosong 
WIJ: Jij was nog nooit kandi

daat voor het Eurovisiesong
festival? 

J. Verminnen: ,,Neen! En ik 
zal dat ook nooit doen! Het is een 
ongehoorde klucht. Er wordt met 
geld gesmeten: men bouwt een 
zaal in een zaal die de dag na het 
gebeuren moet afgebroken wor
den, terwijl er een paar kilome
ters verder een zaal gratis ter be
schikking staat met alle voorzie
ningen aanwezig! Hoeft dit voor 
zo'n scheet? 

Wat betreft de deelname aan 
deze wedstrijd, het songfestival 
is bestemd voor artiesten die of
wel nog niets bereikt hebben, of
wel voor artiesten die aan het 
einde van hun latijn zijn. Dat 
wordt zo bekeken in de professio
nele middens, het is een loterij en 
er wordt gelobbyd. 

Persoonlijk denk ik dat Sandra 
Kim een schitterende karrière te
gemoet gaat, wat Liliane 
St. Pierre betreft meen ik dat zij 
langs die weg een come-back wil 
maken. Ik gun het haar van harte 
en denk dat niemand uit onze 
stiel het erg zal vinden wanneer 
dat meisje nog eens op de voor
grond treedt, al is ze niet meer 
van de jongste." 

WIJ: Wat staat er op stapel 
voor de nabije toekomst, de 
verhuis daar gelaten? 

J. Verminnen: „ Een toernee 
met een vijftiental optredens in 
open lucht. Ik doe dit met een be
geleidingsgroep omdat dergelijke 
koncerten moeilijk te dragen zijn 
met enkel pianobegeleiding. De 
toernee start op de Gentse 
Feesten, we doen waarschijnlijk 
ook Mallemunt, Lokerse Feesten, 
Marktrock in Leuven enz..." 

WIJ: Dank je voor dit gesprek 
en sukses met je zomertoer-
nee. 

J. Verminnen: „Graag ge
daan en tot zondag!" 

(Johan Verminnen wipt terug in 
zijn overall, glipt de deur uit, 
wenkt een verhuiswagen en ver
dwijnt de stad in). 

TS 
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