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(Lees blz.17) 

In hun blootje 
Het advies van de tweetalige kamer van de Raad van State heeft 

geen spaander heel gelaten van het „ontkledingskompromis" dat 
Martens en zijn topministers tijdens een paar zwoele Happart
nachten hadden uitgebroed. Is Happart inmiddels nog altijd niet 
uitgekleed, de eerste-minister en zijn superkabinet staan deerlijk 
in hun blootje. 

Enkele dagen geleden nog verklaarde minister van Binnelandse 
Zaken Michel, dat de tekst van het kompromis „zo stevig als be
ton" was. Van dat beton schiet slechts gruis over. Het advies van 
de Raad van State zegt niet alleen dat het Voer-kompromis on
grondwettelijk is, maar ook dat het de taalwet schendt. Toen een 
paar zittingen geleden aan de eerste-minister in de Senaat werd 
voorgehouden dan zijn kompromis een aanslag op de taalwet be
tekende, maakte Martens zich boos en vroeg hij zich af, wat voor 
stomme juristen er afgeleverd worden door stomme universiteiten 
die ofwel de taalwet verkeerd ofwel helemaal niet doceren. Deze 
boude verklaringen van de jurist-bij-uitstek Martens zijn zopas 
door de Raad van State herleid tot vaderlandse bakerpraatjes... 

Een paar CVP-gezinde kranten hebben het klaar gespeeld, de 
jongste evolutie in het dossier-Voeren aan hun lezers te verkopen 
onder de titel „Martens had gelijk". Daarmee doelden ze op de tv-
verklaring van de eerste-minister onmiddellijk nadat de Raad van 
State op 30 september van vorig jaar het Happart-arrest had ge
veld. Martens zegde toen dat het arrest betekende dat Happart 
niet alleen geen burgemeester maar ook geen schepen meer kon 
zijn. 

Martens had natuurlijk gelijk, in rechte en in feite. Des te hallu-
cinanter is het, dat hij dit gelijk niet heeft omgezet in de beleids-
daad die moest gesteld worden: de afzetting, de verwijdering van 
Happart. Tegen het arrest in, tegen zijn eigen gelijk in heeft hij de 
Voerense mallemolen driekwart jaar verder laten lopen. Drie
kwart jaar tijdens dewelke regeren er nauwelijks aan te pas 
kwam, tijdens dewelke zijn kabinet van de ene krisis naar de an
dere wankelde, tijdens dewelke zijn bewindsploeg uiteenviel tot 
de bende kakelende kippen van vandaag, tijdens dewelke de Nati
onale Bank bij krisismomenten goed geld naar een zwakker wor
dende frank moest dragen. 

Potsierlijk in hun blootje staan ook de Swaelens en de Van den 
Brandes die klaar stonden om de Voerhandel te slikken. Die, te
gen beter weten in, heilige eden zwoeren dat het kompromis in ge
nendele de taalwet overschreed. Met een zucht van opluchting 
zullen zij kennis hebben genomen van het advies van de Raad 
van State. Bevestigt dit advies weliswaar dat zij politieke onbe
nullen zijn, zo biedt het hen 'wellicht de kans om te ontsnappen 
aan de stemming die de koehandel en de wetsschending zou be
krachtigen. Aan hun verantwoonielijkheid ontkomen zij echter 
niet: hun ruggegraatloosheid wordt niet verborgen door de toga 
van de Raad van State-rechters. 

En nog altijd is de komedie niet uitgespeeld. Noch het arrest van 
de Raad van State vorig jaar, noch het recente advies van de Raad 
van State volstaan om het Waalse onbenul uit de Voerense laan 
te sturen. Opnieuw wordt er tijd verloren door van de Raad van 
State een „verduidelijking" te vragen. Opnieuw kruipt de eerste-
minister, kruipt de regering en kruipen de regeringspartijen on
der de toga van de Raad van State. Vervolg van deze snotslechte 
Dallas over enkele dagen, met misschien (met een héél grote mis
schien...) dan toch, na praktisch evenveel jaren als het Martens-
bewind reeds telt een gedwongen, een glorieloze, een smadelijke 
aktering van het feit dat de rechtsstaat niet al te opzichtig en niet 
al te flagrant kan worden opzijgezet. 

Happart op of neer: dat de affaire-Voeren slechts het neusje is 
van een reuzegrote ijsberg zal iedere dag weer duidelijker blij
ken. Deze week leerden de cijfers ons, dat het franstalig onderwijs 
nog altijd méér geld uitgeeft dan het Vlaamse. Deze week ook ligt 
het RTT-dossier ter tafel, het „kontrakt van de eeuw" dat al lang 
het „kontrakt van de geeuw" is geworden omwille van de Waalse 
geeuwhonger inzake telekommunikatie. 

Schijnt Martens op weg om de vakantie te halen, de plaats van 
een doelbewuste regeringsleider, trouw aan het gegeven woord, is 
méér dan ook vakant. tvo 
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^ Q ^ ^ Daar Sirs, 

Subject : OFFER FOR DELIVERY OF 1.500 TONS POWDER M26 -

Confirmation. 

With reference to our telex offer - telex n°6286 dated 
13.09.1984 - we are pleased to confirm our order. 

Het „Departement Defense" van PRB schrijft aan de Zweedse firma „Scandinavian Commodity" dat 
zij positief kan ingaan op de vraag tot levering van 1500 ton poeder van het type M26. 

Zweeds doeanerapport levert bewijs 

PRB medeplichtig 
Tijdens het weekeinde ontvingen de leden van de 

kanierl<ommissie die een onderzoek instelt naar de 
illegale wapenliandel, kopie van het befaamde 
Zweedse doeaneverslag. 

Door een gunstige wind konden wij de hand leg
gen op één van de Belgische bundeltjes uit dit erg lij
vige rapport. 

ZOALS bekend (en in dit 
weekblad herhaaldelijk ver
haald) bestaan er al ge

ruime tijd zeer sterke vermoe
dens dat minstens één Belgisch 
munitiebedrijf {PRB) medeplich
tig is aan de levering van oor
logsmaterieel aan Iran, via een 
Zweedse handelaar (Karl-Erik 
Schmitz). In november van vorig 
jaar maakte de chef van de 
Zweedse doeane-recherche (Sig-
vard Falkenland) een dossier 
over aan zijn Belgische kollega 
(Jonart). 

Bundelnummer 
S-140 

Aan de hand van bv. bundeltje 
nr. S-140 is het mogelijk — via 

kopies van teleksen en brieven — 
uit te pluizen hoe het systeem 
werkt(e). 

Op 13 september 1984 telekst 
de Belgische firma PRB aan de 
Zweed Schmitz, direkteur van de 
Scandinavian Commodity, dat zij 
positief kan ingaan op diens 
vraag tot produktie en levering 
van 1500 ton poeder van het type 
!\/l26. Ook de prijs wordt vastge
legd (440 fr. per kg) en PRB 
dringt aan op een eindbestem-
mingscertifikaat. Schmitz is ver
heugd en belooft zeven dagen la
ter op bezoek te komen in het 
Brusselse PRB-kantoor. Meteen 
laat hij aan de National Defence 
Industries Organisation In Iran 
weten dat hij kan tegemoetko
men aan hun verzoek tot levering 

van 1500 ton van het „Treibla-
dungspulver M26". 

Daarop volgen een hele reeks 
teleksen over en weer tussen 
PRB, Schmitz en Iran m.b.t. de 
prijs, de snelheid van uitvoering, 
de kwaliteit van het spul, enz. 
Rond de eindejaarsfeesten reist 
Schmitz zelf eventjes over en 
weer naar Teheran, waar beslist 
wordt dat de betaling zal gebeu
ren via de Bank Melli Iran in Lon
den. Schmitz wijst er terloops op 
dat de naam van de koper niet 
mag vermeld worden op de ver
pakking. 

Op 25 februari '85 zegt PRB 
akkoord te gaan met een eind-
bestemmingscertifikaat voor Joe
goslavië, op voorwaarde dat het 
autentiek wordt verklaard door de 
Belgische ambassade in Bel
grado. Een maand later blijkt dat 
dit ook kan via de Belgische am
bassade in Buenos Airos, Argen
tinië. Plots dringt PRB aan op 
twee eindebestemmingscertifika-
ten, telkens goed voor 750 ton. 
Onmiddellijk telekst Schmitz 
deze wens door naar zijn Iraanse 
vrienden. 

(Lees verder biz. 4 en 5) 
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De redaktie ontvangt graag brieven 
voor de lezersrubriek Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, evenals 
scheld- en smaadbrieven De andere 
publiceert zij, naargelang er plaats 
beschikbaar is De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven m te korten 
en persklaar te maken zonder de es
sentie van de inhoud te veranderen 
Brieven worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, ten
zij de schrijver verzoekt slechts de 
initialen te gebruiken 

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

De redaktie 

ENGELS TWEEDE TAAL 

Met enige verwondering las ik de 
lezersbrief (in WIJ van 21 mei) van 
Ray Janssens over Engels tweede 
taal, n a V de lATEFL-konferentie 

In dit artikeltje lees ik dat het En
gels als tweede taal m Vlaanderen 
zou stagneren dit moet dan wel tijde 
lijk en heel recent zijn vermits alle sta
tistieken in brochures week en dag 
bladen, zelfs in de VVL berichten van 
enige tijd terug het tegenover 
gestelde schreven en van een voor 
uitgang spraken ten nadele van het 
Frans Zelfs aan de universiteit van 
Dublin (Trinity College) gaf men mij 
nog met zolang geleden optimisti 
sche getallen en als men dan weet 
hoe laag de cijfers enkele jaren gele 
den lagen' 

Frans Van Ransbeeck, Asse 
(ingekort) 

ZO€K^BC)€ 
D Druivenstreek, centraal gele 
gen Taverne IJssalon TUL Zeer 
renderende zaak met woonst 
Luxe innchting 65 plaatsen Vele 
mogelijkheden Prijs. 1 250 000 
tr Inlichtingen Rudi VRANCKEN, 
tel 02/657 00 16 — 657 18 65 

D 24j ongehuwde 2-talige kinderver
zorgster zoekt een voltijdse betrek 
king in kindertehuis of home voor 
bejaarden Bereid alle werk te doen 
Voor ml senator-burgemeester dr J 
Valkeniers tel 02/569 16 04 

• Verzekeringsmaatschappij zoekt 
agenten, omgeving Gent, met bedien
denstatuut of op zelfstandige basis 
Voor meer inlichtingen O Van Oote-
ghem — Senator, Arm Lonquestraat 
31, 9219 Gentbrugge (091/30 72 87) 

FIANNA FAIL 

J Bosmans heeft gelijk wanneer hij 
(in „WIJ ' van 4 juni 11) stelt dat Fi-
anna Fall maar een dubieuze natio
nalistische partij IS De ,,Soldiers of 
Destiny" zoals ze zichzelf noemen 
nemen inderdaad een erg flauwe 
houding aan tegenover de verdeling 
van Ierland -Dat is trouwens de reden 
waarom oud-Fianna Fall-leider Neil T 
Blaney vijftien jaar geleden besloot 
zijn partij te verlaten en de Indepen
dent Fianna Fail te stichten Neil Bla
ney zal wél naast de Volksunie m het 
Europees Parlement, en is onder
voorzitter van de EVA De Fianna Fail 
zit met bij de knsten-demokraten, 
maar wel bij de gaullisten wat een 
Jakobijnse groep is' Het is een ver
schijnsel dat we wel meer zien bij zo
genaamde nationalisten die de status 
van machtspartij verwerven, en dat is 
Fianna Fail met haar bijna volstrekte 
meerderheid in Ierland wel degelijk 

In dit opzicht mogen we echter met 
vergeten dat de beslissingen van de 
partijtop met altijd in dank worden af
genomen door de basis De Volksu
nie heeft heel wat echte nationalisti
sche vnenden bij de Fianna Fail, ook 
onder de parlementsleden De partij-
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top schippert echter liever allicht ( ') 
omdat het beter de partijbelangen 
dient Bovendien telt daar ook het ar
gument dat een alliantie met andere 
,,grote" partijen in Europa soms voor
deliger kan uitvallen voor de eigen 
nationale politiek Een machtspartij 
zoals Fianna Fail zet zich graag bij 
aan tafel met andere beslissingne-
mers, en dat is de Volksunie (nog) 
met in eigen land 

Tot slot of Sinn Fein de enige nati
onalistische partij IS laat ik aan het 
oordeel van Johan Bosmans over Wij 
hebben daar — ondanks historische 
sympathieën — wel degelijk moeilijk
heden mee Sinn Fem is in Ierland 
net zoals Hern Batasuna in Basken
land de politieke arm van een gewa
pende verzetsbeweging De Volksu 
me, net zoals alle andere EVA-
partners verwerpen het geweld in de 
politieke aktie En dat is een grond
principe 

W Kuijpers, 
Lid Euro-parlement 

OBJEKTIEVE 
BONDGENOOT 

Wildnef Martens is de objetieve 
bondgenoot van de liberalen zo lees 
ik in De Standaard van 19 mei 11 
Ach, tot ongeveer 1971 was W M de 
objektieve bondgenoot van de 
Vlaamse Beweging en zwoer hij zelfs 
de eed van trouw aan Vlaanderen on
der het IJzerkruis Heeft hij toen in 
zijn redevoering ook met gezegd dat 
de autonomie der Gewesten de enige 
toekomst voor België was ' 

Nadien werd hij de objektieve 
bondgenoot van het pluralistisch pro-
gressisme van Collard Zo hevig zelfs 
dat, in apnl 1972 in De Standaard de 
vraag gesteld werd ,,of W M nog wel 
geloofde in de Kristen Demokratie'" 
Vervolgens werd hij de objektieve 
bondgenoot van de socialisten, voor
namelijk van André Cools, die hem 
aan de macht gebracht had in de ele
gante vergaderzaal van de villa van 
Van den Boeynants, zoals De Stan
daard destijds geschreven heeft 

In 1981 werd hij de objektieve 
bondgenoot van de liveralen van de 
PSC HIJ heeft in vijf jaar tijd de CVP 
omgeturnd tot een Vlaamse PSC, zo
als een andere joernalistm het uit
drukte Nu strompelt hij met de 
monstrans van allerheiligste sakra-
menten van het herstelbeleid door de 
tunnel van het neo-umtanstische Bel
gië onder het balkadijn dat door 
Vlaamsonverschillige P W en CVP en 
Vlaamshatende PSC en PRL gedra
gen worden En door de flambouw
dragers Gérard en Louis met op hun 
stoere schouders de heilige van V , 
gevolgd door de onheus behandel
den, zwartrouwige flambouwdragers 
van de CVP 

Twee simpele vraagjes Gelooft 
Wilfned H/lartens nog m de Knsten 
Demokratie' Geloofd Wilfried Mar
tens nog in de geloofwaardigheid 
zelf? 

F. Vanbrabant, Hasselt 

EENZIJDIG 

Ik lees in vong ,,Wij" het stukje 
over het TV-programma Argus waann 
U schrijft ,,De Caluwé eenzijdig 
Deze beschouwing vind ik helemaal 
eenzijdig en ik hoop dat uw ovenge 
kommentaren niet navenant zijn 

U moet toch weten dat met de pre 
sentator of presentatrice verantwoor
delijk IS voor de inhoud van een pro
gramma, of hebt u nooit gehoord van 
een producer' 

Als uw joernalistieke bevoegdheid 
of eerlijkheid een dergelijk eenzijdig 
en ronduit ergerlijk" niveau haalt 
dan stel ik mij vragen over een ge 
beurlijke verlenging van het abon
nement 

Trouwens, hebt u de uitzending 
niet gezien met Leysen mevrouw 
Martens, Tindemans en anderen' 
Zijn deze doorluchtigheden plots 
links geworden' 

Met lichte verontwaardiging en 
zware ontgoocheling 

Gil Lefever, Hooglede 
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Ravenbergstraat 15 
2800 Mechelen 
Tel (015)41 99 16 

Machines voor de navenwerking 
van kopieer-, dupliceer en drukwerk en van kettingformulieren 

VERGAREN — PLOOIEN — SNIJDEN — NIETEN — BOREN — PERFOREREN — LIJMEN -
INBINDEN — SPIRALISEREN — SEPAREREN — BUNDELEN — 

PLOOIMACHINE F-300 

90 % van alle kantoorplooiwerk gaat onder Amerikaanse omslag. 
De F-300, bestemd voor A4 formaat ontlast u van het tijdrovende handplooien — 
Volautomatisch, met een eenvoudige druk op de knop — plooit hij 270 bladzijden/ 
minuut. 
Zijn gewicht: 12 kg — zijn prijs: BF 35.000,- -i- 19 % BTW. 

Voor meer inlichtingen en vrijblijvende demonstratie: 
Tel.: 015-41.99.16 (W. PEETERS) 
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%.-' ^m^ Martens, 
^ ST' ' - ' nerveus 

Boos 
Eerste minister Wilfried Mar

tens was vrijdag dus boos. Om
dat hij vrijdag de enige bleek te 
zijn die nog niks,wist over het 
advies van de Raad van State 
m.b.t. het nachtelijl< uitgedol<ter-
de Voerkompromis. l\/1artens zei 
hoogst geïrriteerd te zijn en dat hij 
het nog nooit eerder had meege-
maal<t dat de pers voor hem reeds 
op de hoogte was. 

De ergernis van Martens is 
vreemd. Zijn eigen partij-studie
dienst Cepess heeft immers we
ken geleden reeds gesteld dat dit 
door zijn kernkabinet ineenge-
bokste voorstel botst met een 
hele reeks wettelijke bepalingen. 
Maar ook toen had de premier 
kwaad gereageerd en in volle se
naat zijn partijdienst aangevallen. 

Nochtans had Martens, van op
leiding een jurist, zélf tot de kon-
klusie kunnen komen dat dit ak
koord een aanfluiting is van de 
wet en de grondwet. Daarvoor 
hoef je niet eens kandidatuur-
student in de rechten te zijn. 

In wezen verraden de zure op
rispingen van Martens echter dat 
hij steeds minder gelooft in het 
voortbestaan van deze regering 
en steeds meer twijfelt aan zijn 
eigen toekomst. Mensen uit Mar
tens' nabije omgeving fluisteren 
trouwens dat hij stilaan aan het 
einde van zijn politiek latijn is. De 
gedachte daaraan maakt hem 
schijnbaar erg kittelorig... 

(Dit kan ons evenwel niet ver
hinderen om het „Het Belang van 
Limburg" te feliciteren met zijn 
voortreffelijk speurwerk.) 

Trappelend 
Wie tussen de lijnen leest van 

de inderdaad merkwaardige op
roep van de voorzitter van de 
Waalse regering, de PSC-er Wa-
thelet, snapt dat er al een opvol
ger klaarstaat voor de vallende 
Martens. Het is trouwens geen 
geheim dat Martens zélf tipt op 
deze niet onintelligente Waalse 
politikus om mettertijd in de zetel 
van Belgisch premier te belan
den. 

Melchior Wathelet behoort tot 

M^ 
het nieuwe slag van dynamische 
en toekomstgerichte Walen, 
spreekt behoorlijk Nederlands en 
spant zich al maanden in om ook 
in Vlaanderen als de sympatieke 
jongen over te komen. Daarbij 
angstvallig verzwijgend dat hij 
heus niet altijd zo'n lieve kerel 
was voor de Vlamingen; denken 
we maar aan de recente waterbe
lasting of het weren van Vlaamse 
ondernemers toen hij nog ge
woon gewestminister was. 

Zijn oproep om de staat verder 
te hervormen is belangrijk, al be
houden wij onze twijfels. Uitgere
kend zijn partij, de PSC, was in 
het recente verleden de grootste 
tegenstander van een nieuwe (en 
hopelijk echte) staatsomvorming. 
De franstalige kristen-demokra-
ten zweren sinds jaar en dag bij 
het unitaire België, waarbij zij 
zonder schroom erkennen dat dit 
systeem hen (de franstaligen) het 
grootste financiële voordeel ople-" 
vert. 

Straks, bij de diskussie over het 
opstellen van een Verklaring tot 
Herziening van de Grondwet, 
krijgt Wathelet de kans te bewij
zen of hij het echt meent met zijn 
fraalklinkende oproep. En in af
wachting doet hij er goed aan de 
demokratie in zijn eigen Waalse 
Raad te herstellen, door VU-sena-
tor Toon van Overstraeten op
nieuw toegang te verlenen... 

Wathelet: 
mooie 
woorden 

NUFS2I?™ 
Luc Delafortrie, 

voorzitter Pr. Daensfonds 
• Welke zin heeft het priester 
Daens en zijn beweging te blij
ven herdenken? 

„Priester Daens is een figuur 
die ons aanspoort te strijden te
gen het onrecht en voor een 
rechtvaardiger samenleving. Zijn 
voorbeeld en dat van zijn mede
strijders blijft ons bezielen bij de 
opbouw van het nieuwe en zelf
standige Vlaanderen. 

Hierbij is zijn sociale bewogen
heid van belang, evenals de fier
heid van Vlaming te zijn." 
• Wat is volgens U de beteke
nis van het Daensisme anno 
1987? 

,,Het Daensisme vormt een be
langrijk bestanddeel van de 
Vlaamse strijd. Nu nog zet het 
ertoe aan de mens als doel te zien 
en niet als middel. Het is een 
voortdurende noodzaak dat men
selijke voorop te stellen t.o.v. van 
elke instelling of organisatie. En 
vooral de mensen te helpen die 
door armoede, leeftijd, ziekte of 
een handikap verhinderd zijn zich 
volop uit te leven. Zij zijn belang
rijker dan de machthebbers." 

• Het historisch onderzoek 
naar het Daensisme graaft 

steeds dieper. Zijn er resulta
ten? 

,,Over het Daensisme als ver
schijnsel wordt uitzonderlijk veel 
gepubliceerd. Zo pas heeft het 
Priester Daensfonds zijn driejaar
lijkse prijs toegekend aan een 
studie over het Daensisme in 
West- Vlaanderen. 

Het historisch onderzoek toont 
steeds meer aan dat de Daensisti-
sche beweging in heel Vlaande
ren als een desem heeft gewerkt 
en het bewustzijn van de Vlamin
gen doordrenkt. Bovendien zijn 
de publikaties over het Daensis
me van een hoog wetenschappe
lijk gehalte. En het bulletin van 
het Daensfonds publiceert gere
geld nieuwe studies." 

• Daens werd ooit door het 
hoogste kerkelijk gezag ver
guisd. Daar is nu een kentering 
ingekomen? 

,, De kerk in dit land heeft zich 
schromelijk vergist met de veroor
deling van een priester die optrad 
tegen onrechtvaardige toestan
den en die het geloof bij de arbei
ders wilde bewaren. Sinds de her
denking van '57 is er een kente
ring merkbaar in de katolieke opi

nie. Het Daensfonds heeft veel 
bijgedragen vooreen beter begrip 
o.m. doorstappen bijeen Vlaam
se bisschop. Dit heeft vruchten 
afgeleverd zodat de bisschop van 
Gent tegenover een delegatie van 
het fonds verklaarde dat Adolf 
Daens een hoogstaand priester 
was, die vele arbeiders voor het 
geloof heeft bewaard. De bis
schop van Antwerpen, wiens 
grootvader een Daensist was, er
kende eveneens voor een delega
tie van het fonds dat de veroorde
ling van Daens een fout was. 
Jaarlijks wordt in de mis van 
Daensdag in de St.h/lartinuskerk 
van Aalst, hulde gebracht aan 
Daens en zijn streven." 

• Zijn er tussen het Daensis
me en de sociale ontvoogdings-
strijd in de derde wereld para
lellen? 

,,Overal waar armen en onder
drukten in verzet kwamen, kan 
men denken aan het voorbeeld 
van de Daensisten. Zo is Zuid-
Amerika met de bevrijdingsteolo-
gie. Bij de Daensisten leefde het 
bewustzijn dat een kristen moet 
strijden krachtens zijn geloof voor 
een betere wereld." 

yMENSENiN 
""NIEUlî  

Nieuwe 
voorzitter 

Op de druk bijgewoonde alge
mene vergadering van het Alge
meen Nederlands Zangverbond 
(ANZ) van vorige week zaterdag, 
werd het eervol ontslag aanvaard 
van voorzitter Valeer Portier, die 

Maandag werd in ekstremis een ,,oplossing" gevonden voor de 
Boelwerf. Of dit de redding betekent van deze Vlaamse scheepsbouw-
werf, blijft nog zeer de vraag. Het lamentabel en inspiratieloos 
geklungel van de regering is daar niet vreemd aan. 

liefst 35 jaar lang het ANZ voor
treffelijk leidde. Portier kreeg — 
als eerste — de titel van ere-
voorzitter. Meteen werd op voor
stel van de scheidend voorzitter 
een nieuwe president verkozen, 
de heer Richard Cells die reeds 
20 jaar ondervoorzitter was. 

Cells is sinds zijn studententijd 
aktief in de Vlaamse Beweging. 
Hij was hoofdredakteur van het 
KVHV-blad Ons Leven en voorzit
ter van de overkoepelende Ver
eniging van Vlaamse Studenten. 
In Antwerpen nam hij de leiding 
van de plaatselijke afdeling van 
de Vereniging van Vlaamse Aka-
demici, de Orde van den Prince 
en het ANZ. 

In zijn intentie-verklaring bena
drukte Richard Cells de politieke 
onafhankelijkheid van het ANZ en 
diens dienende funktie in de 
Vlaamse kultuurvereniging. Hij 
kondigde een ruimere uitbouw 
aan van de koorfederatie, die nu 
reeds de grootste is van het land. 
In dit verband plant hij een reeks 
nieuwe aktiviteiten, waaronder 
kinderzangfeesten en muziekuit-
gaven zoals zang- en koorboe-
ken. 

,,Het ANZ zal zich meer dan 
voorheen inzetten om de Vlaam
se Beweging meer éénklank te 
geven en dus ook meer slag
kracht ondermeer binnen het 

Overlegcentrum der Vlaamse 
Verenigingen", besloot de kers
verse voorzitter. Die wij hierbij 
van harte feliciteren, evenals ere-
voorzitter Valeer Portier. Be
dankt, vriend Valeer. 

Valeer 
Portier 

„Voor de Vlaamse regeringspar
tijen is het advies van de verenigde 
kamers van de Raad van State een 
regelrechte afstraffing. Het bewijst 
dat ook franstalige magistraten er 
niet omheen kunnen dat de Vlamin
gen de wet achter zich hebben. 

Er kan alleen gehoopt worden dat 
dit zoveelste bewijs uiteindelijk 
doorslaggevend zal zijn om de wet 
ook te doen toepassen. Zoniet is 
het einde van de Voerense malle
molen nog lang niet in zicht." 

(Kommentaar in „De Financieel Ekono-
mjsche Tijd", woensdag 17 juni 1987.) 

Goed nieuws 

Het televisie-journaal van zon
dagavond was ongetwijfeld geva
rieerd en bovendien staken er 
enkele goed-nleuws-feitjes in. 

Behalve de reportage over de 
Daens-herdenking werd de achte 
loze kijker tot tweemaal toe ver 
gast op „politiek' bloot. Er waren 
beelden over de toch wel zeer 
openhartige kampanje van de 
vrouwelijke kandidaat van de Par-
tito Radicale in itallie, die hoopt 
dat het veelvuldig vertonen van 
haar tepels zal bijdragen tot het 
verhogen van het bolletjes achter 
haar naam. 

Verder werd de tv-kijkers ook 
een blik gegund in de jongste 
editie van de franstalige uitgave 
van het tijdschrift Playboy. Daarin 
rekent de ex-vrouw van de uiterst-
rechtse politikus Jean-Marie Le 
Pen op een toch wel heel speciale 
en biezonder treffende manier af 
met een reeks uitspraken van 
haar gewezen man. Deze had 
eerder gezegd dat zijn vrouw 
vooral goed was In schrobben en 
poetsen. Vrouwlief nam dit letter
lijk op en ging kuisend poseren 
voor de onkuise kameralens van 
dit gekende maandblad staan, 
uitgerekend op een ogenblik dat 
Le Pen steeds meer schreeuwt 
over de „morele waarden" en 
tegen de „pornografische verloe
dering van het vrije Westen". 

Mensen met een slecht karak
ter hopen nu op een analoge 
stunt tegen leden van enkele bui
tenlandse zusterpartijen van Le 
Pen... 
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PRB 
medeplichtig 

(Vervolg van biz. 1) 

Iraanse 
bankwaarborg 

Tot op dat ogenblik kari PRB 
aanvoeren dat zij niet weet waar
voor de munitie in werkelijkheid 
bestemd is, alhoewel dit twijfel
achtig is gezien de persoonlijke 
kontakten tussen dit bedrijf en 
Schmitz. Eén welbepaalde brief 
(van 12 juni) ondergraaft echter 
het door de PRB-leiding ge
bruikte argument dat zij niets af
wist van wat er in feite gaande 
was. Die dag immers schrijft 
Schmitz aan PRB dat de finan
ciële waarborg zal gegeven wor
den door de Bank Melli Iran, in af
spraak met de financiële relatie 
van PRB in Londen, óeArbuthnot 
Latham Bank Lt. Toen kon PRB 
minstens vermoed hebben dat er 
een reukje aan vastzat... 

Tenslotte steekt er in dit dos
sier een kopie van het origneel 
van de BUI of Lading, waaruit 
blijkt dat de eerste zending op 5 
september 1985 vanuit Zee-
brugge met het schip Sea Trader 
naar Bandar Abass vetrok. Aan 
boord waren 1500 kisten met tel
kens 60 kg M26-poeder onder 
kode-nummer L/C No. 103872/4, 
No. 01, ref. no. 30842/1-1401-
10535-72 en met als shipping 
marks ,,yellow square with black 
margine around the cases". 

De echt geïnteresseerde kom-
missieleden kijken nu ongetwij
feld met spanning uit naar de toe
lichtingen die Jonart vandaag zal 
(moeten) geven m.b.t. zijn bevin
dingen over deze onthullende 
stukken, die ons land weliswaar 
via Zweden moesten bereiken. 
Ook enige uitleg vanwege de 
PRB-direktie zou wenselijk zijn. 
Of niet soms? 

SCANDINAVIAN COMMODITY AB 
3;e„oi9 

THLEPHONE OM-mW 
TCIEQUAM SCANCOW 
BANKOIROMII-inn 
rosroifto.aMi-4 
TELEX n i M 

Ywwfri. Oonl.1 

KES/GA/BL 

Messrs. PRB 
A t t . : Mr. van Pel t 
168 Avenue de Tervueren bte 7 

1150 BRUXELLES 
Belgium 

^onox*on 
S m 11 UALMO (SWCOCN) 
0USTAVA0.TOMH 

1985.05.12 * 

Re: S MO • M26 Powder 

As per your Instructions we have now sonl tho following key-tested le t ter 
by telefax to Artiuthnot Lsthan; Bank Llmltod and by courier the Instructions 
to Bank Mell i Iran, London. 

Since I t Is of greatest Importance that tho guarantuo wil l be sent to 
Bank Melli before Friday this week, wo would ask >nu kindly to act so that 
the necessary arrangement Is made by Arbuthnot LatL.im Bank Limited In order 
to establish the guarantee. 

Yours fa i th fu l l y , 
SCANOfNAVIAN COMMODITY AB 

e l - E r i k Schral t i 

Karl-Erik Schmitz van de „Scandinavian Commodity" schrijft aan PRB 
dat de betaling en waarborg inzake de levering van het l\A26-poeder zal 
verlopen via de Iraanse „Bank Melli" in Londen die de zaak afhandelt 
met de de „Arbuthnot Bank Limited", de financiële relatie van PRB in 
Londen... 

n i L L u r LA IJ I N G 

UANK MARKA2I JOMHOURl 
TEHRAN 

SCANDINAVIAN COMMODITY AB 
P. 0 . BOX 4014 
S-203 11 MALMOE 
SWEDEN -

SAZEKANE SANAYE DEFA'E 
JOHHORIYE ESLAMl IRAN . 

ORIGINAL 

1.500 CASES OF 60 KILOS NET 

90,0 MT TREIBLAOUNGSPULVER M26 
ACCORDING TO PROFORMA INVOICE 
NO 841230-295 D.O. 30.12.1984 

SHIPPING MARKS; YELLOW SQUARE WITH 
BLACK MARGINE AROUND THE CASES 

THE FOLLOWING APPEAR ON THE CASES: 
L/C NO. 103872/4 
CODE NO 01 
REF.NO. 30842/1-1401-10535-72 

(of v.hitK 

Ihc Cjrrier 

96.000 K a i s 
CLEAN ON BffARO-

CEKADCni,^. ' 
DATE: 19M709.05 

CEKACro(XB^ 
FREIGHT PREPAID 

L/C NO. 103872/4 
CUSTOMS TARIFF NO. 36/01 
PRINCIPAL'S NAME; "SAZEMANE SANAYE DEFA'E 
JOHHORIYE ESLAMl IRAN" 
REF.NO. 30842/1-1401-10535-72 
CODE NO. 01 

not being mponi i l i lc fot lo i i 

1 Jeck 1 Slil|>|Wri 

' i(iiins) 

De,, Bill of Lading'' van de eerste levering, september 1985. Het schip 
heet Sea Trader, wordt geladen in Zeebrugge en gelost in het Iraanse 
Bandar Abass. Mét de specifieke kode en wijze van verpakking. 

Béjart en België 
mjIJ zou niet van Marseille 
mm zijn, Maurice Béjart, 
• • moest hij niet de gave 
hebben van hetgel<rulde woord 
en de beeldrijke taal. „Il( ver
laat België niet; het is België 
dat mij verlaat" heeft voortaan 
zijn vaste plaats in het vader
landse citatenboek. In de buurt 
van von Falkenhausen's „on
dankbaar België, gij zult mijn 
gebeente niet hebben". 

In dit land waar betrekkelijk 
weinig wordt gelezen en waar 
nog minder naar ballet wordt 
gegaan, brengen de media de 
verhuis van Claus naar de Pro
vence of het vertrek van Béjart 
naar Lausanne met een op
maak en de nadruk van een na
tionale ramp. 

En uiteraard zegt de emigra
tie van kunstenaars iets over 
het iand dat zij verlaten. Over 
het beiastingssisteem van dat 
land bijvoorbeeld. Of over de 
politieke mesquinerie waarmee 
er aan kultuurbeieid wordt ge
daan. Maar een nationale ramp 
is toch nog wat anders. 

Claus is altijd al een vrije vo
gel geweest wiens nest even 

vaak te vinden was in Rome, 
Parijs of Amsterdam als binnen 
de grenzen van het Koninkrijk. 
Dat heeft hem niet beiet, inte
gendeel heeft het hem waar
schijnlijk in de allerhoogste 
mate geholpen het oeuvre bij
een te schrijven dat hij reeds 
heeft gepleegd. 

Het was natuurlijk een hele 
eer en een goede public relati-
onsbeurt voor ons land, dat Bé
jart vanuit B[ussei meer dan 
een kwarteeuw heeft geope
reerd. Zijn vertrek naar Lau
sanne hoeft niet eens te bete
kenen dat balletminnend België 
hem voortaan minder zal te 
zien krijgen dan voorheen. 

Indien Béjart Brussel en Bel
gië niet slechts beschouwd 
heeft als een operationele ba
sis, maar als een terrein waar
op en waarin hij moest werken, 
dan moet zijn meer dan 25-
jarige aanwezigheid hier kie
men iaten die ook na zijn ver
trek nog kunnen schieten. Ge
vestigde tradities, een ver
overd publiek, de schitterende 
Munt: het zou moeten volstaan 
om het vertrek van Béjart als 
een verlies maar niet als een 
eindpunt te beschouwen. 

Zoniet is er meer dan een 
kwarteeuw een misverstand 
geweest tussen Béjart en Bel
gië. Zoniet zou immers blijken 
dqt wij destijds Béjart gekocht 
hebben gelijk een omhoogge
vallen nouveau riche een ta
bleau koopt en een bibliotheek 
met leren banden om een kui
tuur voor te wenden die hij in 
feite niet heeft. 

Luisterend naar de partijpoli
tieke en kommunautaire op
rispingen die het vertrek van 
Béjart begeleiden, zou ons dat 
trouwens niet verbazen. 

Wapenhandel-kommissie 
dreigt te verdrinken 

Zweeds 
rapport is 
rondgedeeici 

De leden van de kamerkommissie, die een onder
zoek instelt naar de illegale wapen- en munitieleve-
ringen, hebben een drukke week achter de rug. Tij
dens drie zittingsdagen werden een hele reeks 
eersterangs-getuigen gehoord. 

In het weekeinde werd het befaamde Zweeds 
doeane-rapport rondgedeeld. Dit kan deze speciale 
kommissie nog redden. 

HET moet herhaald dat 
vooral de VU- en SP-
kommissieleden het 

meeste werk verzetten in deze 
biezondere kommissie. Dit blijkt 
zowel uit hun aanwezigheid als 
uit hun interventies, die vaak ge
tuigen van een grondige voorstu
die. Ook de CVP-afgevaardigden 
zouden al eens een vraag durven 
stellen. 

Terwijl de franstaligen ofwel af
wezig blijven, ofwel slapen ofwel 
duidelijk er op uit zijn te vermij
den dat men te diep zou doorbo
ren. Desnoods worden daartoe 
allerlei obstruktietruukjes ge
bruikt. 

Defraigne beveelt 
Zo bleek vorige week donder

dag dat de geplande zitting van 
de dinsdag voordien op bevel van 
kamervoorzitter Defraigne werd 
verdaagd, zg. omdat er een bij
eenkomst doorging van de 
Waalse Raad. Naderhand bleek 
echter dat het slechts kommissie
vergaderingen betrof. De verkla
ring moet vermoedelijk gezocht 
in het feit dat Defraigne behalve 
kamervoorzitter, ook een eminent 
lid van de PRL is; partij die hele
maal niet opgezet is met dit aan 
gang zijnde onderzoek. Zodus. 

Donderdag werden dan toch 
de hr. Van Cuyck, luchthaven-
kommandant en -direkteur van 
Zaventem, en de hr. R. Van de 
Voorde, luchthavenmeester van 
Oostende, door de kommissie 
gehoord en ondervraagd. Beiden 
gaven uitleg bij hun precieze taak 
en bevoegdheden. Heel vaak we
zen zij in de richting van de doe-
ane voor het luik ,,gevaarlijke" 
transporten. Hun antwoorden no
pen niettemin tot enkele vaststel
lingen. 

Vooreerst blijken de doeane en 
de overige diensten van het mi
nisterie van ekonomische zaken 
een heel belangrijke rol te spe
len, of misschien juist niet te spe
len. Herhaaldelijk erkenden deze 
verantwoordelijken immers dat 
de kontrole ondermaats of rond
uit onbestaande is. De luchtha-
venkapitein van Zaventem mag 
dan al het recht hebben om zélf 
een kontrole uit te voeren naar de 
vracht, in werkelijkheid gebeurt 
dit niet. Ook al door een gebrek 
aan personeel. 

Papieren dekking 
In wezen kan en is alles moge

lijk. Je hebt als trafikant natuurlijk 

wel — behalve indien het door
voer betreft — een reeks doku-
menten nodig, maar een verifika-
tie van de vracht is uiterst zeld
zaam. Van Cuyck noemde dit 
,,de papieren dekking door de 
doeane". 

Bij doorvoer (transit) kijkt men 
zelfs helemaal niet, wat impli
ceert dat alles dus via België kan 
doorgesluisd worden naar om het 
even welk land. ,,Wij beschikken 
ook niet eens over de lijst met de 
namen van landen waarvoor een 
embargo geldt". Van een nauwe 
samenwerking met de doeane en 
de rijkswacht is al evenmin 
sprake, zo viel af te leiden uit de 
verklaringen van de Oostendse 
havenmeester. 

Voor het overige wisten deze 
heren ,,vanzelfsprekend" niks af 
van mogelijke illegale trafieken, 
al erkenden zij wel dat daartoe 
een kans bestaat, vooral door het 
verschrikkelijk personeelsge
brek. Eén enkele uitzondering 
niet te na gesproken, waren hen 
geen flagrante feiten bekend... 

Delcredere 
verzekert 

Dinsdagochtend verschenen 
de heren R. Van Havere en L. 
Buyssens — respektievelijk 
havenkapitein-kommandant van 
Zeebrugge en Antwerpen — voor 
de kommissie. Hun verklaringen 
waren erg gelijklopend: allebei 
wisten zij niks van onregelmatige 
wapen- of munitietransporten en 
de kontrole-bevoegdheid terzake 
is een zaak van de doeane. Hun 
taak is vooral gericht op de veilig
heid van en in de haven. Daarom 
ook worden zij op de hoogte ge
bracht van munitie- en springstof
transporten. 

Zij beschikken ook niet over de 
embargolijst, worden slechts in
gelicht over de eerstvolgende 
bestemming van het schip en kla
gen eveneens over een schrij
nend tekort aan middelen en 
manschappen. Van Havere liet 
wel verstaan dat onwettige trafie
ken vermoedelijk passeren onder 
de algemene noemer ,,stukgoe
deren" en sloot smokkel niet uit. 
Hij beloofde wel aan de kommis
sie de lijst te bezorgen van de 
schepen die de voorbije jaren ge
vaarlijke goederen hebben gelost 
of geladen, met vermelding van 
hun bestemming. 

18 JUNtl987 

ttfll i l _ 



Zeebrugge haalt vaak de wereld-medla. Er was de ramp met de 
,,Herald of Free Enterprise", er zijn de wapentransporten naar god-
weet-welke-landen en tot slot is er nog de gewone maritieme 
aktlvitelt... 

De direkteur-generaal van de Natio
nale Delcrederedienst, W. Boes, 
benadrukte in zijn verklaring dat 
bij het verzekeren van een wa-
penlevering steeds voorafgaan
delijk het advies wordt ingewon
nen van het ministerie van bui
tenlandse betrekkingen. Als deze 
zijn fiat geeft, dan is alles kits. 
Boes gaf ook enkele merkwaar
dige cijfers over het bedrag dat 
door dit overheidsorganisme tij
dens de voorbije jaren aan wa
pens was verzekerd geworden. In 
'83 bedroeg dit 12 miljard fr., in 
'84 9,1 miljard fr., in '85 9,6 mil
jard fr en in '86 amper 3,4 miljard 
fr. „Misschien een gevolg van de 
dalende kompetitlviteit van onze 

Belgische wapenindustrie", 
voegde hij er aan toe. 

Paraplu en hoop 
Verbijsterend was het getuige

nis van de hoofdkontroleur van 
de Oostendse luchthaven, de hr. 
R. De Corte. Waar verschillende 
kommissieleden gehoopt hadden 
dat hij iets meer zou kunnen ver
tellen over het doeanerapport 
m.b.t. Oostende, bleek hij inte
gendeel nergens van op de 
hoogte te zijn. Zelfs de Santa Lu
cia Ainvays, genoegzaam beticht 
van onfrisse tansakties, maakte 
niet het voorwerp uit van een toe
genomen waakzaamheid, „want 
dat Is een zaak voor de opspo-

Santa Lucia 
wordt Caribbean Airlines 

De luchtvaanmaatschappij Santa Lucia Air
ways werd tijdens de voorbije jaren vaak geci
teerd in de (inter-}nationale pers als vervoerder 
van wapens naar Iran. 

T OCH werd deze maat
schappij, zo antwoord
den de luchthavenka-

piteins op vragen van Nelly 
Maes, al die tijd niet onderwor
pen aan speciale kontroles. 
Net zomin als andere ,,gespe
cialiseerde" maatschappijen. 
Zelfs niet wanneer deze onom-
onden zegden naar Iran te vlie
gen via Ethiopië. Toevallig 
twee landen die op de embar-
golijst staan. 

Op de vraag van de SP-er 
Chevalier of het juist is dat er 
in Oostende een loods is waa
rin soms vliegtuigen worden 

gestationeerd (en waar dus 
achter gesloten deuren van al
les kan op- of afgeladen wor
den), antwoordde de luchtha-
venmeester dat dit niet meer 
het geval was.,., sinds 8 mei 
1987. Op die dag had Santa 
Lucia Airways de huur van 
deze hal opgezegd. 

Als afstultertje vernamen de 
kommissieleden nog dat deze 
maatschappij onlangs van 
naam veranderd was in Carlb-
bean Airlines, Voor de aardig
heid of voor de opmaak van 
een nieuw huurkontrakt? 

M4r 
I ringsdlenst van de doeane". De 

paraplu werd nogmaals ge
trokken... 

Zijn kollege van Zeebrugge 
leek openhartiger, maar vertelde 
weinig nieuws. Wel erkende hij 
dat zijn diensten meer aandacht 
besteden aan alles wat met in
voer te maken heeft. Onder
vraagd door Nelly Maes over 
heel konkrete Zeebrugse feiten, 
zei hij dat daaromtrent een ver
slag werd overgemaakt aan de 
centrale administratie. 

Vandaag donderdag komt de 
hr. G. Jonart, gewestelijk direk-
teur van de nationale doeane-
opsporingsdienst, aan de beurt. 
Alle hoop dat uiteindelijk toch 
nog een ambtenaar iets wezen
lijks zal verklaren, is op deze man 
gesteld... Want het lijkt er inder
daad op dat men deze kommissie 
deskundig aan het verdrinken is 
door vooral ambtenaren te onder-
horen. Ambtenaren die steevast 
beweren niet van welke illegale 
feiten dan ook op de hoogte te 
zijn; waarschijnlijk uit vrees zij 
uiteindelijk het gelag zouden 
moeten betalen... 

Het is de allerhoogste tijd dat 
,.vertegenwoordigers" van het 
niet-officiële circuit aan de tand 
worden gevoeld I Het aan de 
kommissieleden rondgedeelde 
Zweedse doeane-rapport biedt 
daartoe méér dan voldoende ar
gumenten. 

(pvdd) 

Senaat start met... 

Panorama 
Gisteren, woensdag, begon ook de onderzoeks-

kommissie van de senaat haar werkzaamheden. De 
senatoren begonnen met het bekijken van de door 
Tindemans gewraakte Panorama-uitzending. 

TOT de oprichting parlemen
taire kommissie van de se
naat, „belast met het on

derzoek naar de omstandighe
den waarin België, rechtstreeks 
of zijdelings, betrokken zou zijn 
bij de handel in en het vervoer 
van wapens en munitie naar lan
den ten aanzien waarvan de Re
gering tot een embargo heeft 
besloten", werd eerder beslist 
dan in de kamer. 

Sereniteit 
De VU-fraktle — en dan vooral 

de senatoren Guide Van In, Os
wald van Ootegliem en Paul 
Van Grembergen — had hierop 
heel nadrukkelijk aangedrongen. 
De effektieve werkzaamheden 
begonnen echter later dan deze 
van de volksvertegenwoordigers. 
(Boze tongen fluisteren dat dit 
vooral gebeurde om te vermijden 
dat de VU deze pluim op haar 

hoed zou kunnen steken.) Nu 
bestaat echter het gevaar dat er 
dubbel en overlappend werk zal 
gebeuren, alhoewel de intentie 
bestaat om dit te vermijden. 

Gisterennamiddag zijn de se
natoren dan gestart... met het be
kijken van de door BRT-journalist 
Walter Zinzen gemaakte 
Panorama-uitzending over de 
Belgische wapenhandel. Een in
derdaad knappe reportage, waar
tegen minister van buitenlandse 
zaken Tindemans heel scherp 
en boos reageerde. Hij beweerde 
dat deze uitzending de sereniteit 
van het parlementair onderzoek 
verstoord had. 

Naar verluidt zou de senaats
kommissie in de nabije toekomst 
ook nog andere persartikels on
der de loepe nemen, via het on
dervragen van journalisten. 

WIJ houden U alvast op de 
hoogte. 

Privest 
Geen toetredings- of uittredingskosten. 

Pensioensparen met Privest betekent dat uw 
spaargeld tot op de laatste frank wordt belegd, 
en dus tot de laatste frank rendeert. U betaalt 
immers geen toetredings- of uittredingskos
ten: 20.000F pensioensparen is 20.000F 
beleggen. 

Geef ons nu al een doorlopende i 
dracht. Dat is het makkelijkst en het 
het veiligst. Ten eerste komt u dan 
op het einde van het 
jaar niet plots voor 
een grote uitgave te 
staan. Ten tweede heeft 
een doorlopende Privest-
opdracht het voordeel 
dat u op de eenvoudig
ste manier, én onmid 

LSp-

dellijk, begint te beleggen met vrijstelling 
van roerende voorheffing. En niet te verge
ten, ten derde: u bent nu al zeker dat u flink 
wat bespaart op uw belastingen over 1987. 

Al wat u moet doen, is opnieuw inteke
nen en ons laten weten hoeveel er, bijvoor
beeld elke maand, moet overgeschreven 
worden van uw zichtrekening of uw deposi
toboekje naar uw KB-Pensioenrekening. 

Als u nog geen pensioen
spaarder bent. 

Kom er dan toch eens over 
praten. U weet nu dat het 
meer dan de moeite waard 

is. U bent welkom in elk 
KB-kantoor, waar u 
meer informatie 

krijgt. 

b 
de Kredf 
uw pens 
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Kamerlid Vic Anciaux: 

„Brussel stap (lichter 
bij derde gewest" 

De Kamer kende vorige week een kleurrijke zitting. Voorzitter Defraigne viel 
zwaar uit tegen de regering, die hij beschuldigde van ,,onduldbare ongege
neerdheid en onbeleefdheid". De agenda bevatte vooral kommunautaire an
gels, met voorop Voeren en Brussel. De CVP tot slot slikte tot driemaal toe een 
dure eed in. Uiteraard met betrekking tot Voeren en Brussel, ook inzake de 
dienstplichtwetten. 

Ingrediënten die inderdaad kleurden, maar op zich toch vragen doen rijzen bij 
de demokratische ingesteldheid, de problemen die onze vertegenwoordiging be
zighouden, en tot slot — maar dat is niet nieuw — de geloofwaardigheid van een 
partij als de CVP. 

uit het advies van de Raad van 
State. 

En dan was er het twee dagen 
durende debat over Brussel. Dit 
naar aanleiding van de begroting 
van het Brussels gewest en het 
wetsontwerp dat de vertolking is 
van het Sylvester-akkoord. Dat 
beide regeringsstukken geza
menlijk werden aangekaart is het 
enige wat een Erik Van Rompuy 
op zijn palmares kan inschrijven. 
Voor het overige is het wetsont
werp over Brussel „een walgelijk 
gedrocht en alles behalve een 
Vlaamse overwinning". 

Brussel bodemloos 
Dat zei Brusselaar Vic Anci

aux, die nochtans de moeite had 
genomen het ontwerp te amen
deren van a tot z. Vruchteloos, 
want alle grote CVP-monden vie
len dicht. 

Meteen kan de regering er prat 
op gaan, Brussel bijkomende fi
nanciële middelen toegekend te 
hebben zonder evenwel aan de 

VORIGE week handelden we 
hier reeds uitgebreid over 
de barslechte houding tus

sen regering en parlement. De et
terbuil diende vroeg of laat open 
te barsten... 

Donderdag was het zover. Bij 
het begin van de zitting schitter
den alle ministers door hun afwe
zigheid. Voorzitter Defraigne 
schorste onmiddellijk de verga
dering, om nadien woedend te
keer te gaan: „U hebt al zes jaar 
geregeerd met beslissingen die 
hier konden genomen worden." 
En nog: „Deze lichtzinnige hou
ding ten aanzien van het parle
ment is kenmerkend voor de afta
keling van onze instellingen." 

Veel geblaat 
Over de CVP kunnen we kort 

zijn. Er zullen nog wel genoeg ge
legenheden komen om haar par
tijdevies, „Veel geblaat, weinig 
wol", eer aan te doen. 

Maandenlang pruttelde zij te
gen de wijzigingen aan de militie
wetgeving. De druk van onder 
meer de Bond van Grote en 
Jonge Gezinnen viel haar zwaar. 
Uiteindelijk werd toch ja 
gestemd... Woordvoerder Van 
Wambeke mocht droogjes verkla
ren dat het gezinskarakter van 
het militievraagstuk het had moe
ten afleggen. 

Ook het Voeren-kompromis 
vond genade. VU en SP poogden 
nog wel een maneuver op te zet
ten, door gezamenlijk het half
rond te verlaten. Plots echter do
ken de meerderheidsleden van 
overal op. En bij zitten en 
opstaan kreeg de regering het 
vertrouwen. Slechts Suykerbuyk 
kreeg het niet over zijn hart recht 
te staan. Terecht, zoals nu blijkt 
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Nochtans 
twee CVP'ers • • • 

B' ^fGilH vorig Jaar öbnöe 
Jel Valkenisrs &sn 
voorstel Vö« dekreet 

ijO. Het reg^K dö opvarig van 
klndèi^n uit het basis en se-
kunöair orwlerwijs vóér èin na 
<|« SPhoölyrö« m op schools 
vrije dagen. 
, Hóteaiaal geen revolutionair 
voorstel, Wel sen prachtig 
voor öüHerriiylswerkénde 
ouoer« m voor geKlaner) vaft 
zelfstandigen, m$t zieken enj;. 
Ook mi bet, hm rondhangen 
vafi klrwlereri op stmat rnetalle 
igevölgen vaödi^i voor!«»nen. 
Ên vooral, want het gaat tM 
ót« «en psKsiaf <;^¥a«|^ö, ti|<i 
vrljj«É*eft voor bijechï̂ lRg m 
a^6i«e«e vonwlnp. tot slot Is 
er uiteraard öe wericverachal'-
Isng vm werkloze teerkract?-
teiii. 

Tot wver de te loven bo f̂oe-
Itog. In ös Vl̂ ^rase lïaad: neer
gelegd. Wafit — daoht Valka-
olers — de materie valt omler 
artikel iöbis van de grondwet 
en belangt gemewisohapanî k 
nister Kete3tJörman« van On
derwils m V<»itti«g aan. 

Je zw dan Óerétsn 4^ deze 
reageert: een i>re^t van een 
Initiatief, erte^naanl 

Nieen. Eerst dïende de Baad 
van State te iadviseren. N^a-
tlef, want ,jlndiener vervlecht 
kinderopvang m erg met Net 
gestruktwreerd onderwijs dat 
het er een Integrerend b6« 
etanddeei van uitmaakt." Dus 
een onderwljsaangsl^en-
hm4. Voor Coens van de een-
trale regering. 

J0f Vafkëtti^^ mm voor-' en 
tj^ctimtm opvang tussm 
Vtö&fns0 en oenir&i0 stoei. 

Het voorstel van dekreet 
^mr4 meteen vooi^lel van wet. 
En belandde In de senaats-
tónttfifesstet van Onderwils. 
Maar vî at Melde Ooens? UH^* 
aard dat Nil geen geld heet en 
verder dat hi| het eigenaardig 
vincft dat een viean^Nailwa» 
Hst zó'n voorsiel In de Senaat 
durft voor te \emm. Schande, 
een vU-i^ die de VIsanise 
fiaad negeertl 

Opniauw dus naar de 
VlaarasB Ftaad, Opnieuw ver-
jfst van Keiehtermans, onwe
tend over de houding vw t^r-
tijgsnoot Coens. Tenslotte 
sï>eelde Valkeniers toch «iaar 
open kaart:. Gedaan met de 
aiasl's, Höt onderzoek kon be
ginnen. 

€en lang verhaal Dat RÖQ 
maar eens bevestigt-dat de 
Vlaamse ministers geen strijd
lust vertonen en zich Bever ïn 
de iHjek laten manettvreren. 
Dat s£8ïjnilse materies tassen 
de centmie en Vlaamse stoel 
vallen en geen opi<:«sing kfff 
gen. 

tn dit geval luidt het eiterna. 
tiet eenvoud^ t tederallserino 
van Net oftdervi«|s 

Volgens V. Anciaux moet elke 
aanpak van de Brusselse proble
men starten met een fusie van de 
19 gemeenten en een hoofdste
delijk statuut. 

financiële katastrofe te raken. De 
oorzaken van deze katastrofe zijn 
immers struktureel. 

Grosso mode onderscheidde 
de gewezen VU-voorzitter twee 
grote problemen in het Brus
selse : de Vlaamse problemen die 
nog steeds en vooral in hoofde 
van de gemeenten bestaan, en 
de sociaal-ekonomische proble
men met al wat errond hangt aan 
verloedering van het woon-
bestand, ontvolking enzomeer. 
Ook hiervoor dient beschuldi
gend naar de gemeenten ge
wezen. 

Welnu, zolang deze twee grote 
problemen niet worden aange
pakt en dus aan de gemeenten 
wordt gesleuteld, heeft het niet 
de minste zin geld bijkomend vrij 
te maken. Het valt in een diepe 
bodemloze put! 

Nog maar eens schetste Vic 
Anciaux zijn proeve tot oplossing. 
Op financieel vlak dient eenvou
dig het kriterium van de opper
vlakte geschrapt uit de ver
deelsleutel van het Gemeente
fonds. Struktureel moet inzonder
heid de fusie tot één gemeente 
nagestreefd en tot slot moet 
Brussel een hoofdstedelijk sta
tuut krijgen. 

Gemiste kans 
Aan dit alles raakt de regering 

niet. Geen hoofdstedelijk statuut. 
Nog steeds 19 keizerrijkjes met al 
even zoveel potentaten. Ge
meenteraadsverkiezingen zon
der enig statuut tot bescherming 
voor de Brusselse Vlamingen. 

,,Eigenlijk", aldus Vic Anciaux, 
„;'s Brussel door dit wetsontwerp 
een stap dichter bij een afzonder
lijk autonoom derde gewest. Het 
is het wetsontwerp van de ge
miste kansen en van de Vlaamse 
nederlaag." En toch krabbelden 
Van Rompuy en zijn kollega's te
rug! ü-a-) 



De eenvoud 

van Olivier 

B E Senaat handelde vorige week 
inzonderheid over infrastruktuur. 

Deze van zichzelf en deze via Open
bare Werken. 

Eigenaardig, vond Guido Van In, 
dat de begroting van de Senaat gel
den uittrekt voor betere huisvesting 
en informatisering. „Aan de vraag 
naar de toekomst van de Senaat 
wordt echter voorbijgegaan." 

Een andere zorg in dit verband uitte 
André Geens. Om bij de informatise
ring verspillingen te mijden, moeten 
de sisfemen van Kamer en Senaat 
volledig kompatibel zijn. 

Daarnaast stelden Van In, Geens 
en Walter Luyten tal van vragen bij de 
besteding van de kredieten. Dat enkel 
zij nieuwsgierig waren, verbaast niet: 
op basis van de laatste komma van 
het reglement werd de VU-fraktie uit 
het beheer, de quaestuur, geweerd. 

Filevorming 
Even voordien nog in de Kamer, nu 

reeds in de Hoge Vergadering: de 
begroting van Openbare Werken. „De 
globale politiek van dit departement 
kan aldus samengevat: de kredieten 
voor Vlaanderen gaan naar de ha
vens, in Brussel naarde gebouwen en 
in Wallonië naar de wegen." Aldus 
Oswald Van Ooteghem die becijferde 
dat Vlaanderen amper 52,2 % van de 
uitgaven voor openbare werken bin
nenrijft. Grote slokop is Wallonië met 
42,5 %. 

Deze wanverhouding is des te 
schrijnender, omdat bij het Vlaamse 

i\/lagistratuur in 
(partij)politieke storm 

Oswald Van Ooteghem ten strijde te
gen de Vlaamse benadeling bij Open
bare Werken. 

aandeel het havenbeleid hoort. Sim
plistisch redeneert het departement 
van Olivier, dat deze nu eenmaal in 
Vlaanderen gelegen zijn... Gevolg is 

dat Vlaanderen bvb. slechts 34,6 % 
van de investeringen voor autowegen 
en slechts 36,2 % van de investerin
gen voor gewone wegen krijgt toebe
deeld. 

Naast dit kommunautair aspekt be
lichtte de Gentse senator de rol van 
Openbare Werken voor het leefmilieu, 
de vele geldverspillende vergissingen 
en uiteraard het havenbeleid. Zijn kol-
lega Michel Capoen ging nader in op 
een erg aktueel probleem: de filevor
ming. Op korte termijn zag hij slechts 
het wegwerken van een aantal knel
punten haalbaar. Naar de verdere 
toekomst evenwel pleitte hij voor een 
multidisciplinaire aanpak: soepele ar
beidsorganisatie, glijdende werktij
den, geherwaardeerd openbaar ver
voer enz; 

PARLEMENTAIRE 

SftOKKEIS 
O E erg kommunautair getinte agen

da van de Kamer werd slechts een 
paar maal onderbroken voor een an
dere aangelegenheid. 

Zo werd de wijziging van de dienst
plichtwetten goedgekeurd door de 
meerderheid. Met inbegrip van de 
CVP, die dan wel de door de Bond van 
Grote en Jonge Gezinnen geïnspi
reerde amendementen van Julien 
Desseyn diende te venwerpen. 

Q O K stemden de kamerleden een
parig in met een resolutie van Via 

Anciaux ter bestrijding van de drug-
kwaal. 

^ J D E N S het vragenuurtje kaartte 
• Nelly Maes de moeilijkheden bij 

Boelwerf aan. IVIaar ook dan bleef zij 
met de vraag, of de regering wel een 
beleid op termijn heeft voor de 
scheepsbouw. 

U U G O SCHILTZ van zijn kant peil
de nog maar eens naar de beslis

sing inzake het RTT-kontrakt. Volgens 
premier Martens zouden alle gege
vens nu ingezameld zijn, maar een 
vaste datum wilde hij toch niet kwijt... 
Het gekende kluitje waarmede het 
Parlement nu reeds twee jaar in het 
net wordt gestuurd. 

1#ERMELDEN we tevens de wetge-
* vende initiatieven van Luk Vanho-

renbeek die het geweld bij openbare 
manifestaties wil beteugelen en van 
de Westvlamingen Jean-Pierre Pil-
laert en Franz Vansteenkiste die via 
een dekreet de overbemesting willen 
voorkomen. 

T O T slot, dit toemaatje. Bij de wijzi-
• ging van de strafwetgeving inzake 

overspel had Walter Luyten zich ont
houden „omdat hij vrijgezel is". On
dertussen zou hij nogal wat huwelijks
aanzoeken hebben gekregen... 

Zijn uitspraak kreeg nog een staart
je tijdens de begroting van de Senaat. 
Daarop prijkt de post ,,oud-senatoren 
uniform". Dat vond Luyten nogal raar 
en dus vroeg hij om uitleg. „Want", zo 
verklaarde hij, ,,senator is wel een 
mooie maar toch labiele job. Wie weet 
dat zo'n uniform mij nog van pas kan 
komen, wanneer ik als oud-senator 
een rijke weduwe wil trouwen om mijn 
oude dag te verzekeren." 

Nadien bleek dat het ging om de 
aankoop van een oud uniform van een 
senator, dat historische waarde heeft 
en momenteel eigendom is van Gent. 

Op vraag van wijlen senator W. Jorissen antwoord
de Justitieminister Vranckx in 1971, dat fiij bij benoe
mingen in de magistratuur rel<ening houdt met liet 
advies van de gerechtelijke overheid, vervolgens 
poogt promotie te verschaffen aan kandidaten uit de 
magistratuur zelf en tot slot een verantwoorde verte
genwoordiging nastreeft van de politieke en levens
beschouwelijke opvattingen. 

ONDERTUSSEN is het een 
publiek geheim dat reeds 
bij de regeringsonderhan-

dellngen wordt afgesproken waX 
elke partij bekomt in de benoe
mingen. 

Ook de magistratuur ontsnapt 
niet aan deze vernederende koe
handel. 

Op het Vlaams Juristenkongres 
van 3 april '87 verklaarde voorzit
ter prof.dr. Marcel Storme: „Wij 
zijn om fundamentele redenen 
gekant tegen de politieke benoe
mingen bij de magistratuur. Er 
moet dringend iets gebeuren 
want het kan niet slechter dan het 
huidige sisteem." 

De magistraten zelf stelden op 
hun kongres van maart '87: „Het 
sisteem van partijpolitieke benoe
mingen, zonder echt onderzoek 
naar de bekwaamheid, zonder 
een echte magistratenopleiding 
brengt de onafhankelijkheid en 
de kwaliteit steeds meer in het 
gedrang." 

Slechter 
kan het niet 

Het is een feit, dat de invloed 
van de regering sterk toeneemt 
bij de rechterlijke macht. Blijkbaar 
wordt het bezit van de juiste partij
kaart als dé voorwaarde be
schouwd om magistraten te be
noemen. 

Nochtans is de Belgische 
grondwet gebaseerd op de 
,,scheiding der machten". Boven
dien wordt de rechter meer en 
meer geroepen om het overheid
soptreden te beoordelen, te korri-
geren, soms te beteugelen. Af en 
toe zelfs moet de rechter optre
den in plaats van wetgever en 
regering wanneer deze in gebre
ke blijven. 

De machtsgreep van de uitvoe
rende macht houdt groot gevaar 
in voor de demokratische kwaliteit 
van onze gemeenschap. Niet zel
den rijst de vraag, hoelang de 
rechterlijke macht nog als onaf
hankelijk kan worden beschouwd. 

De Belgische grondwetgever 
opteerde in 1831 duidelijk voor 
een zelfstandige rechterlijke 
macht: de rechterlijke macht gaat 
uit van de natie en wordt uitgeoe
fend door hoven en rechtbanken. 
Dit belet echter niet dat ons land 
het enige in West-Europa is, waar 
de voorwaarden simpel luiden: 
een diploma van dr. of licentiaat 
in de rechten en een zekere leef
tijd. Van een specifieke opleiding 
of recyclage in funktie van bevor
deringen is geen sprake. 

Partijmaat 
Meer dan ooit worden vandaag 

de persoonlijke waarde van de 
magistraat, diens onafhankelijk
heid en bekwaamheid op de proef 
gesteld. Wanneer nu de enige 
referentie bij de benoeming het 
bezit van een lidkaart is, dan 
groeit de kans dat de magistraat 
zich laat verleiden tot het verle
nen van hand- en spandiensten 
aan zijn beschermheer. 

jusTim 

„De machtsgreep van de uitvoe
rende macht op de magistratuur 
houdt groot gevaar in voor de 
demokratische kwaliteit van onze 
gemeenschap." 

De rechterlijke macht kan haar 
funktie slechts waarnemen wan
neer zij stoelt op de bekwaamheid 
van haar leden en de onafhanke
lijkheid ervan. Aan wetgevende 
pogingen ontbreekt het terzake 
niet. Citeren we slechts de initia
tieven van de werkgroep Krings, 
van de heren Bekaert en Legros, 
van de senatoren Poullet en Ce-
rexhe. Spijtig genoeg is het eind
station van al deze voorstellen de 
lade van de ministeriële werkta
fel. 

Aangezien de regeerverklaring 
de problematiek in het duister laat 
en naar onze mening het parle
ment in deze materie een enige 
rol te vervullen heeft, dienden wij 
namens de fraktie een wetsvoor
stel in. Uiteraard laat dit overeen
komstig de grondwet de benoe-
mingevoegdheid bij de koning 

(lees: de minister van Justitie), 
maar anderzijds verzekert het de 
dwingende noodzaak van een ge
zonde magistratuur op basis van 
bekwaamheid en onafhankelijk
heid. 

Bekwaam en 
onafhankelijk 

Inzake de bekwaamheid gaat 
onze voorkeur naar een sisteem 
van stage voorafgaand aan de 
eerste benoeming, en recyclage 
voor wat betreft de kandidaten tot 
bevordering. Het dagelijks kon-
takt met de magistratuur biedt 
aan degene die de stageresulta
ten moet beoordelen, de moge
lijkheid om naast de theoretische 
kennis ook de praktische aanpas
sing en de sociale en psychische 
kwaliteiten te beoordelen. 

Het sisteem komt hierop neer: 
het aantal stageplaatsen wordt 
vooraf vastgesteld; de stagiairs 
worden toegelaten in funktie van 
hun rangschikking in een vergelij
kend eksamen; de (bezoldigde)s-
tage moet voldoende lang zijn om 
de kandidaat-magistraat voor te 
bereiden en te beoordelen; na 
drie jaar kan hij binnen het kader 
van de stage worden ingescha
keld als plaatsvervangend rech
ter. De stage wordt georgani
seerd en begeleid door een onaf
hankelijk nationaal centrum voor 
de magistratuur. Dit centrum 
moet ook de bijscholing verzor
gen, volgens goed gestruktureer-
de lessenreeksen met daarbijho-
rende evaluatie. 

De onafhankelijkheid kan 
slechts gewaarborgd wanneer bij 
de benoeming rekening wordt ge
houden met de adviezen van de 
stage-begeleiders. En al komt de 
bevoegdheid de koning toe, toch 
moet gelden dat benoemingen 
slechts kunnen mits de nodige 
getuigschriften van het centrum 
voor de magistratuur. Hetzelfde 
geldt bij bevorderingen. 

Tot zover, erg summier, dit erg 
ingrijpend wetsvoorstel dat op
nieuw een gezonde magistratuur 
moet waarborgen: bekwaam en 
onafhankelijk. De uitgebreide 
tekst kan steeds aangevraagd 
worden. Het voorstel werd overi
gens ter kennisgeving en even
tuele verbetering overgemaakt 
aan de betrokkenen uit de ge
rechtelijke wereld. 

Hugo Coveliers, kamerlid 
Jaak Gabriels, 

algemeen voorzitter 
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8 Wi\ 
Staatssekretaris Smet: ja, maar... 

J. Gabriels wil stop afvalverbranding op zee 
Dinsdag LI. interpelleerde VU-voorzitter Jaak Ga

briels staatssekretaris voor Leefmilieu, mevrouw 
Smet, over het probleem van de afvalverbranding op 
zee. Aanleiding tot deze interpellatie was de organi
satie van de recente Noordzeedag. Mevrouw Smet 
verklaarde hierop dat zij de verbranding van che
misch afval op zee door schepen die uit onze havens 
afvaren, tegen 1995 wenst stop te zetten. 

VU-VOORZITTER GA

BRIELS stelde dat aan 
deze verbrandjngspraktijk 

zo snel mogelijk een einde moet 
komen. Onderzoek naar de nade
lige gevolgen wijst niet uit dat de 
praktijk onschadelijk is voor het 
milieu. 

Niet waterdicht 
De transporten uit bijna gans 

Europa van het zeer giftig che
misch afval zijn gevaarlijk. De 
kontrole op afvoer, afvaart en ver
branding van dit afval Is niet wa

terdicht. Bovendien betekent het 
bestaan van een relatief goed
kope manier om van het afval af 
te raken, een rem op de ontwik
keling van propere produktiepro-
cessen en van meer milieuvrien
delijke afvalverwerkingsme-
thodes. 

Jaak Gabriels eiste dat de 
einddatum van 1995 die me
vrouw Smet vooropstelt, moet 
verlegd worden naar de nabije 
toekomst: 1990 ten laatste. Hij 
ondervroeg de staatssekretaris 
eveneens over de stappen die ze 

zal ondernemen om de stopzet
ting niet alleen met woorden, 
maar ook in daden én in internati
onaal verband hard te maken. 

Aan de bron 
Mevrouw Smet kon zich princi

pieel akkoord verklaren met het 
standpunt van de VU-voorzitter. 
Toch behield zij 1 januari 1995 
ais streefdatum. Verheugend 
echter was wei de aankondiging 
dat de aanvoer van Duits afval 
(50 è 60 van het totaal voor Ant
werpen) zo goed ai zeker in 1988 
zal stilvallen. Ook zouden de kon-
troies op aanvoer, doorvoer en 
uitvoer van afval worden uitge
breid, terwijl voor het eigen Bel
gisch afval gestreefd wordt naar 
afvalbeperking aan de bron. 

De VU-voorzitte drukte de 
staatssekretaris op het hart niet 
te zwichten voor de druk van de 
industrie om de afvalverbranding 
op zee — tegen de internationale 
verdragen in — uit te breiden. 

^^^^^^"^^ wjwmwmsmmmsimii'iiSi'ii'V'mmm «t'Ji/mW)"4,< jijjiiiji 

Zondag betogen te Herentals 

TGV, welles nietes 
Een minister is ook maar een politicus. 

Daarom moet hij of zij zo nu en dan wat onderne
men „om de publiciteit te verzorgen" zoals dat 
heet. Sommige steken hun grote neus op het 
kastje. Zo leek het dat Jean Gol tijdens zijn anti
drugs spotje op de TV praatte alsof hij reeds ja
ren aan het cocai'ne-snuiven verslaafd is... 

A NDEREN; Martens en 
Michel b.v. dokteren 
oplossingen uit voor 

het Happart-gezwel die niets 
oplossen. Integendeel. Hun re
gelmatig TV-optreden is dus 
verzekerd. 

Verkeersminister De Croo 
lijkt wel de slimste. Hij strooit 
eerst gans Vlaanderen vol met 
nrogelijke TGV-trajekten, in 
twee stadia nog wel. Eerst is er 
een lek, dat de minister dicht; 
dan volgt zijn officiële aankon
diging. Als elk dorp of gehucht 
stevig In het harnas werd ge
jaagd begint de tweede faze 

van De Croo's publiciteitsplan: 
het elimineren. Stuk voor stuk 
moeten de trajekten voor de bijl. 
Dat levert hem een tioel 
krantenartikels en/of TV-
optredens per trajekt op. 

Herentals 
De Kempenaars laten zich 

echter niet zo vlug bij de neus 
nemen. De Croo heeft dan wel 
verklaard dat de Kempische 
TGV-driehoek er waarschijnlijk 
niet komt, maar eerst zien en 
dan geloven, denkt men daar. 
Er zijn in dit landje al meer we
gen gelegd en bruggen ge- ' 

bouwd die er waarschijnliik niet 
kwamen. 

Daarom, en omdat het nu 
maar eens gedaan moet zijn 
met die TGV-pesterijen, gaan 
de Kempenaren opnieuw beto
gen. Ook de Volksunie stapt 
weer mee op, en in grote getale. 

Iedereen naar Herentals dus, 
nu zondag. Het zal er weer 
geel-zwart van 't volk zien. 

Anti-TöV-betogSng 

zondag 21 juni 

om 14 uur te 

Herentals 

Dat Greenpeace-aktievoerders geen vrees kennen, werd op de 
recente Noordzeedag nog eens bewezen. Toen het marine-fregat vol 
met hoogwaardigheidsbekleders de Oostendse vaargeul binnenvoer, 
sprong een vrouw met een Greenpeace-vlag in het brakke water... 

Laag bij 
de grondse 
maneuvers 

De NAVO-luchtmachten hebben, naar eigen zeg
gen, dringend behoefte aan oefenterreinen om ui
terst laag te vliegen. Het Canadese Labrador werd 
daarvoor gekozen omdat het zo dun bevolkt is. Dun 
bevolkt wil echter niet zeggen dat er niemand zou 
wonen... 

I^NHET 
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DE uitgekozen streek is het oor
spronkelijke woongebied van 
de Innu-Indlanen. De Innu 

zijn nomaden die vooral van de ren
dieren en de landbouw leven. 

De NAVO-oefeningen zijn bedoeld 
om aan hoge snelheid uiterst laag te 
leren vliegen met alle lawaaihinder 
vandien, waarbij de pijngrens ruim
schoots wordt overschreden. 

Langzame dood 
Dat betekent de totale verstoring 

van het natuurlijk leven in de streek. 
Nu al worden er dode rendieren ge
vonden met gescheurde trommelvlie
zen... Het voortdurende geraas ver

hindert de opgeschrikte dieren om 
zelfs maar te grazen I 

Gevolgen: een eeuwenoude In
diaanse kuituur dreigt te verdwijnen. 
De ekonomische grondslag onder dit 
volk wordt weggeslagen en dit bete
kent niet meer of minder dat er na 
enkele jaren een volk met al het eige
ne en unieke zal verdwijnen. De 
NAVO, die beweert de volkeren van 
het Westen te verdedigen, bereidt 
aldus de langzame dood van het Innu-
volk voor. 

Kamerlid Nelly Maes en Europarle
mentslid Willy Kuijpers trekken zich 
deze zaak aan en ontwikkelen dien
aangaande parlementaire initiatieven. 

UIT de Noorse literatuur weten wij 
dat de jeugd heel wat toegelaten 

werd (wordt) op Midzomemacht. 

Nu Is dit In de tuin niet beperkt tot 
die ene langste dag en korste nacht, 
maar midzomer is toch een soort mijl
paaltje In het tuingebeuren. 

En nu maar op ronde in onze tuin 

D Aardbeien, althans de vruchten, 
worden beschut tegen overtollige re
gens door het leggen van stro dichtbij 
de plant. In onze proeftuin zaaiden 
wij begin van deze maand spurrie als 
bodembedekker, zoals het een halve 
eeuw geleden gebeurde (1). Onmid
dellijk na de oogst worden de aarbel-
den verjongd (1). 
D Andijvie kan nu gerust gezaaid 
worden zonder gevaar voor schot 
(voortijdig doorschieten). 
D Bonen, althans de lage, worden 
nog doorgezaald tot half juli. De 
laatste snijboon wordt nu gezaaid; 

ïMIil©3oM)l^ 
staakprincessen tot de allerlaatste 
dagen van juni. 
D Groenlof (suikerbrood) is eigenlijk 
een iets bitter, maar zeer gezond ge
was. Nu zaait men nog voor oogst in 
de herfst. 
D Kers zaait men op kleine hoekjes 
om de twee weken; althans de tuin
kers. Op een frisse grond kunnen wij 
ook waterkers zaaien, indien men de 
regels van het spel in acht neemt (1). 

D Tussen maïs, zo, knal-, als korrel
en suikermais kan men nu met goed 
gevolg O.l.kers (capucientjes) plan
ten. Gaat dit niet meer, dan maar wat 
witte- of hoperusklaver zaaien. 
n De beste pastinaak wordt nu ge
zaaid. Dit natuurlijk bindmiddel voor 
soepen en andere bereidingen in on
gevoelig voor vorst in de winter. 
D Prei die wij nu zaaien, kan in au
gustus uitgeplant worden op aardap-
pelland. Dit voor oogst na de winter. 
D Ramennas, zo de pikzwarte als de 
blinkend witte Minowase, worden ook 
nu uitgezaaid. Op lichte gronden zal 
men moeten beschutten tegen de 
koolvlieg met tuingaas. 

DE allerlaatste groene weeu-
wenselder wordt dringend 

uitgezaaid voor uitplant In au
gustus. Deze wordt beschut over
winterd. 

D Sla zaait men om de veertien 
dagen lustig door tot einde juli. 
Latere zaalsels zijn geschikt voor 
de te beschutten teelten.' 

D Spinazie die men zaait van nu 
tot einde augustus kan nog vóór 
de winter geoogst worden. Hi-
verna R.S. is een uitstekend ras 
voor alle gronden. 

D Veldsla Is een bijzonder heil
zaam gewas, dat wij van nu tot 
einde augustus om de drie weken 
kunnen zaaien. Ras: Valgros. 
D Venkel is een groente-met-
standlng die daarenboven bijzon
der gemakkelijk groeit en prak
tisch niet te lijden heeft van ziek
ten, noch van plagen. Het ras 
Zefa-fino konden wij de ganse zo
mer door zaaien. Thans mogen 
wij ook nog de volumineuzere 
Zega-Tardo telen. Liefst niet 
meer te zaaien na 25 juni. 

HET is nog mooi de tijd om 
dunsel van witlof uit te plan

ten. Dit geeft onooglijke wortels, 
maar In de winter mooie kroppen, 
mits voldoende laat te oogsten. 

D Wortelen, maar dan de laatste, 
mogen nu dringend gezaaid worden. 
Ras: Brugse. Op lichte gronden be
schutten met tuingaas of tussenteelt 
van eenjarig bonekruid. 

D Winterbloemkool moet in de eerst
komende week worden uitgezaaid 
voor uitplant in de eerste helft van de 
maand augustus. Beschutten bij 
strenge winters. Oogst: april- mei. 

Even dringend wordt nu de Herfst-
bloemkool gezaaid die, gelijk uitge
plant met de winterbloemkool oogst-
baar is in oktober. 

Rik Dedapper 

(1) Hierover meer volgende week. 
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Verandert de PSC van richting? 

Merkwaardige 
verklaringen van Watlielet 

Melchior Wathelet is in de eerste plaats voorzitter 
van de Waalse Gewestregering, vooraanstaand en 
invloedrijk politikus binnen de PSC. De verklaringen 
die hij zaterdag in zijn woonplaats (Petit-Rechain) 
heeft afgelegd zijn merkwaardig; zowel op het vlak 
van zijn voorstellen inzake de kommunautaire pro
blemen als op het vlak van de sociaal-ekonomische 
opties voor de toekomst. 

W ATHELET heeft lef, dat 
heeft ook zijn ronde 
door Vlaanderen bewe

zen alsook zijn opgemerkte aan
wezigheid op Flanders Techno
logy. In zijn recente verklaringen 
pleit hij trouwens ondubbelzinnig 
voor een nieuwe kommunautaire 
dialoog. Hij stelt daarbij dat Bel
gië alleen een toekomst te ver
wachten heeft wanneer de Ge
meenschappen meer bevoegd
heden krijgen. 

Pleidooi voor 
pacifikatie 

Wathelet pleit voor een vooraf
gaandelijk overleg onder de 
franstaligen binnen het kader van 
de Gewestraad en doet een 
oproep om de partijtegenstellln-
gen te overstijgen teneinde het 
overleg met de Vlamingen aan te 
gaan. Zonder aggressiviteit, zon
der kompleksen en zonder voor
oordelen. Indien niemand het ini
tiatief neemt voor zulk overleg 
zegt hij te overwegen als voorzit
ter van de Waalse Gewestre
gering zelf rechtstreeks voorstel
len te formuleren en een debat 
aan te gaan met de Vlaamse re
gering. 

Geen dotaties 
Op het vlak van de financiering 

van Gemeenschappen en Ge
westen stapt Wathelet af van de 

jarenlange eis voor het behoud 
van de dotaties. Hij stelt voor het 
financieringssisteem te herzien 
en de Gemeenschappen eigen 
fiskale autonomie te geven. Op 
voorwaarde dat het statuut voor 
Brussel wordt geregeld wil hij af
zien van de dotaties. Hij zegt er 
wel niet bij hoe hij dit statuut voor 
Brussel ziet en wat onder deze 
voorwaarde dient verstaan te 
worden. 

Ongetwijfeld zet Wathelet met 
deze voorstellen een duidelijk 
stap in de richting van de Vlamin
gen. Hij stelt ook voor de rol van 
Kamer, Senaat en de Raden te 
herzien en wenst een soepeler 
manier om eventuele konflikten 
te regelen: „Wij moeten toch 
eens samen uitmaken welke rol 
wij aan de centrale staat willen 
voorbehouden die bereid is effi
ciënt en loyaal samen te werken 
met de Gemeenschappen en Ge
westen inplaats van ze te nege
ren. " 

Hoe dikwijls hebben wij de
zelfde uitspraak reeds in eigen 
rang gehoord? Het is alsof Wa
thelet de VU-publikaties (einde
lijk) heeft gelezen en ze in Wallo
nië aangepast propageert! 

Ook inzake Voeren is Wathelet 
duidelijk wanneer hij stelt dat 
mandatarissen in een gemeente 
men een biezonder taaistatuut de 
taal van de regio moeten kennen. 
Hoe dit moet worden nagegaan 
blijft een probleem. Wathelet zegt 

Deze week 
in Knack Magazine 

De fiskus-rel 
Is er in de komende jaren al dan niet ruimte voor 

de beloofde fikse belastingsverlaging? Guy Ver-
hofstadt heeft een plan terzake, maar hij haalde zich 
daarmee de banbliksems van de CVP op de hals. De 

fiskus-rel in de regering, deze week in Knack. 

Het gelijk van Louis Tobback 

Tien jaar na enkele ophefmaken
de uitspraken over defensie, geven 
de feiten Louis Tobback gelijk. 
Tobback bewijst dat Defensie van 
1982 tot 1986, in tegenstelling tot 
andere departementen, niet moest 
inleveren. Het grote gelijk van 
Louis Tobback, deze week in 
Knack. 

De ambtenaren 

Vrijdag staken de ambtenaren 
voor 24 uur omdat ze het niet eens 
zijn met de kleine loonsverhoging 
die hen door de regering in het 
vooruitzicht is gesteld. Hoe terecht 
is het ambtenaren-verdriet? Knack 
sprak met Guy De Witte. 

Bois-du-Luc in het Zwarte Land 

In het Waalse mijnwerkersdorp 
Bois-du-Luc stierven alle manne
lijke inwoners boven de vijftig aan 
stoflong. Nu is de mijn dicht en 
is het hele dorp een monument. 
Een kwestie die ter plekke nogal 
wat passies losmaakt. Een repor
tage, deze week in Knack. 

Carrière in Antwerpen 

Knacks rubriek Carrière is deze 
week volledig aan tewerkstelling in 
Antwerpen gewijd. Een regio die 
overigens weer goed boert. De 
GOM Antwerpen verwacht voor 
de komende jaren alvast geen ver
der banenverlies. Werken in Ant
werpen, deze week in Knack. 

,,Zoals ik me zou verzetten tegen 
een taaleksamen in het Neder
lands, vind ik het normaal dat ik 
die taal kan spreken en begrij
pen." Hij legt daarbij nadruk op 
de taalhQffelijkheid. 

Eerst werk, dan 
de fisicaliteit 

Zonder de naam Verhofstadt te 
noemen haalt Wathelet zwaar uit 

ren bepleit Wathelet, net als wij 
sinds ons Kongres van maart 
1985, dat er een gevoelige verla
ging moet komen van de parafis-
kaliteit (sociale bijdragen) op de 
lonen. 

Wathelet zegt dat hij het Voe
rakkoord van de regering heeft 
goedgekeurd in de hoop dat er 
opnieuw aandacht zou komen 
voor de werkgelegenheid en de 
sociaal-ekonomische problemen 

Melchior Walhelet: "Vlamingen en Walen moeten samen uitmaken 
welke rol zij om de macht willen toekennen" 

naar de PVV wanneer hij zegt: 
„In het vooruitzicht van nakende 
verkiezingen kunnen sommigen 
niet aan de verleiding weerstaan 
een fiskale hervorming voor te 
stellen die gebaseerd is op dema
gogische argumenten en op 
korte termijn inplaats van op de 
fundamentele noden in onze sa
menleving." 

Dit betekent voor Wathelet, net 
zoals wij het op deze bladzijden 
zo dikwijls hebben geschreven, 
dat de zorg voor meer tewerkstel
ling een topprioriteit moet zijn, 
waarbij de fiskaliteit enkel een in
strument is maar geen doel op 
zich. 

Het is belangrijker in een 
eerste fase te zorgen voor een 
herverdeling van de arbeid dan 
voor een herverdeling van de in
komens. 

Dit betekent voor Wathelet ook 
dat een einde moet gesteld wor
den aan een zekere sober-
heidspolitiek en hij zegt letterlijk: 
„Het wordt tijd om te zeggen dat 
men geen fiskaal paradijs bouwt 
in een besparingswoestijn, de be
doeling om het overheidstekort 
dadelijk terug te dringen tot 7 % 
van het BNP om een fiskale her
vorming te realiseren is hoogst 
eigenaardig, indien men verder
gaat met de riem toe te snoeren 
zou men wel eens kunnen ver
smachten. " 

Hierbij heeft Wathelet ook kri
tiek op de besparingen die uitge
voerd worden inzake overheids
bestellingen en investeringen 
waardoor wel eens een gevoelige 
achterstand zou kunnen ontstaan 
tegen 1992 wanneer de eenma
king van de Europese markt moet 
gerealiseerd worden. 

Voor wat betreft de noodzake
lijke prioritaire maatregelen om 
de werkgelegenheid te bevorde-

en om te vermijden: ,,dat men 
niet zou zeggen dat men een sta
biele regering heeft, doodeen
voudig omdat ze geïmmobili-
seerd werd." 

Hij vraagt hierbij aandacht voor 
de R7T-bestellingen die nu reeds 
meer dan een jaar moesten door
gevoerd zijn en nog steeds on
beslist blijven, voor de militaire 

bestellingen, het^/rbtys-program-
ma, maar ook voor het begro
tingsdebat en de projekten in
zake de fiskale hervormingen. Hij 
stelt hierbij dat men de politieke 
doelstellingen niet mag verwar
ren met de efficiënste instrumen
ten: ,,De overheidsbestellingen 
als instrument van de ekonomi-
sche politiek en de fiskale instru
menten moeten ons toelaten over 
te gaan tot een herverdeling van 
de werkgelegenheid vooraleer 
tot inkomensverdeling over te 
gaan." 

Lange weg 
Eén zwaluw maakt de zomer 

nog niet, maar deze uitspraken 
van een vooraanstaand PSC-
politikus kunnen leiden tot een 
nieuwe opening inzake de kom
munautaire dialoog. Alles 
hangt af van de reakties binnen 
het PSC-partijapparaat. 

Indien de stellingen van Wa
thelet het halen van de neo-
unitaristen die binnen de PSC 
steeds de bovenhand hadden, 
dan is er opnieuw hoop om tot 
een redelijke staatshervorming 
te komen. Wathelet zal echter 
weldra kunnen bewijzen of het 
hem ernst is met zijn kommu
nautaire pacifikatie, want een 
politikus wordt niet beoordeeld 
op wat hij zegt maar op wat hij 
doet. 

Verder zullen wij met be
langstelling de evolutie binnen 
de PSC volgen, wanneer de 
aanhangers van Wathelet de 
bovenhand halen wordt op
nieuw de mogelijkheid gescha
pen een stap voorwaarts te zet
ten op de weg naar meer zelf
bestuur. 

De weg is echter nog vrij 
lang, vergeten we vooral niet 
dat voor de verkiezingen van 
1985 de PSC de verklaring tot 
grondwetsherziening blok
keerde om te beletten dat het 
onderwijs aan de Gemeen
schappen werd overgedragen! 

Wij hopen dat de Vlaamse 
partijen eindelijk inzien dat een 
eerlijk en open overleg over de 
Vlaamse strategie dringend no
dig is. André Geens 
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m De Nationale Delcredere 
Dienst (NDD), de overheids
instelling die ekportkontrak-
ten ondersteunt via het verze
keren van de risiko's, publi
ceerde vorige week haar ver
slag over het werkjaar 1986. 
Daaruit blijkt dat België moei
lijkheden heeft bij het behou
den van haar positie op de in
ternationale markt. 

In 1986 verzekerde de NDD 
11 % minder transaktles dan 
het jaar ervoor. Enkel transak
tles op korte termijn zijn In '86 
toegenomen. Middellange- en 
lange-termijn kontrakten ne
men in belang af, wat de duur
zaamheid van de Belgische 
eksportpositie ondergraaft. 
Dit bevestigt de talrijke aan
wijzingen van de jongste 
maanden, die eenduidig aan
tonen dat de verbeterde kom-
petitiviteit van onze ekono-
mie, waarover de beleidsmen
sen het zo graag hebben, 
geen fundamentele verbete
ring van de Belgische eksport 
veroorzaakt hebben. 

^fi| Terwijl de Vlaamse regering 
^ haar industrieel beleid be-
%^ perkt tot het inrichten van een 
,mJ prestigieuze technologie-
%M beurs, blijft het eksportpakket 
H * voor een te groot deel be-

Ui 
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staan uit verouderde produk-
ten. De feiten hebben uitge
wezen dat een samenhan
gend Belgisch industrieel be
leid onmogelijk is. 

DIT IS BELGISCH 
wa Ondanks het gebrek aan 

imago van de Vlaamse en 
Waalse produkten eigenen de 
Belgische instanties zich, al 
dan niet wettelijk, nog steeds 
krampachtig een monopolie 
tqe om de eksportpromotle te 
(des-)organlseren. Vorige 
week was dit opnieuw het ge
val toen een vierdaags semina
rie over de investeringsmoge
lijkheden voor het Japanse be
drijfsleven georganiseerd 
werd. 

Het ministerie van Ekonomi-
sche Zaken heeft bij de orga
nisatie van deze Japan-week 
de gemeenschaps- en gewe
stelijke instanties op geen en
kele manier t)etrokken. Tijdens 
de Japan-week werden de exe
cutieven wel heel beleefd uit
genodigd door minister May-
stadt. Leuk is ook dat Maystadt 
een Belgisch seminarie in 
Osaka wil laten doorgaan, wat 
niet voorzien was, de week na
dat de Vlaamse gemeenschap 
te Osaka de Vlaamse Week 
organiseert. Belgische waan
zin... 
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De Euro-verkiezing in Basicenland 

EVA-lid Eusko 
Alkartasuna naar Straatsburg 

Euro-parlementslid Willy Kuijpers had gehoopt de pinksterdagen thuis door te 
brengen maar een ,,marsbevel" riep hem naar Bilbao. Baskenland was in volle 
kiesstrijd, voor het eerst met het oog op Europa. Dus vloog Willy Kuijpers naar 
Euskadi, een hand toesteken... 

Van de kleine luchthaven in Biarritz wordt hij naar het grensdorp Irun gereden, 
daar stroomt de Bidasoa. Een beetje onze Maas, want de stroom verbindt de 
beide Baskenlanden; gedeeld over Spanje en Frankrijk. Op de meander van de 
rivier staat de doeane, het oversteken van de grens duurt — nu Spanje EG-lid 
is — iets minder lang dan vóór 1986. 

W AAR IS de Franco-tijd? 
vraagt Kuijpers zich af. 
Op deze plaats werd hij 

ooit samen met Walter Luyten in 
de plassende regen de grens over
gezet... 

Het is drukkend heet, voorbode 
van het tornado-geweld dat de 

Baskische kust zo zwaar heeft ge
teisterd... 

Maar de wegen zijn ondertus
sen wel een stuk verbeterd. Eus
kadi — financieel meer zelfstandig 
dan Vlaanderen — doet het beter 
dan het Madrileense Spanje. De 

Baskische verkiezingsaffiches 
Euskadi te Askatuta (Baskisch 
Zelfbestuur) dekken de waarheid. 
Willy sprak het verkiezingskongres 
van de Eusko Alkartasuna te Bil
bao toe. Hier zijn bedenkingen bij 
het Baskische gebeuren, voor en 
na de stembusdag. 

Eusko 
Legebiltzarra 

Dat is de juiste naam voor het 
Baskisch Parlement te Gasteiz (Vi-
toria). Op 23 mei 1980, ten ge
volge van het auionomiestatuut 
van 25 oktober 1979, werd hier het 
Baskisch Parlement geïnstalleerd. 
Een school, gegroeid uit een 
klooster, werd omgebouwd tot een 
pracht van een funktioneel Par
lement. 

Maar de Baskische politiek is er 
niet gemakkelijker door geworden, 
integendeel I Tweederde der kie
zers in Baskenland stemt nationa
listisch maar dan verdeeld over 4 
lijsten: de PNV (de oudste Baski
sche partij), nu aangesloten bij de 
Kristen-Demokraten is goed voor 

17 zetels: de EA (onze EVA-
partner) behaalde er 13 (feitelijk: 
14... maar een administratieve fout 
speelde parten); HB (aanleunend 
bij de ETA) was goed voor 13 en 
EE (links-nationalistisch) 9. Samen 
dus 52 zetels van de 75! De soci
alistische PSOE van Gonzalez ziet 
deze verdeeldheid graag gebeu
ren en werd daardoor met 19 ze
tels de grootste partij! De Cen
trumpartij van Adolfo Suarez 
(CDS) boekte er net als de uiterst-
rechtse AP 2 zetels. En zo sloten 
op 30 november 1986: PSOE en 
PNV een — wat de andere na
tionalisten heten — monsterak
koord ! De enige PSOE-verkozene 
van de 19 die Baskisch kent, Imaz 
Jesus Eguiguren, mocht de (bleke) 
voorzitter van de Eusko Legebilt
zarra worden I 

Eusko 
Alkartasuna 

Op 7 september 1986 stapten 
11 PNV-parlementsleden (van de 
toenmalige 27) uit hun fraktie in 
het Baskisch Parlement. De PNV-
machtshonger en het PNV-
vriendjesspel met Madrid werd 
hen te veel. Bovendien sloot de 

(lees door biz. 11) 

V an de 16de tot diep in de 18de eeuw was Antwerpen 

het Mekka van de schilderkunst. Zowat alle moderne 

kunstenaars van toen hebben er gewoond en gewerkt. 

Quinten Matsys, van Dyck, Teniers, Jordaens, de beide 

Bruegels, Adriaen Brouwer, Rubens, allen waren er kind 

aan huis, allemaal behaalden ze hun meestertitel bij het 

Sint-Lucasgilde in Antwerpen, alvorens naam en faam te 

oogsten m heel Europa. H u n invloed was zo groot, dat 

men het ook nu nog over "de Antwerpse School" heeft. 

V andaag wordt Antwerpen opnieuw een belangrijk 

centrum van de plastische kunsten. Op 20 juni opent 

het Muhka, het nieuwe museum voor hedendaagse kunst, 

er zijn deuren. Meer bepaald in een gerestaureerd pand 

op het Zuid, een buurt die daarmee helemaal herleeft. 

En die uitstekend op weg is om trefpunt en ontmoetings

plaats te worden voor een bruisend kunstleven. Amper 

enkele maanden na de opening van het Museum voor 

Moderne Kunst te Oostende, scoort cultureel Vlaan

deren met dit nieuwe museum in Antwerpen alweer een 

voltreffer van formaat. 

Hedendaagse kunst is al sinds de 16de eeuw g 
diuis in Antwerpen. 

n om het allemaal nog mooier te 

maken, heeft van 28 juni tot 11 

oktober; eveneens te Antwerpen, de 19de Biënnale voor 

Beeldhouwkunst plaats. Het openluchtmuseum Middel-

heim vormt er ook ditmaal het schitterende decor voon 

De tentoonstelling heeft dit keer het monument als 

centraal thema en heet dan ook "Monumenta." In het park 

worden werken van een 60-tal hedendaagse'kunstenaars 

uit binnen- en buitenland getoond. Redenen te over dus 

om tijdens de komende vakantiedagen een artistieke trip 

doorheen de stad van Rubens te maken. Met een bezoek 

aan Middelheim en Muhka. 

REN 
Vlaanderen Leeft - Kunstlaan 46 - 1040 Br -Tel.: 02/514.10.10 
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(vervolg van biz. 10) 

PNV op Europees vlak een ak
koord met de kristendemokra-
tisch Europese Volkspartij. De 
PNV kan je dus helemaal vergelij
ken met de CVP hier te lande. 
Karlos Garaikoetxea neemt de 
leiding om het erfgoed van deze 
bijna 100-jaar oude PNV (gesticht 
in 1895) te beschermen. Zou hij 
het halen? In het najaar 1986 
sticht hij de Eusko Alkartasuna 
(= Baskische solidariteit) die (na 
de ontbinding van het Baskisch 
Parlement) 13 zetels zal behalen. 
Dit niettegenstaande alle moge
lijk tegenwerking! De ,,Euskal 
Telebista" (= de in 1983 opge
richte Baskische TV), „Deia' ( = 
Baskisch Nationalistisch dag
blad) enz... spelen kompleet de 
PNV-kaart. Met de ons bekende 
CVP-metoden had de'PNV Im
mers overal haar mannetjes en 
vrouwtjes benoemd. In deze 
kiesstrijd walst de PNV-propa-
gandamachine è la Van den 
Boeynants over heel Basken
land... Een miljoenenkampanje, 
gesteund door de Duitse marken 
en Italiaanse lires, fluisteren ve
len hier! Maar ja, dat merk je 
moeilijk aan de plakbrieven! 

Maar zal het baten ? 

Madrid — de PSOE dus — 
besliste dat er in Spanje geen re
gionale (autonome) kiesdistrikten 
(volgens ons model) mochten ko
men. Wie lijsten wilde indienen 
voor het Europarlement moest 
dat dus voor héél de Spaanse 
staat doen. Gonzalez weet wat hij 
wil! 

De stemmen van de uitgewe
ken Spaanse arbeiders in Gali-
cië, Katalonië en Baskenland kan 
hij immers niet missen. Je kan 
hem vergelijken met Tindemans 
in '79, die héél België (voor hem!) 
als kiesdistrikt wilde. Vandaar dat 
het zetel-halen moeilijk wordt 
voor de nationalisten. Uiteindelijk 
zullen dat er — voor het EP — 
slechts 5 worden: 3 in Katalonië 
en 2 in Baskenland. Toegege
ven: op 60 ,,Spaanse zetels" zal 
je daarmee Madrid nooit aan 't 
schrikken krijgen... 

5000 in Bilbo 
Op Pinkstermaandag loopt de 

reuzetentoonstellingshalle van 
Bilbo (Bilbao) bomvol, net een 
vu-lentedag! 

Carlos Garaikoetxea, dé EA-
voorzitter en Patxi Ormozabal, 
ondervoorzitter van het Baskisch 
parlement, voeren er het tema-
tisch woord. Van wijk naar we
reld ! Niet alleen de gemeente- en 
provincieraden worden herkozen 
maar ook Europa is voor het eerst 
verkiesbaar. Reeds op 1 januari 
1986 traden Portugal en Spanje 
toe tot de Europese Gemeen
schap maar hun parlementsle
den werden rechtstreeks, vol
gens de partijsterkte aangeduid, 
als voorlopige regeling. Zo werd 
Baskenland vertegenwoordigd 
door 2 PNV-ers (Gangoiti en 
Monforte) + 1 EE'er (Bandres). 
De geplande samenwerking tus
sen PNV en VU binnen de EVA 
kapseisde op het laatste ogenblik 
voor een handvol zilverlingen... 

Karlos Garakoetxea (zes jaar 
lang de eerste lehendakari — 
eerste voorzitter! — van het Bas
kisch Parlement), parlementslid 
in de Cortes te Madrid en in het 
Baskisch Parlement te Gasteiz 
plooit ook dit verhaal voor de joe
lende massa open. Hij schetst 
het Europa van de regio's als 
nieuwe inzet voor de Baskische-
natie-in-wording. Op mijn beurt 

M^ 
beschrijf ik de mogelijkheden om 
de staatsnationalistische onder-
drukkingsmekanismen voor 62 
miljoen Europeanen in het Euro
pees Parlement te bestrijden. 
Onze leeuwevlag die naast de 
Baksische Ikurina hangt wordt 
plechtig overgedragen... De nati
onale hymne weerklinkt. Gedra
gen en groots, zoals ons Gebed 
voor het Vaderland. Dan, met 
tamboeren en fluiten, een zege
tochtje voor Karlos doorheen de 
applaudisserende massa. Buiten 
is de voorjaarsstorm uitgeraasd? 
Honderden plakkaten liggen er 
afgerukt bij... De verkiezingskam
panje is voobij! Nu volgt het 
lange wachten. 

De uitslagen 
Inderdaad: 10 juni werd een 

sukses. De driepartijenlijst van 
EA haalt het. Voor het Europees 
Parlement is Karlos verkozen en 
zal er naast Euska Alkartasuna 
de Galicische en Katalaanse nati
onalistische partij vertegenwoor
digen. 

Gasteiz, Donostia en Bilbo zijn 
volop Baskische steden, welis
waar met een zware Kastiljaanse 
inwijking (vandaar de hoge uitsla
gen voor de PSOE). Iruna in het 
zwaar-verspaanste Navarra is zo
wat het Brussel voor de Basken; 
de uitslagen liegen er niet om. De 
UPN (Navarese Volksunie) is een 
rechtse plaatselijke partij. De HB-
uitslagen (ook buiten Basken
land!) zijn verrassend te noe
men! De jongste opiniepeilingen 
duidden hoeveel anti-regime
mensen (zonder nationalistische 
afkomst) HB stemden. Het zal het 
beleid niet gemakkelijker maken! 

Willy Kuijpers, 
lid van het Euro-parlement 

EA* 
PNV 
EE 
HB 
(* EVA-lid) 

Spaanse staal 
stemmen 

328.088 
228.137 
257.767 
363.015 

zetels 

1 

1 

Baskenland 
stemmen 

173.474 
209.410 
104.405 
211.759 

Maar ook in 2 van de grootste 4 Baskische steden liep het goed. 

EA* 
PNV 
EE 
HB 
PSOE 
CDS 
AP 
UPN 
(* EVA-lid) 

Gasteiz Donostia 
(Vitoria) (S.Sebastian) 

27 zetels 27 zetels 

10 
2 
2 
3 
6 
2 
2 

7 
2 
4 
6 
5 

3 

Bilbo 
(Bilbao) 

29 zetels 

3 
9 
3 
5 
7 

2 

Iruna 
(Pamplona) 
27 zetels 

2 
1 
0 
5 
7 
3 
1 
8 

Provinciale verkiezingen 
In 2 — Guipozkoa en Alaba — van de 4 Baskische provincies (hier 

in orde van grootte) wordt de EA de sterkste partij. 

EA 
PNV 
EE 
HB 

Biskaia 
1 3 % 
27 0/0 

9 % 
17% 

Guipozkoa Navarra 

24 % 7 % 
14 % 0,93 % 
11 % 3 % 
23 % 13 o/o 

Alaba 
21 o/o 
170/0 

8 0/0 
140/0 

EA: Eusko Alkartasuna is een sa
menwerkingsverbond van Baski
sche, Katalaanse en Galicische 
nationalisten. 
PNV Is een kartel van Baskische 
en Galicische kristen-demokraten 
EE is een kartel van links-regiona
le partijen 
HB is een kartel van radikaal-
linkse partijen. 

DeEA 
gemeenteiijlt 

In Gasteiz haal onze Eva
partner 30 0/0 van de stemmen, in 
Donostia 28 0/0, in Bilbo 11 0/0, en 
in het meest verspaanste Iruna 
8 0/0. 

De EVA-
partijen 
lil Italië 

B| <J9 Jongsie yerKsezmgen in 
Itetlü dsdett «me ëVA^panttm^ 
liet ui!si&k«nd 

Op Sardinië w < ^ ód f^rötu 
tXMmm {van tet eVA-ji^rl^ 
isB«ls8(f M«Jhèfe Coltmtitf) ds 

'tm^ó» sf-erNste partij. De PSöA 
moest a&i er opnemen tegen een 

;, !<ïisi$r)demokratiscfi-komn5ünisti-
li^h0 l!|st. 

mtkm paitl Ze veroveït er «fe Ê: 
verlie^ötre zetels (teimer «1 se
naat). 

rrt FrMiê stoort onze EVA^an-
ner tjl̂ softder goed. in Vetm^ê 
ver<ifle(Jübbelt de niatioftaSstische 
Liga Vef«!ta {geen EVA-IsS) h&nt 
stem^enaantal {BmdQ ijaiüjen, 
zeteien \n het regior«ial p&t^ 

Waftne&r er mem öwöel ijkheid 
komt Wér de uitslagen Iwengt oss 
weei<blad ultgsbreide sitformatie. 

•sS-i 'i^S.-sU*.. 

Britse parlementsverkiezingen 

Keltische nationalisten 
van zes naar tien zetels 

De Britse parlementsverkiezingen vorige donder
dag waren niet ongunstig voor de Keltische nationa
listen in Schotland, Wales en Noord-lerland. Zij vero
verden tien zetels in het parlement van Westminster. 
Dat zijn er vier meer, vergeleken met de stem
busslag in 1983. 

IN Schotland behaalden de 
nationalisten 415.899 stem
men, tegen 331.975 vier jaar 

geleden. Procentueel sprongen 
zij van 11,7 naar 14 t.h. De Scot
tish National Party (SNP) won 
drie nieuwe zetels, maar de twee 
die de SNP reeds had, werden 
weggekaapt door de socialisten. 

De 72 parlementairen die 
Schotland in Westminster verte
genwoordigen zijn nu als volgt 
verdeeld: Labour 50 ( + 9), kon-
servatieven 10 (-11), Alliance 9 
(+1) en SNP 3 ( + 2). 

Wales 
Plaid Cymru, de nationalisti-

EURO 

sche partij van Wales, bleef ter 
plaatse trappelen met 123.589 
stemmen (7,3 t.h.). 

In 1983 was Plaid Cymru goed 
voor 125.309 stemmen (7,8 t.h.). 
Dankzij vooruitgang in de 
Welshsprekende gebieden, kon 
de partij haar zetelaantal wel van 
twee tot drie opvoeren. 

De 38 Welshe parlementaire 
behoren tot: Labour (24 ( + 4), 

leuan Wyn Jones (37), het 
nieuwe parlementslid van Plaid 
Cymru, werd verkozen in het ei
land Angelsey (Ynys Món). 

konservatieven 8 (-6), Alliance 3 
( + 1) en Plaid Cymru 3 (H-1). 

Noord-lerland 
In Noord-lerland waren er 

flinke verschuivingen in het natio
nalistische kamp. De gematigde 
Social Democratie and Labour 
Party (SDLP) steeg van 136.493 
stemmen (17,9 t.h.) naar 158.087 
(21,6 t.h.) en van één naar drie 
zetels. Sinn Fein (SF), verdediger 
van het provisionele IRA, zag zijn 
stemmenaantal zakken van 
100.414 (13,2 t.h.) tot 81.019 
(11,1 t.h.), maar behield zijn 
enige zetel. 

De Noordierse parlementsze
tels zijn thans toegewezen aan: 
officiële unionisten 9 (-2), demo-
kratische unionisten (Paisley) 3 
(status quo), andere unionisten 1 
(status quo), SDLP 3 ( + 2) en 
Sinn Fein 1 (status quo). 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 20 juni 
D BRT 1 - 16.00 
The Great Garrick, film 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak en Plons 
D BRT 1 - 18.10 
Rock in IMontreux 
D BRT 1 - 18.35 
The Eurythmics, popmuziek 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch 
magazine 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken 
D BRT 1 - 20.20 
Dash, jazz, tap, ballet en moderne 
dans 
D BRT1 - 21.15 
Verleid, TV-film 
D BRT 1 - 23.00 
Intimate Contact, serie over AIDS 
D BRT 1 - 23.50 
Poolshoogte, info 
D Ned. 1 - 15.00 
De zon tegemoet, serie 
D Ned. 1 - 17.00 
En ik ben Christian Hahn, jeugd-
serie 
D Ned. 1 - 18.41 
De gendarme op drift, film 
D Ned. 1 - 20.27 
IMatlock, serie 
a Ned. 1 - 21.52 
Maupassant, serie 
D Ned. 1 - 22.52 
Brandhaard IVlidden-Amerika, dok. 
D Ned. 1 - 23.42 
Alfred Hitchcock presenteert, serie 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 20.00 
Als er een morgen is, mini-serie 
D Ned. 2 - 23.15 
The riverbed, film 

Zondag 21 juni 
D BRT 1 - 11.00 
Konfrontatie, politiek debat 
• BRT 1 - 15.35 
Robinson Crusoe, animatiefilm 
a BRT 1 - 18.00 
Tik tak en Plons 
D BRT 1 - 18.25 
Het pad van de regengod, dok. 
D BRT 1 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 1 - 20.35 
Zolang er leven is..., serie n.a.v. Eu
ropees milieujaar 
D BRT 1 - 22,45 
Meesterfotografen, Alfred Ei-
senstaedt 

D Ned. 1 - 15.45 
De terugkeer van de Antelope, serie 
n ' Ned. 1 - 16.20 
Swiebertje, serie 
D Ned. 1 - 17.55 
De citadel, serie 
D Ned. 1 - 19.05 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 - 20.15 
De Vlasschaard, film 
D Ned. 1 - 22.40 
St. Elsewhere, serie 

Vic Moeremans en Dora Van Der Groen in „ D e Vlaschaard", naar het 
boerenepos van Stijn Streuvels. Zondag 21 juni op Ned. 1, om 20u. 15. 

a Ned. 2 - 18.45 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 20.10 
Monty Python's flying circus, serie 
D Ned. 2 - 20.40 
Holland festival: het gala van de 
nieuwe Nederlandse muziek 

l\/laandag 22 juni 
D BRT 1 - 16.00 
Centennial, serie 
D BRT 1 - 18.00 
Tik tak en Plons 
D BRT 1 - 18.10 
Avonturenbaai, serie 
D BRT 1 - 18.35 
Kameleon, doe-programma 
D BRT 1 - 19.00 
lemandsland, inf. toeristisch ma
gazine 
n BRT 1 - 20.10 
De erfenis van de Guldenburgs, 
serie 
D BRT 1 - 20.55 
Agenda voor een kleine planeet II, 
dok. 
D BRT 1 - 22.20 
Extra time, sport 
D Ned. 1 - 14.30 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 - 15.00 
The Bingo long travelling all-stars 
and motor kings, film 
D Ned. 1 - 17.47 
Zomerpop 
D Ned. 1 - 18.35 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.00 
De baas in huis?, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
De vliegende dokters, ^erie 
D Ned. 1 - 22.42 
Golden girls, serie 
D Ned. 1 - 23.07 
Jenny's war, serie 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 

Dinsdag 23 juni 
D BRT 1 - 16.00 
Centennial, sene 
D BRT 1 - 18.00 
Tik tak en Plons 
D BRT 1 - 18.10 
Jacobus en Corneel, kinderserie 

D BRT 1 - 18.25 
Soldaat en ik, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.50 
Onbekende wereld, dok. 
D BRT 1 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken 
D BRT 1 - 20.20 
Mike, praatshow 
D BRT 1 - 22.05 
De koele krijger, serie 
D Ned. 1 - 15.05 
Superman II, film 
D Ned. 1 - 18.15 
Uit het archief van het North Sea 
Jazz Festival 
D Ned. 1 - 19.00 
Wordt vervolgd, tekenfilms 
D Ned. 1 - 20.28 
Out of the darkness, tv-film 
D Ned. 1 - 22.55 
Candlelight, gedichten en muziek 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 20.00 
Apartheid, dok. 

Woensdag 
24 juni 
D BRT 1 - 16.00 
Centennial, serie 
D BRT 1 - 18.00 
Tik tak en Plons 
D BRT 1 - 18.10 
Nils Holgersson, serie 
D BRT 1 - 18.35 
De terugkeer van de Antelope, serie 
D BRT 1 - 20.10 
De stripkwis, kwisprogramma 
D BRT 1 - 20.45 
De zoete inval, komische reeks 
D BRT1 - 21.15 
Noel Coward's collection, serie 
D BRT 1 - 22.15 
Verwant, kunstmagazine 
D Ned. 1 - 15.10 
Ghostbusters, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 16.35 
Only one earth, milieuserie . 
D Ned. 1 - 17,00 
Family Ties, komische reeks 
D Ned. 1 - 18.15 
Starsky en Hutch, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Countdown, popmuziek 

D Ned. 1 - 20.33 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 - 21.42 
Hitchhiker, reeks tv-films 
D Ned. 1 - 22.07 
Bronco Billy, film 
D Ned. 2 - 16.50 
Het Triadische ballet, een levend 
schilderij 
D Ned. 2 - 20.10 
Benefietkoncert ten bate van het 
Aids-fonds 

Donderdag 
25 juni 
D BRT 1 - 16.00 
Centennial, serie 
D BRT 1 - 18.00 
Tik tak 
D BRT 1 - 18.05 
Fame, serie 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken 
D BRT 1 - 20.20 
Matlock, serie 
D BRT1 - 21.10 
Panorama, aktualiteit 
D BRT 1 - 22.00 
Dallas, serie 
D Ned. 1 - 15.30 
Westbroek Hospital, serie 
D Ned. 1 - 15.55 
Gestrand in het zand, jeugdserie 
D Ned. 1 - 16.20 
Amerika in vogelvlucht, dok. 
D Ned. 1 - 20.28 
De vlucht van de trompetkraanvo
gel, dok. 

D Ned. 1 - 21.55 
China vandaag, dok. 
D Ned. 1 - 22.30 
Het bouwen van een pijporgel, dok. 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 20.40 
Hill street blues, serie 

Vrijdag 26 juni 
D BRT 1 - 16.00 
Centennial, serie 
D BRT 1 - 18.00 
Tik tak 
D BRT 1 - 18.05 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.30 
Vrouwtje Teelepel, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18,50 
Onbekende wereld, dok. 
D BRT 1 - 20.20 
Premiere 
D BRT 1 - 20.50 
Grijpstra en de gier, film 
D BRT 1 - 22.15 
Filmspot, filmaktuallteit 
D Ned, 1 - 16,00 
Het geheim van de agenda, TV-film 
D Ned. 1 - 17.12 
Rembrandt, dok. 
n Ned. 1 - 18.35 
Het geheim van Vredenhof, serie 
D Ned. 1 - 19.05 
Knight Rider, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Te land, ter zee en in lucht, spelpro-
gramma 
D Ned. 1 - 22,10 
Le choix des armes, film 
D Ned, 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 20.37 
Jacht op Willie Boy, film 
D Ned. 2 - 23.35 
Wie wil voor ze zorgen?, TV-film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 20 juni 
The Riverbed 

Amerik.-Ned. film uit 1986. Het 
Zuiden van de VS, tijdens de depres
siejaren. Een jongeman vindt werk op 
een boerderij die wordt beheerd door 
een vrouw en haar achterlijke doch
ter... (Ned. 2, om 23u.15) 

Zondag 21 juni 
De Vlaschaard 

Vlaamse film uit 1982 met o.a. Dora 
Van Der Groen, Gusta Gerritsen, Vic 
Moeremans en Alice Toen. Uitkijken 
naar de Ollandse kommentaren in de 
Nederlandse kranten... (Ned. 1, om 
20U.15). 

l\/laandag 22 juni 
The Bingo Long-Traveling All-Stars 
and Motor Kings 

Na een ruzie met de klubeigenaar 
starten de honkbalkampioenen Bar-
nett ,,Bingo" Long en Raymond 
,,Rainbow" Sykes met een eigen 
ploeg. Hun sukses is enorm... Ame-
rik. komische film uit 1976. (Ned. 1, 
om 15u.) 

Dinsdag 23 juni 
Superman II 

Amerik, SF-film uit 1980, Drie ge
zanten van Kryton hebben de op
dracht gekregen de aarde te vernieti
gen. De eerste aanslag is gepland op 
de Eifeltoren, (Ned. 1, om 15u.05) 

Woensd. 24 juni 
Bronco Billy 

Bronco Billy is de eigenaar van een 
rondtrekkende Wild West Show, Op 
een dag maakt hij kennis met de rijke 
erfgename Antoinette Lily, Amerik, 
western van en met Clint Eastwood, 
(Ned. 1,om22u.07) 

Donderd. 25 juni 
L'Eté meurtrier 

Franse film uit 1982 met o,a, Isa-
belle Adjani en Alain Souchon, Een 
erg knap, doch onevenwichtig meisje 
gebruikt al haar charmes om de ver
krachters van haar moeder te straf
fen,,, (RTBf 1,om20u.35) 

Vrijdag 26 juni 
Grijpstra en de Gier 

Ned, politiefilm van Wim Verstap
pen uit 1979 met o.a. Rijk de Gooyer, 
Rutger Hauer en Willeke van Amel-
rooy. In een leegstaand huis in 
Amsterdam, waar een geheimzinnige 
Oosterse sekte vergadert, wordt een 
gehangene gevonden. Grijpstra en 
de Gier, twee politierechercheurs, 
pakken de zaak aan... (BRT 1, om 
20U.50) 

18 JUNI 1987 



Tijdens War-
chaupakt-maneu-
vers schoot de 
Poolse marine de 
Westduitse Neckar 
vijf treffers in de 
buik. Een vergis
sing. Dat zegt ook 
de Bundeswehr. 

i ^ ^ ^ * ^ . Het tegenoverge-
^ ^ B ^ ^ l stelde beweren 

I ^ ^ J ^ ^ V zou oorlog beteke-
^ ^ • ^ ^ ^ nen. De zeeslag 

^ ^ ^ ^ speelde zich af op 
m^ ^ ^ het ogenblik dat 
^ ^ ^ NAVO-soldaten 

^ ^ ^ maneuvers uitvoe
ren in Turkije. Tot 

vandaag meldde onze minister van 
Landsverdediging — die de oefenin
gen In safari-pak volot — geen derge
lijke vergissingen, zij kunnen nog 
gebeuren, want grootscheepse lege-
ruitstappen zijn altijd goed voor en
kele doden en miljoenen franken 
schade. En veel leed bij de bevol
king, van wie de pakten beweren ze 
te beschermen. 

Maneuvers». 
Wij moeten er de persknipsels 

maar eens op napluizen en lezen 
hoeveel jongens (en sinds kort meis
jes) hun bol laten tijdens het spelen 
met vuur. Bij bevolen vergissing. 

Onze volledige lijst is nog indruk
wekkend genoeg om er uit te citeren. 

1977. Bij NAVO-herfstmaneuvers 
In de Bondsrepubliek sneuvelden 17 
soldaten, 120 raakten gewond. Aan
gerichte schade 600 miljoen fr. Een 
jaar later: 23 doden, 198 gewonden. 

1979. De Certain Sentinell-maneu-
vers in de BRD: twee doden. 

1981. Bij NAVO-maneuvers in Tur
kije: 50 doden en meer dan 100 
gewonden. De Certain Encouter-oe-
feningen in de BRD worden afgelast. 
Het regende te hard. 

1982. NAVO-herfstmaneuvers in de 
BRD: 19 doden, waaronder twee vrou
wen die vanuit hun tuintje toekeken. 

In datzelfde jaar kwamen 44 Belgi
sche militairen om het leven bij mili
taire verkeersongevallen. Aciiteruit-
rijden lijkt het gevaarlijkste maneu
ver te zijn. Toch was er reeds beter
schap want 28 % minder ongevallen 
dan in 1981. „Dit is vooral te wijten 
aan de besparingsmaatregelen, er 
worden minder kilometers afgelegd" 
meldde het Korpsjoemaal tevreden... 

1983. Drie Belgische miliciens 
dood bij NAVO-maneuvers. 

1984. De Roaring L/on-maneuvers 
vielen nogal mee. De schade bleef 
binnen aanvaardbare grenzen. 62 
ongevallen en slechts 2 doden. In 
datzelfde jaar vallen bij NAVO-herfst
maneuvers acht doden. 

1986. De lente-oefening Anchor 
Express in Noorwegen: elf doden, 
zes vermisten. De herfstoefening 
Northern Wedding: 10 doden... 

Indrukwekkend lijstje, niet? En 
dan hebben wij het nog niet gehad 
over de tientallen luchtmachtpiloten 
van wie de schietstoel slecht maneu-
vreerde en de dood vonden in zwarte 
wouden, op mestvaalten, in weiden... 

Ach, hoor ik u zuchten. Zo'n zaken 
zijn een noodzakelijk kwaad. Van alle 
tijden en van alle regimes. Toen de 
eedfrisse Leopold I voor het eerst 
zijn leger uitliet, zakten tal van ver
baasde bruggen in mekaar. Dat hoort 
nu eenmaal bij het vak en bovendien 
is oefening nog niet menens. De dag 
dat de raketten uit hun silo's vliegen 
begint het vuurwerk pas echt. 

Il/linuutle, antwoord ik daarop. 
Reagan wil in schoonheid eindigen 
en Gorbatsjov moet dringend bespa
ren, de raketten worden dus mis
schien nog ooit wel eens afgebro
ken. Maar dan zijn er nog de tanks, 
de kanonnen, de straaljagers, de 
duikboten, de Stalin-orgels, de B-
wapens, de C-wapens, de folterin
gen, de granaten, de viammenwer-
pers, de schietgeweren. 

Want om met René Declercq te 
zeggen: „Oorlog is erg. Maar het 
ergste is de dwaasheid die hem mo
gelijk maakt". De maneuvers van de 
vuile tongen bijvoorbeeld. • 
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De glorie van het in het land gebrouwen bier is ge
noegzaam bekend. Enkele grote pilsmerken zorgen 
voor flinke „export"-cijfers. Maar ook de heropbloei 
van de ambachtelijke streekbieren viert hoogtij, tot 
zelfs in de Verenigde Staten waar de prijs van een 
fles niet zelden die van wijn evenaart. 

ERDER schreven we hier 
dat onze kwaliteitsbieren 
vaak van monastieke oor

sprong waren, omdat voorname
lijk de kloosters de nodige graan
velden, gebouwen en brouwken-
nis bezaten. Bovendien was 
brouwen toen een nederig am
bachtelijke bezigheid, helemaal 
met de landbouw verbonden, dus 
üitertst geschikt voor broeders-
werk. Dat tevens de verkoop be
hoorlijk opbracht, zal aan het mo
nastieke entoesiasme ook al niet 
vreemd geweest zijn. 

De eerste handleiding over 
bierbereiding werd geschreven in 
820 door de prior van Sankt Gal
len in Zwitserland, al moet het al
lereerste bier zowat 3.000 v.K. in 
Sumerië gemaakt zijn. Ook bij 
ons moet de oorsprong van het 
brouwen gevonden worden in de 
middeleeuwse kloosters. Vele 
kloosters, zoniet de meeste, had
den een eigen brouwerij. Met de 
Franse revolutie kwam daar ver
andering in. De kloosters werden 
gesloten, hun goederen verbeurd 
verklaard. Niet alle kwamen die 
slag te boven en vele klooster-
brouwerijen gingen niet meer aan 
het werk. Het brouwersmonopo
lie der kloosters was voorgoed 
doorbroken en de gouden tijden 
der dorpsbrouwers konden be
ginnen. 

Toch geldt de trappist als de 

prins van onze bieren. Over die 
benaming bestaat wel wat ver
warring. Alleen de bieren van de 
abdijen van Chimay, Rochefort, 
Westmalle, Westvleteren en Or-
val mogen eigenlijk die naam dra
gen. Al zijn er nog andere 
kloosters, kleine en zelfs in
dustriële brouwerijen die bieren 
van hetzelfde type brouwen. Dan 
spreken we, verwarrend welis
waar, van patersbier of abdijbier. 

De naam Trappistenbier ont
stond bij de Cisterciënzertrap
pisten van Scourmont te Chimay, 
de eersten trouwen die dit bier 
kommercialiseerden. Toch wordt 
trappist vaak^ vereenzelvigd met 
Westmalle, wellicht omdat de ab
dij de oudste van alle nu nog 
bestaande trappistenkloosters is. 
Daar begon men in 1863 met 
brouwen. In 1872 begon met met 
de verkoop aan partikulieren, ter
wijl de eigenlijk kommercialisatie 
in 1920 aanvang nam, zo sukses-
vol dat in 1934 een nieuwe brou
werij diende gebouwd te worden. 
De goudgele Triple en de donker
bruine Dubbel zijn alom bekend. 
Maar minder geweten is het feit 
dat er ook Enkele (of Extra) ge
brouwen wordt, een lichter 
brouwsel dat niet in de handel is, 
doch enkel door de paters en hun 
gasten in het Gastenhof bij de 
middagmaaltijd gedronken 

wordt. 

^ee^pelen 
Wij ontvingen bijna honderd juiste antwoorden op 

onze 179ste uitgave. Het gedicht „Mare groet 's 
morgens de dingen" van Paul van Ostaijen geniet te
recht ruime bekendheid. 

Nele Hiers uit de Schapenweg 2 in Overijse wint. 

H ET gedicht van deze 
week behandelt de een
zaamheid, het alleen 

zijn. Onze dubbele vraag blijft de
zelfde; wie schreef deze verzen 
en welke titel gaf hij aan dit stukje 
poëzie? 

ik was een stil en eenzaam kind, 
Eenzaam ais geen — 
Gij zongt voorbij als een stem in 
den wind. 
Nu ben ik alleen, alleen. 

Gij streekt voorbij als een schone 
schijn — 
Vanwaar? waarheen? — 
Wat kan ik zonder u beter zijn 
Dan alleen, alleen ? 

(...) 
Buiten den tijd en zijn bestier. 
Een ledig nest 
Hoog in den top van den po
pulier. 
Komt nooit mijn hart tot rust. 
En alle dingen zijn eenzaam, en 
Vloeien ineen — 
ik wil slechts wezen wat ik ben: 
Alleen, alleen, alleen! 

Wij verwachten uw antwoorden 
tot uiterlijk dinsdagochtend 
30juni op het bekende adres: 
WiJ, „Meespelen (181)", Barrika-
denpiein 12, 1000 Brussel. 

Misschien wint U dit maal een 
mooie dosis vakantieliteratuur? 

^^^1 
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^mhoudBn. 
De Vlaamse Dansakademie Brugge is nu een on

weerlegbaar feit. In 1986 werd de aanloop genomen 
en nu al wordt de grote danssprong gewaagd, met 
de ruggesteun van een aantal vooraanstaande per
sonaliteiten en instellingen. In de optiek van een in 
Vlaanderen spektakulair groeiende belangstelling 
voor de danskunst in al haar vormen bieden we 
graag de beknopte info. 

W IE over danstalent be
schikt — jazz, klassiek 
of modern — en dit pro

fessioneel wenst uit te bouwen, 
moet deze gave zo vlug, korrekt 
en goed mogelijk ontwikkelen. 
Op die enige manier blijven alle 
kansen gaaf om de danswereld 
perfekt voorbereid binnen te 
stappen. Daarbij moet een even
wicht bestaan tussen de speci
fieke artistieke opleiding en een 
algemene ontwikkeling. Daartoe 
bestaat nu de Vlaamse Dansaka
demie. Nu reeds zijn er 3 oplei-
dingsmogelijkheden, waar in sep
tember de Topschool bijkomt die 
de geslaagden uit de Danshuma-
niora en Weekendschool een 
opleiding geeft op professioneel 
niveau. Overlopen we even dit 
danspedagogisch aanbod. 

De Preselektieschool geeft op 
woensdagnamiddag jonge kinde
ren een opleiding die enigszins 
vergelijkbaar is met deze in con
servatoria. Van daaruit kan naar
gelang leeftijd en niveau over
gestapt worden naar de volgend 
cycli. Jongeren vanaf 12 jaar kun
nen in deze school terecht. 

De Danshumaniora is een ho
ger sekundaire vorming met een 
hoofdaksent op deans (7 uur per 
week). Het resultaat is een di
ploma HSO en een zeer stevige 
basis om verder de danswereld in, 
te gaan. Ook zijn vanuit deze hu
maniora nog uitvalswegen naar 

andere studierichtingen mogelijk. 

Het programma van de Week
endschool komt in grote lijnen 
overeen met de dansvakken van 
de Danshumaniora, maar gekon-
centreerd op één dag. Alle jonge
ren vanaf 14 jaar komen voor dit 
onderwijs in aanmerking, welis
waar na een auditie. Deze oplei
ding biedt de kans tot het beha
len van de graad van Jazzdansle-
raar 1e en 2e graad erkend door 
het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap. 

De Topschool wordt opgericht 
in september 1987 opgericht. Tij
dens 3 jaar zullen dansers pro
fessionele opleiding op hoog ni
veau genieten, gegeven door er
varen binnen- en buitenlandse 
danspedagogen. Het programma 
omvat o.a. moderne dans, jazz-
dans, klassiek ballet, tapdans, 
koreografie, akteren, muziek, 
anatomie, grimage, bejichting en 
kostumering. 'Deze opleiding 
open de poorten tot een veelzij
dige loopbaan in zowel binnen-
als buitenlandse gezelschappen. 
De praktische ervaring van de 
dansers wordt verzorgd in het 
dansensemble van de Top
school. 

Voor alle Inlichtingen, doku-
mentatie en toelatingsvoorwaar
den kan men terecht bij de 
Vlaamse Dansakademie, Spoor
wegstraat 14, St.-Michiels 8200 
Brugge (050/38.13.05). 

tf:^lv.'^ 
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Tentoonstelling Amerikaanse kunst 

De Vergeten Episode 
V ^ — 

Er bestaat zoiets waar wij als aloude Europese kultuurdragers nogal eens 
vreemd tegenaan kijken. Zoiets is dan bv. de Amerikaanse kunst van voor 
Rothko, Pollack, Franciss, de Pop Art, enz... zeker dan als die kunst zichzelf als 
,,De vergeten episode" afficheert, met als evenmin entoesiasnerende ondertitel 
..Amerikaanse 19de eeuwse kunst in Belgische Openbare verzamelingen". Ei
genlijk een omschrijving om wat rillingen van te krijgen. En toch, wie nu „The 
Forgotten Episode" in het American Cultural Center (Bolwerksquare 1c, 1050 
Brussel) gaat bekijken, komt wel met andere ideeën daarover terug. 

IE kunst kan in haar eigen 
waarde niet ontkend wor
den. Die kunst kent mis

schien geen specifiek, zelf ont
wikkelde, eigen stijl, maar alles
zins wel een eigen in haar diffu
sie verrassende wezenlijkheid... 
met een aantal talenten die kwali
tatief gerust de vergelijking met 
hun Europese tijdgenoten kun
nen doorstaan. De tentoonstel
ling is nog open tot 2 juli. 

Forgotten, maar 
niet vergeten 

Dat in de vorige eeuw vele 
Amerikaanse schilders naar Eu
ropa kwamen, stoelt op twee 
gronden: enerzijds hun koorts
achtige gedrevenheid naar ken
nismaking met de roots van hun 
klassieke kuituur en de aan de 
gang zijnde vernieuwingen 
daarin (Frankrijk, Duitsland, Italië 
en ook de Nederlanden), en an
derzijds ook hun verlangen om 
zelf deel te hebben aan de aktu-
ele expansie van die kuituur, de 
pre-avant-garde als het ware. Dit 
situeerde hen moeilijk, ergens 
tussen twee stoelen. Waren zij 
nog wel Amerikanen en werden 
zij hier echt aanvaard ? 

Op beide vragen mag positief 
geantwoord worden, gewoon om
dat er heel grote schilders bij wa
ren. Zij studeerden en werkten 
hier, namen deel aan de allerbe
langrijkste kunstmanifestaties 
(wereldtentoonstellingen e.d.), 
kregen behoorlijk veel positieve 
aandacht in de pers. Dat men nu 

een grootse tentoonstelling kan 
samenstellen uit openbare Belgi
sche verzamelingen getuigt alles
zins van het feit dat de instellin
gen hier aan hun werken niet zo
maar voorbijgingen (de schilde
rijen in phvé-verzamelingen zijn 

.wellicht nog veelvuldiger aanwe
zig, het onderzoek hierover is 
nog aan de gang). Ter illustratie, 
de werken in de huidige ten
toonstelling zijn afgestaan uit kol-
lekties die er tenslotte mogen 
zijn: het Museum van Eisene, het 
ministerie van de Vlaamse Ge
meenschap, de musea van 
Schone Kunsten van Antwerpen, 
Biblioteek van Brussel, en het 
Antwerpse Scheepvaartmuseum. 
Het adjektief forgotten in de titel 

van de tentoonstelling mag dus 
niet al te letterlijk opgevat wor
den. Misschien is deze ten
toonstelling een welgekomen vin
gerwijzing om zich ook hier eens 
over wat te opvallende vergetel-
heden uit ons nochtans aanwe
zige kunstpatrimonium te buigen. 

Coryfeeën 
In de Amerikaanse literatuur is 

de lost generation (verloren ge
neratie) een begrip, de tussen de 
beide wereldoorlogen in het oude 
werelddeel uit weemoed en om 
andere redenen verdwaalde au
teurs, vele grootheden met als 
vitalisch-dramatische exponent 
nobelprijswinnaar Ernest He-

Birge Harrison „De Afspraal<" (1881), olie op doel<, 111 x 85 cm, 
Museum van Schone Kunsten Doornik. 
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LAMBERTO BAVA brouwde een 
duivelsbrouwsel dat helemaal 
niet te zuipen is, het heet De

mons en Urbane Barberini en Na
tasha Hovey zijn de trieste helden in 
deze bloederige brij. Je vraagt je af 
na een half uur of er nu nog niet ge
noeg bloed heeft gevloeid. De film 
kreeg muziek mee van Rick Spring
field, Motley Crue, Scorpions, Go 
West, Billy Idol, Accept en Saxon, en 
hoe slecht die muziek soms Is, zo 
steekt nog mijlenver uit boven het
geen op kostelijke pellicule is vastge
legd. Dit is de eerste transalpijnse 
film waarin zoveel speciale effekten 
werden gebruikt, dertig mensen heb
ben er maanden aan gewerkt, en ze 
zijn helemaal niet slecht, alleen de 
film is waardeloos. 

Waar de muziek zeker niet slecht is 
en de boventoon voert is in Little 
Shop of Horrors van Franl< Oz. Deze 
tovenaar Oz is uiteraard het bekendst 
als medewerker van Jim Henson's 
Muppet Show, waarin hij Fozzie 
Bear, Animal, het Coolde Monster, 
Bert en Grover is, naast de ster haar
zelf, de enige, de ongeëvenaarde, de 
supersonische, de raketionele Miss 

Piggy-

Oz liet zich echter niet opsluiten in 
poppen en maakte opgemerkte ver
schijningen in The Blues Brothers 
en An American Werewolf In Lon
den. Dan verborg hij zich weer in 
Yoda in Star Wars: The Empire Stri
kes Back. Na co-direktle en een solo-

NIEUW 
IN DE BIOS 

avontuur als regisseur is deze film de 
eerste waarin hij met „echte" men
sen werkt. Zoals gezegd dus, muziek 
is hier troef, rock of de jaren 50 tout 
court. Dit is een muzikale remake van 
de klassieke zwarte komedie, de cult
film van Roger Gorman uit 1960. Een 
jonge kerel ontdekt een plantje dat 
zichzelf voedt met bloed (menselijk) 
en hij zal er uiteindelijk voor gaan 
moorden. De oorspronkelijke film be
vatte een scène bij de tandarts waar
voor Jack Nicholson (als losgeslagen 

masochist, las Ik ergens) indertijd be
roemd werd. In deze versie is het én 
de tandarts Orin Scrivello DDS (Steve 
Martin) en de patiënt die een schitte
rend nummertje opvoeren. Seymour 
Krelborn [Rick Moranis) is de 
voedstervader van het plantje, dat hij 
in de uitstalling plaatst van Mushnik's 
(Vincent Gardenia) bloemenzaak, 
waar oook Audrey (Ellen Greene) te 
werk is gesteld. De plant, Audrey II 
gedoopt, heeft de stem van Levi 
Stubbs, een der leden van The Four 
Tops, een zwarte groep. En dat is 
hetgeen je van deze hele film kunt 
zoggen, hij heeft een zwart tintje. Het 
is als met The Rocky Horror Picture 
Show, je knapt er op af of je gaat er 
mee dwepen. Trouwens enkele num
mers doen sterk aan deze laatste 
denken, weer andere zijn een pasti
che van nummers uit West Side 
Story, Porgy and Bess, Grease, An
nie en ook Elvis moet er aan geloven. 
Best leuk, al vermoed ik dat de echte 
horrorfanaten ontevreden naar huis 
zullen gaan en de echte musicallief
hebbers eveneens. Dus lang zal hij 
niet op de affiche staan, deze eige
naardig Willem Sneer 

• • • • • • r r • • • • • • • • •nm 

mingway. Er valt tussen lost en 
forgotten beslist een gelijkaardig
heid te duiden, al zouden we hier 
eerder op een kompleks psycho
logisch domein dan op het louter 
artistieke terecht komen. 

Feit is alleszins dat de forgot
ten episode nu lang niet meer 
vergeten is en zich beslist mag 
beroepen op een aantal cory
feeën (18 in de katalogus), waar
van we er ruimtenoodgedwongen 
maar enkele kunnen citeren, die 
ons dus het meest aanspreken: 
Charles Boughton (1833-1905) 
met zijn Hollandse tekeningen, 
de wat simbolisch-melancholis-
che Birge Harrison (1854-1929), 
Thomas Alexander Harrison 
(1853-1930) waar je zo — maar 
dan heel eigenzinnig echt — Tur
ner in herkent, de prachtige 
marine- & scheepsschilder Anto
nio Jacobsen (1850-1921), Walter 
McEwen (1860-1943) die nogal 
wat aan onze Lage Landen schat
plichtig is, scheepschilder Mohr-
mann (1857-1916), Alexander 
Charles Robinson (1867-1952). 

Vele van de schilders zitten 
nogal aardig vast in oude Hol
landse voorbeelden en vooral in 
de Franse impressionistische en 
annexe scholen en ondanks hun 
onmiskenbaar talent onderschei
den zij zich dus ook niet echt. 
Wel speciale aandacht verdient 
alleszins William Anderson Sher
wood (1875-1951), die o.a. in Ant
werpen aan de Akademie stu
deerde, in de Kempen werkte en 
daar bevriend was met Jakob 
Smits en wiens hele werk een 
hoofdzakelijk Vlaamse en ge
deeltelijk ook een zuiders-latijnse 
sfeer ademt. De in Baltimore ge
boren Sherwood overleed in 
Brugge. Betreffende The Forgot
ten Episode werd een fraai geïl
lustreerde en uitzonderlijk goed 
gedokumenteerde katalogus uit
gegeven, waarvan de tekst in het 
Engels is, maar waarbij tevens 
een uitstekende Nederlandse 
vertaling wordt verstrekt. Op het 
gebied van hoffelijke public relati
ons hebben de VSA weinig te 
leren... 

Nic van Bruggen 

Vlaanderen Morgen 
en De Nieuwe Maand 

Taalgrens-
ontmoeting 

Zaterdag organiseren de redakties van De Nieuwe 
Maand en Vlaanderen Morgen een ontmoeting op de 
taalgrens. Met een merkwaardig panel. 

EZE ontmoeting staat open 
voor bevriende redakties 
van andere tijdschriften 

en hun lezers. Het tema van deze 
ontmoeting ligt in de sfeer van 
het samenleven van de gemeen
schappen en geesten in België 
anno 1987 en in de toekomst. 

Hugo Schiltz 
De gemeenschapsproblema-

tiek wordt tussen 15.30 en 16.30 
uur behandeld door twee Vlamin
gen en twee Walen: Hugo 
Schiltz (VU) en M. Vandenbus-
sche (SP) enerzijds en UCL-prof 
M. Quévit (PS) en UCL-
ekonomist Ph. Defeyt (Ecolo-
strekking) anderzijds. Daarna 
volgt een diskussie met de aan
wezigen o.l.v. BRT-journalist Jan 
Ceuleers. 

Om 18 uur bieden de redakties 
een drink aan, waarop een eet-
maal volgt. 

Geïnteresseerden zijn welkom 
en zij die aan het eetmaal willen 
deelnemen, betalen 850 fr. op re
keningnummer 001-0991903-57 
van De Nieuwe Maand, Bank-
straat 38 te 3078 Everberg. 

Vlaanderen 
Morgen 87/3 

Er zit vaart in het cahier én de 
werkgemeenschap Vlaanderen 
Morgen. Dit blijkt o.m. uit het 
derde nummer dat deze week 
van de persen liep. Een tiental le
zenswaardige bijdragen vullen dit 
60 bladzijden dikke nummer. 

Het redaktioneel draagt de titel 
,,TIen jaar na Egmont" en wordt 

gevolgd door het stuk ,,Als de 
dag van morgen", geschreven 
door Knac^-journalist Mare Rey-
nebeau n.a.v. het verschijnen 
van zijn boek „Vlamingen voor
uit! en voortgedaan!". 

Als dokument koos men voor 
de tekst van het referaat dat Kris 
Rogiers hield op het jongste Da-
vidsfondskongres „Woord en 
beeld in Vlaanderen". Gewezen 
parlementslid (en Limburger) 
Evrard Raskin schreef een uit
voerig stuk over „Het Regiona-
lisme in het Vlaanderen van Mor
gen". Kunstkritikus Nic Van 
Bruggen brengt beschouwingen 
bij het werk van Panamerenko, 
terwijl er ook een reeks aforisti-
sche overwegingen rond „Men
sen" van Rik Lanckrock opgeno
men werden. 

De rubriekjes „In kort bestek" 
en „Het rijke Vlaamse leven" 
brengen gevatte kommentaar bij 
het recent verschenen Vlaams 
Archief, de Yuppiekultuur en „De 
Virussen van Clem de Ridder". 
Tot slot blikt de redaktie terug op 
een debat „Vlaanderen in het 
jaar 2000" en enkele andere tijd
schriften, en wordt de taalgren
sontmoeting van Vlaanderen 
Morgen en De Nieuwe Maand 
aangekondigd. 

Wie dit nummer én de andere 
reeds verschenen of nog te ver
wachten nummers van de jaar
gang '87 wil, neemt kontakt op 
met de redaktie van Vlaanderen 
Morgen, Te Couwelaerlei • 134, 
2100 Deurne-Antwwerpen. Een 
jaarabonnement kost 650 fr. en 
dient gestort op rekeningnummer 
409-8524961-63. Aanbevolen! 
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stephen Roch verslaat gans Italië in de Giro 

Eenzaam in het sukses 
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Sport wekt vaak passies op. Dat is in de voorbije 
weken bij herhaling gebleken. In Griekenland triom
feerde een gans volk op de basketbalvloer. In Me-
chelen werd de door KV gewonnen voetbalbeker met 
geestdrift binnengehaald en... in Italië moest de 28-
jarige Ier Stephen Roche vriend en tegenstander zo
waar een ganse natie verslaan om op het podium 
van de Giro te geraken. 

S PORT en passie zijn di
kwijls onafscheidelijl< aan 
elkaar vastgeklonken. Wij 

hebben daar altijd wantrouwig te
genover gestaan. Passie is niet 
enkel een slechte raadgever, zij 
benevelt ook de waarneming en 
vervormt het oordeel. Inzender in 
Italië heeft men daar een handje 
van weg. Wat Roch overkwam 
was niet nieuw maar wekte toch 
nog onze ergernis. 

Lastig 
De Ier was duidelijk de beste 

coureur in de Ronde van Italiè. Hij 
had evenwel pech ploegmaat te 
zijn van Roberto Visentini, de voor
bestemde Girowinnaar^ En in Ita
lië kan men een en ander voor
bestemmen en regelen. Maar 
soms maakt men toch nog denk
fouten. Zo was het parcours van 

de zeventigste Giro moeilijker en 
lastiger dan gewoonlijk. Hei hoog
gebergte werd met systematisch 
vermeden — in het recente verle
den reed men vaker bergaf dan 
bergop om een Italiaan op het 
hoogste schavotje te krijgen — en 
enkel daardoor al werd de eindo
verwinning voorde betere (?) Ita
lianen gewoonweg onbereikbaar. 
Door omstandigheden geraakte 
Visentini echter toch nog in de 
roze trui en van toen af mocht er 
niets mis meer gaan. Maar de 
ploegleider(s) en de organisatoren 
wikken, de renners beschikken. 
Roche, die zonder valpartij nooit 
de leiderstrui zou hebben afgege
ven, liet zich in een onschuldige 
ontsnapping meedrijven en... 
duwde daarna door. Visentini werd 
meteen in de vernieling gereden. 
Schande en wraak, riep ploegbaas 
Boifava en de opgehitste tifosi ver-

Wlnnaar Stephen Roch. 

langden niets méér. Roche was de 
staatsvijand omdat hij had aange
durfd beter te zijn dan de Italianen 
die het ganse seizoen door zo op
gesloten op hun schiereiland te 
blijven fietsen dat ze wei van ver
bazing en woede achterover moe
ten vallen wanneer de buitenlan
ders hen de les komen spellen. 

Roche kon uiteindelijk nog en
kel rekenen op hulp van zijn Bel
gische ploegmaat Eddy Schepers 
en hopen op een gunstig 
wedstrijdverloop. Het liep goed af 
omdat hij een stuk sterker was oan 
de Italianen en omdat binnen de 
ploeg Post op teveel paarden te
gelijk werd gewed. Millar, Ander

son en revelatie Breukink — waar 
halen de Hollanders toch die 
goede ronderenners? — geloof
den allen vroeg of laat korte of 
lange tijd in hun winstkansen en 
Roche was daar niet rouwig om. 
De Ier zegevierde dus en promo
veerde zichzelf meteen tot een 
Tourfavoriet al zal eerst nog de 
oorlog binnen zijn ploeg (en met 
zijn ploegleider) moeten worden 
bijgelegd 

Vlug rond... 
En wat bakten onze renners er

van op het Italiaanse asfalt? Wei
nig Eddy Schepers was weer een 
beste subtopper en een ge
droomde meesterknecht. Hij was 
de rechterarm van Stephen Roche 
en eindigde toch nog verdienste
lijk twaalfde. Maar een kandidaat
winnaar die geestdrift opwekt was 
hij nooit en zal hij op zijn eenen
dertigste ook niet meer worden. 
Eddy Planckaert won (toch) een rit 
en daarmee zijn we dan ook hele
maal rond. Hoop voor de toekomst 
mogen we helaas nog niet voeden. 
Dat soort voldoeningen Mijft voor 
de Nederlanders weggelegd die 
daar toch weer een nobele onbe
kende mt raskwaliteiten naar voor 
schoven. Erik Breukink bezit inder
daad veel en kan zowat alles zo
dat mag worden verondersteld dat 
hij mits goede begeleiding over 
enkele jaren kan uitgroeien tot een 
tourcrack. Zover is het nog met 
maar bij ons is het rondetalent 
niet eens in de kiem ontloken. 
Vandaar... 

Flandrien 

KV Mechelen wint de beker 

Loon naar 
werken 

Indien de uitdrukking ,,Loon naar werken" op één 
voetbalklub mag worden toegepast, is het wel KV Me
chelen. Letterlijk en figuurlijk heeft de oude Malinwa 
zich op en naast het veld kromgewerkt volgens voor
getekende patronen. 

N IET de verbeelding, wel 
het systeem is achter de 
kazerne aan de macht en 

voorlopig werpt dit vruchten af. De 
supporters nemen daar in eerste 
instantie ook genoegen mee want 
KV verkeert nog in de beginfase 
en het moeilijkste moet nog altijd 
komen. Bevestigen en verder 
groeien zijn komende opdrachten. 
De klub acht zich daartoe gewa
pend en tot nader order moet het 
tegendeel nog bewezen worden. 

De kanonniers 
Het enthoesiasme van de Me-

chelaars was vorige zondag begrij
pelijk groot. Na vijfendertig jaar 
wachten (halfweg de jaren vijftig 
zakte de roemruchte Malinwa 
voorgoed uit de nationale top) vier
den de kanonniers weer triomfen 
op het hoogste vlak en de trouwe 
bestaansbasis van de klub had 
dan ook reden tot juichen. Wan
neer het trotse verleden herleeft is 
men altijd gelukkig. Wanneer het 
sukses realiteit is geworden, tre
den echter ook andere verschijn
selen op. men wordt veeleisend en 
verwacht niveauverbetering. 

Voetbalbeker houdt triomferende 
trainer in de handen... 

Logisch maar met eenvoudig te 
producuren (in dat soort termen 
denkt immers de voorzitter en zijn 
bedrijfskern, want van een klub-
bestuur is eigenlijk geen sprake) 
en dat zal men misschien heel 
spoedig ondervinden. 

Typisch overigens is dat bij KV 
de vaak door trainers en bestuur 
gehekelde Benfeld de populairste 
speler blijft. Hem wordt veel ver
geven omdat hij vonken slaat, om
dat hij verrast en daardoor ver
blijdt. Voetbalverschijnselen die 
zeldzaam worden maar hogelijk 
gewaardeerd blijven. Hopelijk zijn 
de beleidsmensen daar niet blind 
voor. Met De Mesmaeker werd op 
dit vlak goed gekocht. Het heet dat 
Pascal De Wilde ook zo'n soort 
speler is. Malinwa staat er dus met 
zo slecht voor. Maar het systeem 
moet wel losser worden. 

Counteren vanuit een perfekt 
georganiseerde verdediging blijft 
met alleen zaligmakend. 

Grote ambitie 
In de nabije toekomst zullen de 

meeste ploegen rood-geel op
wachten en dan worden de rollen 
misschien omgedraaid. Het zou 
een logische ontwikkeling zijn 
waarop trainer De Mos dan weer 
een antwoord zal moeten beden
ken. Veel laat vermoeden dat hij 
daar met voor terugschrikt. Bij 
Ajax heeft Aad destijds een en an
der bewezen. Hij lanceerde veel 
puur offensieve talenten. Dat 
wordt gemakkelijk vergeten wan
neer men de toekomst van KV pro
beert te voorspellen. De Nederlan
der heeft grandioos geroeid met 
de riemen waarover hij beschikte. 
Over een paar jaar kan de ploeg 
er weer helemaal anders uitzien 
want enkele afgeschreven toppers 
klommen in de voorbije maanden 
nog eens naar een onverhoopte 
piek. Of dat kan blijven duren zal 
De Mos zelf wel weten. 

Wij geloven in ieder geval niet 
dat Malinwa volgend jaar een stap 
zal terugzetten. De ambitie blijft 
gelukkig groot en trainer en voor
zitter zullen zich verder willen be
wijzen. De konkurrentie is ver
wittigd. 

Griekenland 
Europees basketbalkampioen 

De geheime 
krachten 

Tot eenieders verbazing is Griekenland Europees 
basketbalkampioen geworden. In de sport kan het on
mogelijke en ondenkbare dus toch nog worden gerea
liseerd. Vooral wanneer de beruchte,,geheime krach
ten" worden aangesproken en uit die mysterieuze 
voorraad hebben de Grieken in de voorbije weken on
ophoudelijk geput. 

W IE zondag de finale zal 
zal een en ander duide
lijk zijn geworden. Ge

jaagd en gedreven door vijtiendui-
zend hysterische supporters na
men de spelers van Hellas in de 
verlengingen dan tochafstand van 
de intrinsiek eel sterkere Russen, 
die wel nooit zullen begrijpen wat 
hun in die heksenketel allemaal is 
overkomen. Dat de scheidsrech
ters finaal onder de indruk geraak
ten van de kollektieve supporters
waanzin was begrijpelijk. Zij zijn 
ook maar mensen en vermoedelijk 
snakten ze nog meer naar het 
eindsignaal dan de overbelaste 
spelers. Dat de Gneken uiteinde
lijk een van de grootste dagen uit 
hun sportgeschiedenis beleefden 
was onvermijdelijk. Het scenario 

was dagenlang zorgvuldig opge
bouwd en geladen met veel dra
matiek. 

Onverldaarbaar 

Dat aan het Griekse sukses 
geen sportieve betekenis mag 
worden gehecht, staat buiten twij
fel. BIJ de volgende Europese kam
pioenschappen worden Galis en 
zijn maats vrijwel zeker van het 
veld geveegd en we zijn er niet 
eens zeker van dat de huidige ti-
teldragers bij wijze van spreken 
een uitmatch tegen de Belgen 
kunnen winnen. Maar die geheime 
krachten zijn daarmee natuurlijk 
niet verklaard alhoewel ze tastbaar 
en zichtbaar werden aangewend. 
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Hel parlllbestuur deelt mee... 

17 

Na af loop van het Volksunie Part i jbestuur van maandag 15 jun i 
heeft algemeen voorzi t ter Jaak Gabrlttls volgende mededel ingen 
verspreid ten behoeve van de pers. . . 

Boelwerf leefbaar! 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

wijdde een besprel<ing aan het dos
sier van de Boelwerf te Temse. 

De Volksunie is de mening toege
daan, dat de Boelwerf moet blijven 
bestaan. Het Partijbestuur is er van 
overtuigd dat, ondanks de huidige 
verwarring en tegenstrijdigheden, het 
voortbestaan van deze werf voor de 
grote zeescheepsbouw niet alleen 
een ekonomische must is maar ook 
een ekonomische vanzelfsprekend
heid. De Boelwerf heeft zich Immers 
efficiönt aangepast aan de vereisten 
van vandaag en moren; als gediffe
rentieerd bedrijf geniet zij een interna
tionale faam niet alleen in de eigenlijk 
scheepsbouw maar eveneens in de 
off-shore en andere afgeleide aktivi-
teiten. Op de langere termijn be
schouwd, zoals dat bij de grote zee
scheepsbouw niet alleen noodzakelijk 
maar ook gebruikelijk is, mag de Boel
werf ongetwijfeld als een leefbaar be
drijf worden beschouwd. 

De Volksunie eist dan ook met de 
allergrootste aandrang dat de rege
ring nu eens eindelijk haar standpunt 
bepaalt inzake het scheepsbouwbe-
leid, waarvoor zij niet alleen politiek 
verantwoordelijk is maar tevens de 
verantwoordelijkheid draagt voor de 
staatsparticipatle In de Boelwerf. De 
aarzelingen en de voortdurende on
duidelijkheid van de regering zijn er 
oorzaak van, dat iedere planning op 
termijn in de zeescheepsbouw wordt 
belet. 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
herinnert er aan dat de steunverlening 
aan de nationale sektoren, waartoe 
naast kolen en staal ook de scheeps
bouw behoort, nog altijd in de aller
hoogste mate scheefgetrokken blijft 
ten voordele van Wallonië. De Volks
unie is dan ook de mening toegedaan 
dat de nationale solidariteit nu maar 
eens moet spelen in het voordeel van 
de Boelwerf. Dit is des te logischer 
daar de Waalse Industrie een grote 
toeleveraar Is voor de Vlaamse 
scheepst)ouw, en daar een aantal 
Waalse bedrijven zich hebben kunnen 
recycleren dank zij de modernisering 
en het differsifikatiebeleld van de 
Boelwerf. 

De Volksunie eist het behoud van 
de Boelwerf met des te meer nadruk, 
omdat het Waasland reeds zeer hard 
getroffen werd door bedrijfssluitingen 
en werkloosheid. 

Vrijdag 
om 19U.45 
VU op BRT 

Het VNOS-programma van vrij
dag 19 juni 1987 om 19u.15 op 
BRT-1 bevat volgende onderwer
pen: 
— „De Borinage van Vlaande
ren": een reportage over de te
loorgang van de Rupelstreek, met 
o.m. kamerlid Hugo Coveliers. 
— kritisch kommentaar bij het 
nieuws door Jan Van Dam 
— een gesprek met een Vlaams 
gemeenteraadstkj uit een van de 
zes Brusselse randgemeenten 
over de bedreiging van het rand
gebied door het j o i ^ e regerings-
kompromis 
— een verslag over de VU-Den-
dervaart van 6 juni ti. 
— in „Mensen van bij ons" een in 
memoriam Jef Cassiers. 

V o e r e n k o m p r o m i s . . . 

Inzake de jongste evoluties in het 
Voerdossier is het Partijt>e8tuur van 
de Volksunie de mening toegedaan, 
dat de spelletjes meer dan lang ge
noeg hebben geduurd. Oe essentie 
steekt immers de ogen uit: het is 
evident dat mandatarissen en ambts
dragers — of dat nu burgemeesters 
zijn dan wel schepenen of OCMW-
verantwoordelljken — de t>estuurstaal 
gebruiken van de grondwettelijk vast
gelegde taalgebieden. 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
herinnert er aan dat interpretatie van 
de Grondwet niet toekomt aan de 
regering, doch wel wettelijk en nor
maal aan het parlement. Des te groter 
is dan ook de verantwoordelijkheid 
van de Vlaamse parlementsleden, in-

De 
weg 
naar 
Diksmulde 

Aan de deelnemers aan de 60ste 
ijzerbedevaart op 28 Juni 1987, die 
vanuit het binnenland naar Diksmuide 
per auto komen, worden volgende 
wegen aangeraden: 

O e r c/e B 40: 
— In de richting Nieuwpoort, uitrit 

nr. 4 „Middeikerke-Diksmuide" en 
verder via de provinciale weg 369 
naar Diksmuide. 

— uitrit nr. 7 bis „Torhout" en 
verder via Wijnendaie en provinciale 
weg 363 naar Beerst en Diksmuide. 

Over de E 17: 
— Uitrit nr. 7 „Deinze" en via rijks

weg 35 naar Tiert, Pittem, Lichten/el-
de en Diksmuide. Bij saturatie van 
verkeer zat het verkeer te Lichterveide 
(Kruiskalsekle) omgelegd worden via 
N 33 naar Wijnendaie en Beerst naar 
Diksmuide. 

Gelet echter op de grote verkeers
drukte op de E 40 en de mogelijkheid 
tot saturatie op de weg Lichtervelde-
Diksmuide, wordt volgende alternatie
ve route aangeraden : autosnelweg E 
17 tot uitrit aan klaverblad Kortrijk, 
naar A17, via A19 naar leper en N 38 
en N 369 naar Diksmuide. 

— Te Diksmuide zijn parkings voor
zien. 

— Via BRT 1 en BRT 2 zal even
tueel bijkomende verkeersinformatie 
verstrekt worden. 

VLAANDERB4^I 
VLAANDEREN H I S T 

begrepen en vooral die van de CVP-
en PVV-meerderheidsfrakties. 

...ongrondwettelijk 

Uit het advies van de Raad van 
State blijkt trouwens dat het door de 
regering voorgestelde ontwerp een 
wijziging van de taalwet impliceert, 
wat zonder meer een zaak van het 
parlement is. Bovendien zegt de Raad 
van State kort en duidelijk dat dit 
Voerkompromis ongrondwettelijk is. 

De Volksunie zal alle Vlaamse par
lementsleden oproepen de alarmbel
procedure te hanteren, indien de re
gering toch bij dit onzalige voorstel — 
al of niet gewijzigd — blijft. 

Uitgesloten 

Zaterdagnamiddag heeft de partij
raad van de Volksunie, de hoogste 
instantie in de partij, bij geheime 
stemming senator Joos Somers uit de 
partij gesloten. De uitsluiting was vrij
wel unaniem. 

Somers heeft zteh volgens de VU-
partijraad herhaaklelijk schuldig ge
maakt aan deontokjgisch ontoelaat
bare praktijken, het niet-naleven van 
nauwkeurige afspraken en het desta-
blllzeren van de partijstrukturen, zo
wel op k>kaal als arrondissementeel 
en nationaal vlak. Deze drastische 
maatregel van de VU-partijtop dient 
gezien binnen het streven van de VU-
lekllng naar een zindelijk omgaan met 
macht, ook in eigen rangen. 

Tegen deze beslissing is geen be
roep meer nrragelijk. 

'S WI^Mtd^ 

Zaterdag 20 juni 
in liet provinciaal domein 

VU-Kaderbijeenkomst 
te Wachtebeke 

Nog. . . even voor we op vakantie gaan Is het goed nog eens een 
aantal zaken op een ri jt je te zet ten, zeker nu Iedereen het 
f lu is terend en hardop over verkiezingen heeft. Het kan geen Icwaad 
onze batter i jen wat op te laden, wanneer zi j dreigen te verzwakken 
na een jaar hard werken. 

Een jaar van onafgebroken, onbaat
zuchtige Inzet voor de Volksunie, voor 
de Vlaamse Beweging. Willen wij de 
motor van die beweging draaiende 
houden, dan is het noodzakelijk om 
samen met de partijtop tot een ge
sprek te komen. Het resultaat van dit 
gesprek zal een hart onder de riem 
zijn in de zenuwachtige pre-elektorale 
tijd. 

Gesprek 
Daarom nodigen algemeen voorzit

ter Jaak Gabriels en het Partijbestuur 
uit op eenr ontmoetingsdag voor het 
kader. Er kan met voldoende gewezen 
worden op het belang van uw aanwe
zigheid. Indien U niet kan komen,^ 

I zorg dan voor minstens één afgevaar-' 

digde uit uw bestuur. Het gesprek 
gaat door op zaterdag 20 juni van 
14U.30 tot 17 uur in het provinciaal 
domein ,,Puyenbroeck" te 9070 
Wachtebeke. 

Terwijl de vergadering loopt hebben 
uw gezinsleden (of vrienden) het do
mein ter hunner beschikking. Na het 
gesprek met het Partijbestuur wordt 
U, met uw gezin, vergast op een 
koffietafel. 

Worden verwacht: partijbestuurs-
en partijraadsleden, arr. bestuursle
den, afdelingsvoorzitters, provincie
raadsleden, burgemeesters en sche
penen. 

Gelieve het algemeen sekretariaat 
van uw komst te verwittigen voor 15 
juni (02/219.49.30) 

Halfweg september met de WIJ-redaktle 

Naar Dublin 
Langs deze weg nodigt de WIJ-redaktie alle geïnte

resseerde lezers uit om halfweg september samen op 
reis te gaan naar Dublin. 

Sfeer verzekerd, of had U daaraan getwijfeld? 

IERI\/1EE knoopt de WIJ-redak
tie aan bij een goede traditie, 
die de jongste jaren een 

beetje verloren dreigde te gaan. In het 
verleden trokken WIJ-lezers er im
mers op uit voor een verbroedering 
met Catalonië (twee maal I), een vis-
trip op de Noordzee, een dagje open
baar vervoer naar Bree, enz. Deze 
keer viel de keuze op Ierland, en meer 
speciaal op de knappe hoofdstad Du
blin. 

12.950 fr. 
per persoon 

We vertrekken vrijdagavond 11 
september om 19 uur vanop Zaven-
tem en zondagavond 13 september 
om 20.55 uur zijn we terug in Brussel. 

We overnachten tweemaal in het 
Ashimg Hotel, dat centraal in de stad 
gesitueerd ligt. In de kostprijs van 
12.950 fr. per persoon zijn begrepen: 
de vliegtuigreis heen en terug, de 
luchthaventaksen, de transferten tus
sen het vliegveld en het centrum van 
Dublin, de overnachting in dit klasse-
hotel en de twee ontbijten. Het precie
ze programma wordt later meege
deeld. 

De enige voonwaarde om deze 
gunstprijs te kunnen bemachtigen is 
dat wij minimum met een groep van 
twintig personen moeten zijn. 

Behalve de WU-redaktieploeg gaan 
er ook enkele toppolitici mee. Nu 
reeds heeft onze kollega en senator 
Toon Van Overstraeten toegezegd. 
En vermoedelijk zullen er nog wel 
meer parlementsleden meereizen. 

Wie in het verleden reeds van de 
partij was, weet dat zo'n reis althans 
één garantie biedt: sfeer en gezellig
heid. 

Als U zin en tijd (en geld) hebt om 
met ons mee te gaan, vul dan onver
wijld onderstaande strook in en stuur 
het naar WIJ, Dublin-reis, Barrlka-
denplein 12, 1.000 Brussel. 

-5*i- n 

Ja 
ik (naam) 

(straat) 

(woonplaats) 

(teiefoonnr.) 

ga met de WiJ-redaktie mee naar Dublin op vrijdag 11, zaterdag 12 en 
zondag 13 september. 

Aantal personen:- (invullen) ^ , ^ 

Ik stort het verschuldigde bedrag (12.950 fr. per persoon) van zodra ik 
daartoe een uitnodiging tot betaling ontvang. 

Datum Handtekening 
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VU-Kontich stelt 
30 km-zone in 

De steeds gevaarlijker wordende verkeerssituatie in het Kontich-
se dorpscentrum neemt onhoudbare vormen aan. Tijdens de 
afgeiopen maanden april en mei waren de centrale verkeersas 
Molenstraat-Gemeenteplein-IVIechelse Steenweg en de Antwerpse 
Steenweg het toneel van 15 politioneel vastgestelde ernstige 
ongevallen waarbij een tiental gekwetsten te betreuren vielen. 

In drie gevallen was er sprake van 
vluchtmisdrijf, terwijl de meeste onge
vallen zich situeerden in de drukke 
Molenstraat. Hier gebeurden tijdens 
de eerste week van juni reeds drie 
ongevallen. Daarenboven kon de 
Kontichse VU-voorzitter enige weken 
terug nog persoonlijk vaststellen hoe 
van een hele rij geparkeerde wagens 
de buitenspiegels van het koetswerk 
af waren gereden. In de ongevallen
statistieken vormen voornoemde stra
ten een trieste uitschieter. 

Zone 30 
Vandaag voert de Volksunie dan 

ook aktie om op de as Mechelse 
Steenweg-Gemeenteplein-Molen-
straat de zogenaamde ,,Zone-30"-re-
geling door te voeren. Simbolisch 
werd ter hoogte van het kruispunt 
Molenstraat-Spoorwegstraat een der
gelijk verkeersbord geplaatst. Deze 
regeling moet immers de wegbeheer
der in staat stellen de betreffende 
straten om te vormen tot verblijfsge-
bied waar de woonfunktie belangrijker 

wordt geacht dan de verkeersfunktie 
en waar een lage rijsnelheid de veilig
heid en leefbaarheid moet garande
ren. De Volksunie pleit dan ook voor 
een aanpassing van de huidige ver
keersregeling door gebruik te maken 
van een hele waaier van verkeers
technische ingrepen waardoor de ver-
keerssnelheid drastisch kan verlaagd 
worden, (bv. door het aanlegen van 
een rondpunt op het Gemeenteplein). 

De Antwerpse Steenweg vormt ech
ter een apart geval. Heel wat auto
voerders zijn onterecht van mening 
dat de Antwerpse Steenweg een voor
rangsstraat is en handelen daar dan 
ook naar. Maar al te dikwijls wordt de 
maximumsnelheid van 60 km per uur 
schromelijk overschreden, met alle 
mogelijke gevaren vandien. 

Stootblokken 
Heel wat gemeenten wijzen er de 

autovoerders op dat in hun gemeente 
de voorrang van rechts telt en melden 
dit an ook op speciaal daartoe aange-

ADVERTENTIE 

UITGEVERIJ ETNIKA VZW 
Identificatienummer 3654/66 

NIEUWE UITGAVE PENKUN — VLAANDEREN 
EN HET OOSTFRONT NIEUWE UITGAVE 

(Penkun, dorp tussen Stettin en Stargard) 
Oorlogsroman door Pol Segers 

Inhoud: 447 bladzijden druk — geïllustreerd met teilrijke foto's 
Formaat • 15,8 x 23,5 cm. staand — genaaid gebonden — zwart 
brillanta linnen — voorzien van stofwikkel. 
Prijs: officiële verkoopprijs 750 fr. 

bij voorintekening tot 31 augustus 1987 slechts 550 fr. 

HULDEBOEK 1940-1949 
Luxe uitgave 

Inhoud- — 31 blz gedichten 
— 31 blz. pentekeningen 
— 12 blz. foto's 
— 25 blz. dodenlijsten (gevallen — vermiste — neerge
schoten en vermoorde kameraden). 

Prijs: 750 fr 

WEE DE OVERWONNENEN 
Inhoud: 350 blz. tekst + foto's + tekeningen -i- dokumenten. 

— Op verloren posten — Waffen-SS door Rik Van den 
Abeele 
— Kolonne 403 N.S.K.K door Frans Vermander 
— Mijn verblijf in Russische strafkampen door Willy 
Helsen 
— Mijn verblijf in Russische strafkampen door Vik Che
valier 
— P.O.W in Engelse krijgsgevangenschap door Marcel 
Van Oostenrijck. 

Prijs: 650 fr. 

IN VOORRAAD; - Wee de overwonnen 650 fr 
- Huldeboek 1940-1949 750 fr. 
- Penkun 750 fr. 
+ verzending buitenland 150 fr. 

EERST STORTEN DAN ONTVANGT U HET BOEK! 
Administratie en beheer. Bert De Prijcker, Rob. Verbelenstraat 6, 

2670 Puurs 
Tel. 03/889.09.48 of 014/22.17.09 
Bankrek. nr 930-0020636 
Prk nr. 000-0430363-71 
voor Etnika Antwerpen 

Al deze boeken zijn eveneens verkrijgbaar bij de gewestelijke 
besturen van het Sint-Maartensfonds, de Vriendenkring Sneys-
sens, de afdeling Hertog Jan van Brabant en bij de boekhandel. 

BERKENKRUIS 
Het maandblad van het Sint Maartensfonds. 
Leesgeld 550 fr. voor het jaar 1988 
Te storten; Bankrekening nr. 559-2542800-40 

Karel De Maeyer — Mortsel 

mt 

brachte borden. In Kontich is dit met 
het geval. 

Daarom plaatste de Volksunie op 
vier invalswegen naar het Kontichse 
dorpscentrum dergelijke blauwe aan
wijzingsborden in een poging de ge
meentelijke overheid ertoe te bewe
gen meer officiële stappen in deze 
richting te doen zetten. 

Inmiddels is de verkeerskommissie 
ingegaan op een VU-verzoek de par
keerplaats in de Drabstraat af te boor

den met zogenaamde ,,stootblok
ken". Enige maanden terug had de 
VU deze vraag geopperd omdat fout 
geparkeerde auto's steeds de vrije 
doorgang van de voetgangers verhin
derden op het smalle voetpad. En 
vermits de Drabstraat een druk bere
den uitvalsweg is vanuit het dorpscen
trum naar de oprit van de autosnelweg 
bracht deze situatie heel wat gevaren 
mee voor bejaarden en moeders met 
kindenwagens. E. Brentjens 

Ledenwerving april-juni 

Wommeigem blJ 
Het bleef merkwaardig stil bij de 

eerste tien van de rangschikking. VU-
Wommelgem profiteerde hiervan om 
de aansluiting te bewerkstelligen. 

Enkele afdelingen missen op een 
haartje hun intrede. 

De rangschikking: 
1. VU-Haaltert 134 NL 
2. VU-Hoogstraten 44 NL 
3. VU-Laakdal 28 NL 

VU-Roeselare 28 NL 
5. vu-Middelkerke 26 NL 
6. VU-Wijgmaal 23 NL 
7. VU-Huldenberg 20 NL 
8. VU-Nieuwerkerken . . . 18 NL 
9. VU-Beverst 17 NL 

vu-Liedekerke 17 NL 

VU-Ternat 17 NL 
VU-Wommelgem 17 NL 

Ondanks de geringe verschuivin
gen werd het toch weer een prima 
werfweek. Dit is vooral te danken aan 
de medewerking van o.m. bob Van 
Ouytsel, FranQois Bells, A. Verrydt, 
Bart De Nijn, Nora Tommelein, Julien 
Desseyn, Paul Cresens, Valere Over-
steyns, Guido Maes, Lutgart De Beul, 
Johann Van Coppenolle en de afdelin
gen Voeren, Meerhout, Lovendegem, 
Berchem, Grimbergen, Kessel, 
Zwalm, Kontich, Erembodegem, 
Waarschoot, Gentbrugge, Ekeren, 
Menen, Aalter, Tielt-Winge en Boe-
chout. 

WO's 114e Vredegfietgeling 
aast Je Uzerbedeifaart 

25, 26, 27, 28 |uni 

ANTWERPEN 
JUNI 

19 BERCHEM: Volkszangavond 
,,Berchem herdenkt de Gulden Spo
ren" m.m.v. Berheem Vlaams Zang
koor, Jubilate, Kantiek. Voordracht: 
M. Huybrechts. Gastspreker: K. De 
Meulemeester. Alg. leiding: G. Teu
gels. Zaal Vrede, Vredestr. 20 om 20 
u. Inkom 100 fr. Org.: DF - FVV en VI. 
Kring Berchem. 
20 LINT: 4e bal van de burgemees
ter Joris Roets. In het Ontmoetings
centrum ,,De Witte Merel", Lierse-
steenweg 25. Aanvang 20 uur. Kaar
ten in voorverkoop in het ontmoetings
centrum en gemeentehuis van Lint 
aan 60 fr. 
20 BOOISCHOT: Guldensporen-
dansfeest in de parochiezaal om 21 u. 
Orkest The Wigs. Inkom 100 fr. Org.: 
VU-Booischot. 
21 KAPELLEN: Geleide natuurwan
deling in ,,De Uitlegger". Vertrek om 
14u. Heidestraat-Zuid. Org.: FVV-Ka-
pellen. 
27 BORNEM-MARIEKERKE: De 
Vlaamse Kring doet mee aan de 10e 
Vis en Folklorefeesten te Mariekerke 
a.d. Schelde. In haar stand ,,De Waal-
er", Omgangstraat worden vis en 
kaasschotels geserveerd aan demo-
kratische prijzen vanaf 12u. Ook op 28 
juni. 
27 MERKSEM: Fietstocht door 
Merksem in kader van ,,Water is 
Waardevol". Samenkomst aan lokaal 
Vlanac, Bredabaan 360 om 13u.30. 
28 MERKSEM: Met bus naar IJzer
bedevaart. Vertrek aan lokaal Vlanac, 
Bredabaan 360 om 7u.30. 's Namid
dags bezoek aan Middelkerke. Volw.: 
250 fr., kinderen 150 fr. Inschrijven bij 
bestuursleden van Vlaamse Kring 
Groeninghe of VU-Merksem. 
28 HERENTALS: De kulturele kring 
,,De Wijngaert" legt een bus is naar 
de IJzerbedevaart en organizeert na
dien een uitstap naar zee. Inschrijving 
tel. 22.31.86. 
28 AARTSELAAR: Met de bus naar 
de IJzerbedevaart. Vertrek Roden-
bach om 7u.30. De prijs is zoals altijd 
gezinsvriendelijk: 100 fr. per persoon 
of 200 fr. per gezin. Inschrijven: H. 
Knuysen, tel. 887.84.85. 
28 KAPELLEN: Deelname van 
FVV-Kapellen aan IJzerbedevaart 
Diksmuide. 
30 MECHELEN-WEST: 2de Kollo-
quium over,,Oppervlaktewatervervui
ling in het Zennebekken" In zaal de 
Prins, Elewijt om 20u. Org.: VU-Me-
chelen-West. 

JULI 

I MECHELEN-ZEMST-VILVOOR-
DE: Fietszoektocht langs de Zenne. 
Alle dagen van ^n tot 2/9. Inl. 015/ 
41.44.16. 
4 MERKSEM: Guldensporenvie-
ring. Om 19u. H, Mis in de kerk van 
St.Bartholomeus. Daarna in lokaal 
Vlanac: gastspreker is Paul Van 
Grembergen. Org.: VU-Merksem. 
I I BORGERHOUT: Guldensporen-
viering om 20u. in zaal Pax, Sterlin-
gerstraat 80. Inkom gratis. Spreker is 
Erwin Brentjens. Muzikale omlijsting 
door het Scheldekoor. Org.: Kring 
voor Vlaamse Volksontwikkeling Bor
gerhout. " 
12 HERENTALS: ll-julivienng in 
de Boskantien Wijngaard Herentals 
met zangkoor St.-Maartensfonds en 
om 18u. toespraak door Paul Van 
Grembergen. Org.: VU-Herentals. 

VU-Brasschaat 
naar Diksmuide 

De Brasschaatse VU-afdeling biedt 
haar leden en sympathisanten de 
kans om met een autobus naar de 
IJzerbedevaart te rijden. De bus ver
trekt om 7u.30 aan 't Hemeltje, nabij 
de Sint Antonius-kerk, in het centrum 
van Brasschaat. Na de bedevaart is 
iedereen vrij tot 16u. Daarna komt de 
bus rechtstreeks terug zodat men 
rond 18u. terug thuis venwacht mag 
worden. 

Inschrijven kan bij Jan Wouters, 
Pnns Kavellei 114 (tel. 03/651.42.13) 
of bij de andere bestuursleden. 

18 JUNI 1987 

MJlBi I I 



m 19 

4 en 5 juli ontmoeting met VU-parlementairen 

Nationaal ll-julifeest te Kortrijk-Heule 
3juli: Vernissage „Vlaamse Moder

ne Expressionisten" met deelname 
van H. Vanden Broucke, H. Van Naza
reth, F. Boutten, R. Delrue in „Oud 
Gemeentehuis", Plaats te Heule om 
19 u 30. 

4 juli; Vlaams Avondfeest (org. 
VUJO) met optreden van de groep 
Pinel, achteraf dansgelegenheid, ver
zorgd door DJ. Barbecue. Gelegen
heidstoespraak door Bart Tommelein, 
VUJO-voorzitter. 

VUJO-Roeselare 
fietst naar 
DiksmuMe 

VUJO-Roeselare met de fiets naar 
Diksmuide. Verzamelen op de parking 
van de Expo-hallen (Diksmuidses-
teenweg) te Roeselare omstreeks 
8u.15. Het vertrek wordt gepland om 
8U.30 stipt. Lunchpakket meebren
gen. Terugtocht omstreeks 14u. 

In het Dienstencentrum ,,'t Leeuw/-
ke" (Sint-Michielsstraat 23 nabij de 
Sint-Michielskerk) kan men doorlo
pend terecht vanaf 10u. voor gezellig 
Vlaams-nationaal samenzijn. De IJ-
zerbedevaartfietsers worden er terug 
verwacht omstreeks 16u. 

JUNI 

20 ASSEBROEK: 3de Assebroekse 
Tref-fuif in „De Wandelweg", Weide
straat 313. Vanaf 20u.30. Inkom 80 fr. 
wk, 100 fr. de avond zelf. Opbrengst 
ten goede aan ,,'t Laar" en ,,Trefcen-
trum voor mensen met vragen". 
28 ALVERINGEM: Volkeren uit 
Noord & Zuid bijeen te Alveringem. 
Dag van de IJzerbedevaart: 14 uur. 
m.m.v. EVA. 

5 juli: Nationaal 11-Julifeest (Org. 
Entiteit en Arrond. Kortrijk i.s.m. VU-
Nationaal). Aperitiefkoncert (vanaf 11 
uur), aan de vleugel Samuel Schel-
straete. Reuze barbecue. 11-Julifeest 
(vanaf 14 u.) met optreden van Mu
ziekkapel van Heule, volksdansgroep 
,,Eglantier" en de muzikale groep 
,,Kabberdoch". Regie en animatie: 
Werther Vander Sarren. Feestrede: 
Jaak Gabriels, nationaal voorzitter. 

De kunsttentoonstelling is doorlo

pend toegankelijk; de toegang tot de 
tentoonstelling en het feest zijn gratis. 
Ruime parkeermogelijkheden, weg-
bewijzenng voorzien. Voor de barbe
cue betaalt U 300 fr. (in voorverkoop 
250 fr.). Kaarten bij de bestuursleden 
van de Entiteit, de afdelingen op het 
arrondissement. 

Liefst vooraf inschrijven door stor
ting op de rekening van de Entiteit 
Kortrijk: 880-2312761-37 (met vermet-
ding ,,Barbecue 5 juli"). 

„Vrienden" 
van de jonge Marlens 

De ,,vrienden van de jonge Wilfried 
Martens" gaan door met hun treffen
de aktie. Via een vloed van postkaart-
jes, herinneren zij de huidige Belgi
sche eerste minister aan zijn roemrijk 
Vlaams verleden. 

Op deze postkaarten, gericht aan 
Wilfried Martens zelf, staan enkele 
citaten uit zijn IJzerbedevaart-rede
voering van 1958 afgedrukt. O.m. de 
zinsnede: ,,Zolang wij (Vlamingen) 
niet beschikken over een eigen appa
raat, zijn wij gedoemd minderwaardi
gen te blijven en uiteindelijk als volk te 
verdwijnen..." 

De tekst van het kaartje met foto 

WEST-VL. 
28 BRUGGE: Samen met de bus 
naar Diksmuide. 180 fr. p.p. Vertrek 
om 8U.45 Astridpark-Brugge. Inschr. 
bij mevr. A. Heus, Oude Zak 13, 
Brugge (33.87J 5). 
JULI 

4 KORTRIJK-HEULE: 11 juli-viering 
-, Org. VUJO arr.Kortrijk. 
5 KORTRIJK-HEULE: Nationale 11 
juli-meeting met o.m. Jaak Gabriels. 
11 BLANKENBERGE: Guldenspo-

besluit: ,,Vlaamse vriend, Eens tiebt 
U om wapens gevraagd. U beschikt 
nu al jaren over het grootste politiek 
wapen dat in dit land bestaat. Wan
neer gebruikt U het voor Vlaande
ren!!". 

Ook U kunt helpen bij de versprei
ding van deze merkwaardige F>ost-
kaart, gericht aan Wilfried Martens. 
Eksemplaren zijn te verkrijgen bij „De 
vrienden van de Jonge Martens", 
Postbus 73, 8000 Brugge tegen 5 fr. 
per stuk. De bestellingen kunnen ook 
gebeuren via het IJzerbedevaartse-
kretariaat, IJzerdijk49, 8160 Diksmui
de (tel.: 051/50.02.86). 

renwandeling en -fietstocht. Start om 
18u. in Opslagplaatsen Van Oost, 
Schaerebrugstraat 225. Deelname in 
de kosten: 120 fr. Inl. en inschrijvin
gen bij bestuursleden van: DF — 
VKKB - VTB — VWB — VVKSM -
KSA - Chiro — VOS — VVVG en HK 
Blankenberge. 

11 WAREGEM: Barbecue georgani
seerd door VUJO-Waregem in lokaal 
,,De Klauwaert". 

7-de specialisatiejaar Distributie 

Boekt 33 % winst in 
mini-onderneming 

Heusden-Zolder — De leerlingen van het 7de specialisatiejaar 
Distributie van het St.-Jozefsinstltuut in Heusden-Zolder hebben 
meer dan reden genoeg om tevreden te zijn met het resultaat van 
hun mini-onderneming Brievenboetieit. Ook voor de aandeelhou
ders die hun vertrouwen stelden in de Jongeren en er eli< 300 fr. 
hebben in geïnvesteerd, hebben reden tot tevredenheid: hun 
aandeel steeg tot 399 fr. 

Het 7de specialisatiejaar Distributie 
ging vorig jaar voor het eerst en als 
enige in de provincie van start. Het 
opzet van de school was de leerlingen 
een zo praktisch mogelijke vorming te 
geven. Enerzijds gebeurde dat door 
een stage van twee dagen in bedrij
ven uit de distributiesektor en ander
zijds heeft de school ingepikt op de 
mogelijkheden die geboden werden 
door de v.z.w. Jonge Ondernemingen 
die in het ganse land mini-onderne
mingen opzetten voor laatste jaars. 
Alleen het 7de jaar distributie is hierop 
een uitzondering. Hier wordt de mini
onderneming ingekapseld In het les
senpakket, wat echter niet wil zeggen 
dat de leerlingen niet buiten de 
schooluren eraan gewerkt hebben. 
Trouwens de resultaten bewijzen ge
noeg hun inzet. 

Raadgevers en 
leerling-direkteurs 

De mini-onderneming die volledig 
door de leerlingen zelf beredderd 
wordt wat betreft beheer en admini
stratie, financiën, kommerciële aan
pak en produktie, wordt zijdelings in 
het oog gehouden door raadgevers uit 
de praktijk. Deze raadgevers zien er 

vla hun ervaring op elk van hoger 
genoemde vakken op toe dat de za
ken gesmeerd lopen, zonder daarom 
het gezag en de verantwoordelijkheid 
van de leerling-direkteur te ondermij
nen. Als raadgevers fungeerden de 
heren Marcel Engelen, Edmond Gey-

bels en Eric Bongaerts. Begeleidende 
leerkrachten waren de heren Jan Ke-
nls en Hendrik-Jan Ombelets. 

Brievenboetiek 

Speciaal voor de jeugd ontworpen 
briefpapier, komputer-getekende 
wenskaarten, nieuwjaarskaarten en 
naamkaartjes waren de produkten die 
aan de man/vrouw gebracht werden. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
de zaak de toepasselijke naam van 
Brievenboetiek meekreeg. 

Reeds twee keer zijn de onderne
mers voor de aandeelhouders ver
schenen : een eerste in oktober bij het 
van start gaan van hun onderneming, 
de tweede keer in januari bij het 
zogezegde afsluiten van hun eerste 
boekjaar. De derde keer was echter 
voor de mini-ondernemers eigenlijk 
de belangrijkste. Deze keer moesten 
zij jet de volledige resultaten voor de 
aandeelhouders verschijnen. Waar ze 

KANTOOR VAN NOTARIS VERMEERSCH 
TE OUDENBURG 

059/26.60.26 
Op woensdag 1 juli 1987 om 15 u. in het sekretariaat van het 

OCMW te Brugge, Kartuizerinnenstraat 4. 
Definitieve toeslag 
Stad Oudenburg Bouwgrond 

Bredevoordestr. - Lot 2 - groot 581 m̂  
Verkav Verg. 80.97 d d 17 07 1980 
Ingesteld op 668 150 fr 
Vrij van gebruik. Alle inlichtingen ten kantore. 

Kaaistraat 8 - Studie notaris Paul Lambein - tel. 059/70.12.95 
Kaaistraat 8, Oostende 

OPENBARE VERKOPING VAN: 
STAD OUDENBURG 

Een perceel bouwgrond gelegen aan de Caelfstraat. Groot 815 m .̂ Sectie 
C deel nr 393 d Qot 7 verkaveling 154.362/M V dd. 17.7.80) 
INGESTELD: Fr. 937.250 
TOESLAG: WOENSDAG 1.7.1987 
om 14 uur 30 op het Secretariaat O C.M.W. Brugge, Kartuizerinnen
straat, 4. 
Alle inlichtingen ter Studie van voornoemde notaris. 
De liefhebbers worden verzocht op de toeslag zich te voorzien van hun 
trouwboekje of uittreksel hunner geboorteakte of huwelijkskontrakt. 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 

Openverklaring van een voltijdse betrekking van 
geneesheer-specialist in de dienst Nierziekten. 
Vereiste voorwaarden i 
1. De Belgische nationaliteit bezitten. 
2. De burgerlijke en politieke rechten genieten. 
3. Voldoen aan de militiewetten. 
4. Van onberispelijk gedrag zijn. 
5. Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie. 
6. Houder zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en 
verloskunde. 
7. Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn. 
8. In het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van geneesheer 
internist met specifieke opleiding en ervaring in de nefrologie en 
dialysetechnieken. 
9. De voor de gesolliciteerde funcite gepaalde voorwaarden vervullen 
(specialisatie, ervaring, erkenning als geneesheer-specialist in de nefro
logie) tegen uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidaturen, erken
ning bij indiensttredeing door het Rijksinstituut voor Ziekte- en InvaU 
diteitsverzekering. 
10. De verplichting te Brugge gevestigd te zijn een jaar na het einde van 
de proefperiode van een Jaar. 

Inschrijvingsgeld 11.000 tr. te storten op postrekening nr. 000-0099581-
59 van het AZ St. Jan van het OCMW-Brugge, Ruddershove 10 te Brugge 
voor 31 Juli 1987 met de vermelding geneesheer-specialist nierziekten. 

De aanvragen samen met de bewijsstukken moeten ingediend worden 
uiterlijk op 31 juli 1987 bij de Voorzitter van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge. 

in januari nog enkele maanden voor 
de boeg hadden moest er nu koorts
achtig gewerkt worden aan het met 
goed resultaat afsluiten van de mini
onderneming. De mini-onderneming 
Is nl. een projekt dat slechts over een 
schooljaar mag lopen en sluit in mei-
juni, met verlies of winst. Brievenboe
tiek sloot af met winst, liefst met 33 % 
per aandeel I 

De leerling-deelnemers aan dit pro
jekt met hun respektievelijke waarge
nomen funkties waren Heide Leen-
ders uit Zolder en Conny Schroyen uit 
Bolderberg als afgevaardigd-bestuur
der; Gerrit Grommen uit Koersel en 
Anja Paulissen uit Schulen, financieel 
departement; Jacinta Garcia uit Hout
halen en Danny Thaens uit Peer, 
technisch departement; Ria Goorts 
en Nancy Steegmans uit Lummen, 
Martine Noels uit Ham en Viviane 
Reynders uit Eksel, kommercieel de
partement. 

Toekomstperspektieven 
Dat dit projekt zijn vruchten afwerpt 

wordt zeker bewezen door het feit dat 
reeds enkele van deze leerlingen een 
aanbod gekregen hebben van een 
bedrijf om na het behalen van hun 
diploma te beginnen werken. 

Daarom ovenweegt de direktie van 
het St.-Jozefsinstltuut ook het 7de 
specialisatiejaar Kantoorautomatise
ring volgend schooljaar aan een der
gelijk projekt te laten deelnemen. 

LIMBURG 
JUNI 

22 MUNSTERBILZEN: Bestuurs
vergadering VU-Munsterbilzen in lo
kaal Bloemenhof te Munster om 20u. 

JULI 

1 TESSENDERLO: Bezoek aan 
Kortrijk en het Lijsternest. Vertrek: 
Engsbergen 7u.20; Tessenderio (Vis
markt) 7U.30. Prijs: 500 fr. (bus en 
gidsen) te betalen bij inschrijving vóór 
20 juni bij de bestuursleden van FW-
Tessenderio. 

Gemeentebestuur 
van Bilzen 

Op 09.07 1987 wordt er overge
gaan tot de opening van de in
schrijvingen voor de algemene of-
ferteaanvrtiag voo de consessie 
voor de bouw en exploitatie van 
een polyvalente sporthal met cafe
taria. 

Inlichtingen en aanbestedings
documenten zijn te bekomen op de 
Gemeetotelijke Technische Dienst, 
Klokkestraat 1 te 3740 Bilzen, tel.: 
011/49.11.35. 

18 JUNI 18S7 
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VU-Hamme opent eigen 
ontmoetingscentrum 

In de Mandemakersstraat, vlakbij de Markt van Hamme, staat at 
enkele maanden een oude herberg leeg. 

Sedert een paar weken hangen de ramen er dichtgeplakt met 
Ijzerbedevaartaffiches en met oude Volksunleverklezingsbanden. 

Binnenin gonst het van koortsachtige bedr i jv igheid. . . 

Een lang gekoesterde droom van 
de Hamse Volksunie wordt werkelijk
heid : een eigen ontmoetings- en dien
stencentrum. 

Op zaterdag 4y'u//om J 7 uur wordt 7 
Leeuwke officieel geopend: helemaal 
opgeknapt, fris opgeverfd, fleurig her-
behangen, nieuwe sanitaire uitrusting 

en verwarming, alles erop en eraan, 
met eigen handen en eigen middelen 
voor mekaar gebokst. 

Zuiver water 
Bij de officiële opening, waarom de 

pers en al wat in de Wuitensgemeente 
Vlaams-nationaal leeft en beweegt 

Ontmoetingsavond met 
Vlaamse dienstweigeraars 

Op vrijdag 19 juni organiseren de 
Vlaamse Oud-Strijders en de Wase 
Jonge Leeuwen te Sint-Niklaas een 
gespreksavond over de Vlaamse 
dienstweigering in de jaren '30. VOS 
en WJL willen alle belangstellenden In 
dit boeiend stukje geschiedenis van 
de Vlaamse ontvoogdingsstrljd de ge
legenheid geven om eens van ge
dachten te wisselen met een vijf- è 
zestal van de nog in leven zijnde 
Vlaamse dienstweigeraars. Als mode
rators treden op: A.E. Eyckerman (die 
in het ,,Jaarboek Vlaams Archief 
1987" een bijdrage schreef over de 
Vlaams-nationale dienstweigeraars) 
en Jos Bouveroux (BRT-radiojoerna-

list en auteur van het boek,.Terreur in 
oorlogstijd — Het Limburgse dra
ma"). De dienstweigeraars die zullen 
getuigen zijn: August Van Humbeeck, 
Rik en Stan Spiessens, Rik Decleir, 
Willem De Roover, Jores Kennes en 
misschien nog anderen. 

Deze bijzonder Interessante avond 
gaat door op vrijdag 19 juni om 20u. in 
lokaal ,,Steenstrate", Nieuwstraat 86 
(zijstraat van Grote Markt) te Sint-
Niklaas. Vooraf is er om 19 uur in de 
kapel der zusters Arme Klaren (O.L-
.Vrouwplaats, Sint-Niklaas) een eu
charistieviering om e.p. Edoardo (Rik 
Spiessens). 

wordt uitgenodigd, zal het eerste inte
rimrapport van het projekt ,.zuiver 
water" van de Hamse VU worden 
voorgesteld: diamontage en gedoku-
menteerde persnota rond de inventa-
risering van het Hamse water(wan)-
beleid: vervuilde beken en waterlopen 
en een hooguit voor één tiende uitge
voerd algemeen rioleringsplan. dat 
dan nog niet eens voor zestig procent 
funktionneert... in de ..oase van groen 
en water". 

,,'t Leeuwke" zal open zijn: iedere 
zaterdag van 17 tot 24 uur en iedere 
zondag van 10 tot 13 uur. 

Men kan er terecht voor een gezelli
ge of geanimeerde babbel bij een 
frisse pint midden een hechte vrien
denkring van entoesiaste en geënga
geerde mannen en vrouwen, jongeren 
en ouderen. 

Walter Peeters en het Vlaams Zie
kenfonds SDD staan er ter beschik
king voor het dienstbetoon. Boven
dien worden er regelmatig politieke en 
socio-kulturele aktiviteiten gepland. 

ledere Vlaams-nationale vereniging 
kan gratis op ..'t Leeuwke" beroep 
doen. 

W.P. 

Kruibel̂ e 

naar Dilcsmuide 
De Amedee Verbruggenkring 

Groot-Kruibeke reist naar Diksmuide. 
Inschrijven kan op volgende telefoon
nummers: 774.00.57 — 774.19.19 — 
774.19.05. 

Afscheid van Edmond 

Zomergem rouwt 
Een paar weken geleden werd In de 

dekenale Sint-Martinuskerk Edmond 
Goethals uitgeleide gedaan. 

Edmond werd geboren op 25 juli 
1925. In Zomergem was Edmond een 
gekend figuur die^zijn Vlaamse ge
zindheid niet onder stoelen of banken 
stak. Hij was dan ook reeds lid van 
onze Volksunieafdeling van bij de op
richting. Ook als bestuurslid liet hij 
zich opmerken door zijn nuchtere za
kelijkheid en kritisch doorzicht. Door 

zijn werking en streven trachtte hij iets 
bij te dragen tot de opgang van zijn 
dierbaar Vlaanderen. 

Bedroefd, maar toch dankbaar voor 
zijn hulp hebben wij Edmond naar zijn 
laatste rustplaats gedragen. Wij dan
ken zijn echtgenote en kinderen om
dat wij hebben mogen delen van zijn 
kameraadschap en inzet. 

In onze gedachten zal Edmond 
steeds verder blijven leven. 

VU-Zomergem 

Wetteren naar Diksmuide 
Prijs: Volwassenen 200 fr. — Kinde

ren jonger dan 12. 120 fr. 

. Herkenningstekens zijn vanaf nu 
verkrijgbaar op het sekretariaat: 
C.D.N.V.. 091/69.67.88 te Wetteren 
— Prijs: 150 fr. 

Serskamp (Dorp) 7u., Wichelen 
(kerk) 7u.20, Schellebelle (Dorp) 
7U.30, Wetteren (Markt) 7u.45, Kalken 
(Kremershuis) 8u.15, Laarne (De 
Smisse) 8u.30. 

Terugreis: Vertrek om 15 u. stipt 
naar Lissewege-Damme. Te Lissewe-
ge worden wij opgewacht door afd. 
Damme voor een geleid bezoek. 

Inschrijvingen: 
— Serskamp: mevr. Van Langenho-
ve-De Ridder, Galgenberg 74, 019/ 
69.00.49. 

— Wichelen: Karel Tas, Gebeurweg 
34, 052/42.39.47. 
— Schellebelle: Alfons Bombeke, Sui
kerstraat 14, 091/69.47.94 

— Wetteren: Hendrik Bauwens, Brus
selsesteenweg 348. Massemen. 
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Herman De Wulf. Rijckerstraat 22, 
091/69.87.65 
R.A. Meert. CDNV-vzw. Fortstraat 7. 
091/69.67.88. 
— Kalken: André De Rijcke. Penne-
mansbaan 24/B, 091/67.65.55 

— Laarne: Marcel De Rijcke, Lange 
Meire 25. 091/69.85.06. 

Zitdagen 
dienstbetoon 

Ie vrijdag v.d. maand i.s.m. het 
CDNV-

VU-Laarne: Van 16 t/m 17u.30 — 
lokaal ,,De Smisse", Lepelstraat 81, 
091/69.05.96. 
vu-Kalken: van 18 t/m 18u.30 — 
lokaal ..Kremershuis", Vromond-
straat 10. 
VU-Wichelen: van 19 t/m 21 u. — 
lokaal ,,De Moriaan". Bohemenstraat 
35 

Nieuwe regeling dienstbetoon dr. 
Walter Peeters: 

2e zaterdag v/d maand: van 8u.301/ 
m 9U.30 te Hamme. Nijverheidsstraat 
64. 052/47.83.17 

2e zondag v/d maand: van 11 u. t/m 
12u. te Sint-Niklaas. lokaal ,,Steen
straeten", Nieuwstraat 86. 

3e zaterdag v/d maand: van 10 t/m 
IOu.30 te Laarne. Kris Van Acker, 
Kouterdreef 24. 091/69.36.95. Van 
11u. t/m 11U.20 te Stekene, lokaal 

Dienstcentrum. Dorp 63. Van 11u.30 
t/m 12 uur te De Klinge. Robert Van 
Duyse. Trompwegel 72. 

4e zondag v/d maand: van 11 u. t/m 
12u. te Sint-Niklaas. Nieuwstraat 86, 
Lokaal ..Steenstraten" 

Dienstbetoon Jan Caudron: 
Elke maandag van 19 tot 20 uur — 

lokaal ..Gulden Vlies", Esplanade
plein 13 — 053/21.75.21. 

Adres briefwisseling: Jan Caudron. 
p/a Pontstraat 27, 9300 Aalst. 

Rouw tê Overmere 
Op korte tijd werd onze afdeling 

tweemaal getroffen door het smarte
lijk verlies van twee van haar trouwe 
leden. 

Op 18 maart II. overleed bij een 
ongeval de heer René D'Hooge. echt
genoot van ons oud-bestuurslid, me
vrouw Odile Vervliet. 

Op 4 mei II. overleed op 84-jarige 
leeftijd de heer Leonard D'Hooge, 
vader van het Anderlechtse afdelings-
bestuurslid Mevrouw Madeleine 
D'Hooge. 

Onze afdeling biedt beide zwaarge
troffen families hun diepe blijken van 
medeleven aan. 

A.V. 

Wondelgem 
naar Diksmuide 

Vanuit Wondelgem^ zijn er op zon
dag 28 juni twee afreizen voorzien 
naar Diksmuide. 

1. Per autocar — vertrek Wondel-
gem-Vierweegse om 7u,10. 's Mid
dags spreekt men na de bedevaart de 
knapzak aan en in de namiddag wordt 
Brugge aangedaan. 

Prijs 250 fr.: inlichtingen en inschrij
vingen bij Maurits Vandewoestijne 
(tel. 26.24.00). Zitplaats op de weide I 
Inrichters: VOS en WVG. 

2. Autocaravaan — verzamelen op 
vroonstalledries om 8u.30. Wie mee 
wil als passagier betaalt 100 fr. als 
deelname in de onkosten. Het bede-
vaartkenteken is ter plaatse aan te 
kopen. Inrichters: VOS en IJzerbede-
vaartgroep. 

Bedevaartaffiches zijn verkrijgbaar 
bij de verantwoordelijken van VOS, 
WVG en VU. 

VU-Wondelgem roept tevens haar 
leden op om op 28 juni (IJzerbede
vaart) en op 11 juli te vlaggen met de 
leeuw. 

Leeuwevlaggen kunnen trouwens 
vla de bestuursleden besteld worden. 

Brake! naar 
Diksmuide 

Vertrek met de bus te Brakel aan 
Rondpunt-Brakelhof om 7u.30. Aan
komst te Diksmuide rond 9u. met vrij 
verblijf tot 15u. Lunchpakket medene-
men Is aanbevolen! 

's Namiddags bezoek aan Alverin-
gem, waar een Vlaamse kermis plaats 
heeft in het teken van de Europese 
Alliantie, met optreden van een klein-
kunstgroep uit Frans Vlaanderen (gra
tis toegang). 

Terug in Brakel rond 21 u. Prijs per 
deelnemer voor de autocar: 250 fr. 
Inschrijving: VU-sekretariaat. Markt
plein 19 vóór 20 juni. 

Op hetzelfde adres leeuwenvlag
gen aan 1000 fr. 

Verleden week brachten wij verslag van de drukbijgewoonde Dender-
tocht Aaist-Geraardsbergen, heen en terug. Hier een nagekomen foto 
van de VU-boot. De oeverbewoners zullen het opzet best begrepen 
hebben... 

OOST-VL. 
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19 TEMSE: Kaasavond met als gast 
Jaak Gabriels. In feestzaal ,.Ten 
Oever". Oeverstraat 30. om 20u. In
schrijven voor kaasavond 250 fr. p.p. 
(buiten bestuursleden). Org.: VU-
Tomso 
20 MÉRELBEKE: VU-barbecue in 
Hof Ten Bosch, B. Maenhoutstraat 
92. Kostprijs: volw. 300 fr., kinderen 
150 fr. Van 19 tot 22 uur. Kaarten 
verkrijgbaar bij bestuurleden. Tel. 
vóór 17/6 bij Koen Van Caimere 
(31.68.45) en Julien Maeyens 
(30.41.00). 
20 GENT: Gratis rondvaart in de 
historische kuip van Gent met de 
Beneluxboot. Daarna rondleiding in 
het gerestaureerde Pand, Onderber-
gen. Samenkomst om 13u15 aan de 
Qraslei. Iedereen welkomI Org.; Dr. 
J. Goossenaertskring Gentbrugge-Le-
deberg. 
20 LOCHRISTI: 10e Gastronomi
sche barbecue, met aperitief, sardie
nen, visbrochetten. biefstuk. Aan
vang: 19U.30 in zaal Brouwershof. 
Zaffelaredorp 73 te Lochristi-Zaffela-
re. Org.: Dr. J. Goossenaertskring 
Lochristi. Inschrijven voor 17 juni bij 
RafCosiins 091/55.74.91. 
21 GENT: Politiek aperitief ..Eisden 
en 's Gravenvoeren, tweemaal Lim
burg", door kamerlid Johan Sauwens 
in Flanders Hotel, Albertlaan 121. 
Gent. Org.: VU-Gent-St.-Pieters. 
21 AAIGEM: Wandelzoektocht. In
schrijving en vertrek tussen 13u.30 en 
15u. aan de boerderij van Jan De 
Vuyst. Populierenstraat 15. Opaai-
gem. Afstand: ong. 5km. Prijsuitrei
king 17U.30. Na zoektocht gelegen
heid tot barbecue. Inschrijven hier
voor bij bestuursleden van VU-Burst-
Aaigem-Bambrugge. Prijs: volw. 200 
fr., kind -12j. 100 fr. 
26 BEVEREN: Vlaams-Natlonale 11 
juli-viering. Om 19u.30 in zaal .,Olym-
pia", Kruibekesteenweg 8. Openings
rede door senator Paul Van Grembor-
gen, optreden van Jef Eibers. Gezellig 
samenzijn met muziek en zang. Org.: 
A. Verbruggenkring en alle Vlaams-
Nationale verenigingen. 
26 GAVERE: Ham-barbecue op de 
terreinen van Hugo Vandewalle. Bies-
jeslos, Semmerzake. Inkom: 400 fr.. 
van 19U.30 tot 22u. Kaarten verkrijg
baar bij bestuursleden, voor 20 juni. 
Tel.: 091/84.27.42. Org.: VU-Groot-
Gavere. 
26 GERAARDSBERGEN: Opening 
van vernieuwd lokaal ,,Het Vlaams 
Huis", Stationsplein 22, Geraardsber-
gen. in aanwezigheid van Jaak Ga
briels. Iedereen welkom. 
27 MALDEGEM-ADEGEM: Vredes-
manifestatie op het Canadees Kerk
hof om IOu.30. Traditionele herden
king n.a.v. de IJzerbedevaart. Org.: 
VOS. 
27 BEVEREN: Vlaams-Natlonale 11 
juli-viering. Om 14u.30 op het domein 
„Cortewalle". Optreden van jeugd-
muziekensemble ,,Uilenspiegel", op
tocht naar Grote markt. Dan langs 
Vrasenestraat, Dockvijverstraat, D. 
Van Beverenlaan. A. Panisstraat naar 
Vlaams Huis waar de viering wordt 
besloten. Org.: A. Verbruggenkring 
i.s.m. Alle Vlaams-nationale vereni
gingen. 
28 SINT-AMANDSBERG: VVVG-
St.-Amandsberg naar IJzerbedevaart. 
Inschrijven tot 8 dagen vóór vertrek bij 
Katrien De Gelder-Cleiren, St.-
Amandsberg; Lissette Rombout-
Ghys, Ledeberg (31.09.74) en Maurits 
Vandewoestijne, Gent (26.24.00). 
28 MALDEGEM: Met eigen wagen 
naar IJzerbedevaart. Vertrek om 
8u.30 op de Markt. Eventuele meerij
ders inschrijven bij H. Van den Bul-
cke. In de namiddag uitstap. Neem je 
knapzak mee.' 

JULI 

4 ERTVELDE: Tentoonstellin 
„Frans De Craemer" in Vlaams huis 
De Veldbloem, Hoge Averijstraat 5. 
Open op WO-, do-, vrijdag vanaf 17u., 
op zaterdag vanaf 14u. en zondag 
vanaf lOu. Deze tentoonstelling loopt 
tot 4 augustus. Org.: Vrienden 
Vlaams Huis. 
10 HAMME: 11-juliviering in zaal 
„Vlaamse Schouwburg" met feestre
denaar Vic Anciaux en optreden van 
Zakdoek. Org.: VU-Hamme. 
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4 en 5 juli ontmoeting 
met VU-parlementairen 

Nationaal 11-julifeest 
te Kortri|l(-Heule 

3juli: Vernissage „Vlaamse Moder
ne Expressionisten" met deelname 
van H Vanden Broucke, H. Van Naza
reth, F. Boutten, R. Delrue in ,,Oud 
Gemeentehuis", Plaats te Heule om 
19 u, 30, 

4 juli: Vlaams Avondfeest (org. 
VUJO) met optreden van de groep 
Pinel, achteraf dansgelegenheid, ver
zorgd door DJ Barbecue. Gelegen
heidstoespraak door Bart Tommelein, 
VUJO-voorzitter. 

5 juli: Nationaal 11-Julifeest (Org. 
Entiteit en Arrond. Kortrijk i.s.m. VU-
Nationaal). Aperitiefkoncert (vanaf 11 
uur), aan de vleugel Samuel Schel-
straete. Reuze barbecue. 11-Julifeest 
(vanaf 14 u.) met optreden van Mu
ziekkapel van Heule, volksdansgroep 
,,Eglantier" en de muzikale groep 
,,Kabberdoch". Regie en animatie; 

Werther Vander Sarren. Feestreote: 
Jaak Gabnëls, nationaal voorzitter. 

De kunsttentoonstelling is doorlo
pend toegankelijk; de toegang tot de 
tentoonstelling en het feest zijn gratis. 
Ruime parkeermogelijkheden, weg-
bewijzenng voorzien. Voor de barbe
cue betaalt U 300 fr (in voorverkoop 
250 fr.). Kaarten bij de bestuursleden 
van de Entiteit, de afdelingen op het 
arrondissement. 

Liefst vooraf inschrijven door stor
ting op de rekening van de Entiteit 
Kortrijk: 880-2312761-37 (met vermel
ding ,,Barbecue 5 juli"). 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

Herzele-Steenhuize-
Wlinhuize naar Diksmuide 

Daensdag 
te Aalst 

Historicus Frans-Jos Verdoodt tijdens zijn bij wijlen verrassende toespraal<. 

De Daensdag van zondag II. te 
Aalst was wel een biezondere samen
komst. Het was 80 jaar geleden dat 
Adolf Daens overleed en 30 jaar dat 
op de Werf het gekende Daens-monu-
ment werd opgericht. Er waren ook 
enkele belangrijke toespraken. Na
mens het Overlegcentrum van Vlaam
se Verenigingen sprak voorzitter Lan
den en namens VTB-VAB sprak Karel 
De Meulemeester. De historicus en 
Daens-kenner Frans Jos Verdoodt zei 
o.m. • ,,Er zijn nog teveel groepen van 
mensen die denken dat ze het verle
den van Daens voor zich kunnen opei
sen. Zij die toen geweigerd hebben de 
strijd met Daens te voeren, kunnen nu 
moeilijk als de testamentuitvoerders 
beschouwd worden. Vandaag komt 
de erfenis van Daens aan de ganse 
Vlaamse gemeenschap toe." 

Tijdens een akademische zitting 
achteraf lichtte Fondsvoorzitter Dela-
forterie de doelstellingen van de ver
eniging toe (Lees ook biz. 3 van dit 
weekblad). In een goedgekeurde mo
tie stelde het Priester Daensfonds 
tenslotte „dat er in dit land geen 
ernstig regeringsbeleid meer mogelijk 
is omwille van bespottelijke zaken 
zoals de zaak Happart. Aangedron
gen wordt in geval van kamerontbin
ding het parlement tot konstituante te 
verklaren." 

De DF-afdelingen van Steenhuize-
Wijnhuize en Hillegem i.s.m. de VU-
Herzele rijden naar Diksmuide. 

Na de viering reis naar leper en de 
vijver van Dikkebus met zijn vele ont
spanningsmogelijkheden. De dag 
wordt afgerond met de terugweg door 
het Westvlaams Heuvelland. 

^yU-^lïoft- en 
.pezlmdag '8? 
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Prijs: Volwassenen 275 fr., kinde
ren -12 j . 200 fr. 

Inschrijvingen: 

— Dokter J. Van de Roy, Eikostraat 
26, 9561 Steenhuize 

— Theo Bral-De Clercq, Kromme-
straat 7, 9561 Steenhuize 

— Roger Duwijn, Merehoekstraat 9, 
9550 Herzele-Hillegem 

— Hilda De Leeuw, Arestraat 187, 
9560 Sint-Lievens-Esse. 

Opstapplaatsen: Steenhuize-kerk: 
7U.30, S-L-Esse-kerk: 7u.40, Herzele 
Schepenhuis en kerk: 7u.45, Hille-
gem-kerk: 8u. 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise — 02/269 70.45 Aperitiefhapje 

Huisgemaakte ganzelever / Q.̂  
Sorbet Xv " - ^ 

St.-Jacobsvruchten,. 
Lamszadel 
Kaasplank 

Menu 4 diensten 800 fr.p.p. 

Dortmunder Tliier-Braü-hoven 
Benngen, Markt 17-011/43 20 51 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich, Kon Astndlaan 85 • 034/57 30 32 
Leuven, 1. Dortmunder Thier Braü Hof, Tervuursevest 60 • 016/22.86 72 

2 Bierkeider, 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 

lepel & v o r k . . . ^ ^ 
SAM 

, io<ieM€irr 

BRCC 
011/47.28.97 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

m 
Idrhf-tnl 

S. M. B. 

P.V.B.A. Bierhandel Hellinckx 

stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel. 582.10.93 
H 
HIIEBHANDtlW 

EUINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — tiuur — 
verhuur van cafe's 

WIJ bestellen ten huize 

Industnële 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december 

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

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

RESTAURANT 

1^1 Hoek 
Wolvengracht 
en 
Leopoldstraat 

Tel 217 9153 

Waar V lamingen 
thuis zijn... 
in 't hartje van Brussel 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
' ^ JOOST GOSSYE 

De familiezaak met traditie 

Nationaal Tapkampioen 
Taverne Pallieter 
Bosstraat 96 
1742 Sint-Katarina-Lombeek 
Tel.:- 053/66.03.46 

Specialiteiten Lasagne — Spaghetti 
— Scampi's — Pannekoeken 
Open alledagen vanaf 14 u Dinsdag 
' ssloten 

tboerenhof 
CAFE-RESlAURANT-FRfTlAJR 

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 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT ~ Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

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 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raynnond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05 - 65.89.40 

Affligem 
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22 Wi\ 
Vindt moetie over taalkennis niet nodig 

Dilbeekse CVP sjagrijnig 
Op de recente gemeenteraad kwam eens te meer naar voor dat 

het de CVP niet ztnt dat de groep Volks in Dilbeek echt goed werkt. 
Nu zou plots alles tegelijk moeten opgelost zijn, alhoewel zijzelf de 
gemeente gedurende 150 jaar bestuurde. 

ven met een leetmilieuprojekt alhoe
wel ze weef dat de schepen voor 
Ruimtelijke Ordening bezig is met een 
projekt van de Vlaamse Regering. 

Het ontslag van SP-schepen De 
Vreese werd in de CVP-pers moedwil
lig (?) als een groot verlies voorge
steld. De man verklaarde dat hij zich 
niet wou laten gebruiken als een ma
rionet en ontevreden was met het • 
huidig bestuur omdat hij niet genoeg 
personeel en middelen kreeg voor 
een echte sociale politiek. Als men 
weet dat onder de huidige meerder
heid de jaarlijkse uitgaven oor sociale 
doeleinden van 13 naar 50 miljoen 
gingen is het duidelijk dat de heer De 
Vreese uitvluchten zoekt. Iedereen 

Het huidig kollege gaat, wat de CVP 
nooit vermocht, de lokale gemeente
school van Dilbeek praktisch volledig 
herbouwen en uitbreiden en kreeg 
hiervoor, onder impuls van schepen 
Jef De Ridder, reeds de toelage van 
39 673.223 fr. toegezegd van minister 
Coens. Was het met oud CVP-burge-
meester Georges Mot die enkele 
maanden geleden op de gemeente
raad ridderlijk toegaf dat hierover 
reeds 40 j . geleden werd gesproken? 

Op de afwatenngswerken in het 
centrum van de gemeente voor 
(YS143 17 miljoen waren er zoals 
steeds CVP-opmerkingen, want ook 
deze problematiek dateert van vele 
jaren geleden en werd nooit door haar 
ernstig aangepakt. 

Het instellen van een Verkeerskom-
missie was een initiatief van de huidi
ge meerderheid. Ook de CVP maakt 
deel uit van deze kommissie, doch 
hun vertegenwoordiger opent zelden 
zijn mond om dan nadien de voorge
stelde maatregelen in de gemeente
raad des te gemakkelijker te kunnen 
bekritiseren. 

Markt 

De markt die sedert een maand elke 
woensdagvoormiddag in Dilbeek-cen-
trum plaatsgrijpt is eveneens een 
doorn in hun oog. In 1982 voerde de 
CVP zelf de inrichting ervan van de 
dagorde van de gemeenteraad af om
dat ze het veto van de Middenstands
vereniging met wensten te trotseren. 
Toen het huidig bestuur eveneens 
met dit veto werd gekonfronteerd, dat 
op de koop toe werd gesteund door 
één van de meerderheidspartijen, nl. 
de PVV, was het toch niet meer dan 
normaal dat schepen van Midden
stand, Appelmans, alvorens zowel de 
PVV als de middenstandsverenigin
gen te konfronteren met de behaalde 
resultaten van de opiniepeilingen bin
nen de gemeente en in de naburige 
gemeenten waar in de jongste jaren 
ook met een markt werd gestart. 

De belastingen op het huisvuil en 
de ruiming van aalputten werden 
resp. met 200 fr en 250 fr. verminderd 
naar 900 fr. voor 1 ophaling en 1.500 
fr. voor 2 ophalingen en 750 fr. per 
ruimingsbeurt. De CVP wou natuurlijk 
nog verder gaan. Voor het huisvuil is 
dit reeds de tweede vermindering op 1 
jaar tijd. Dit zit de CVP dwars want zij 
nemen het huidige bestuur kwalijk dat 
het deze belasting eerst fors vermeer
derde bij het begin van de huidige 
legislatuur. Zij vergeten hierbij, dat 
zijzelf de belasting hadden verdub
beld na de fusie in 1977. En wanneer 
in Dilbeek zoveel aalputten moeten 
worden gereinigd is dit eveneens hun 
schuld omdat ze vroeger een onge
breidelde expansie m de gemeente 
toelieten zonder de nodige infrastruk-
tuur te voorzien. 

Hun kritiek over het uitblijven van 
de uitvoering van het door haar opge
stelde algemeen rioleringsp\an komt 
nogal huichelachtig over wanneer 
men weet dat haar eigen gemeen
schapsminister, de heer Lenssens, 
alle aanvragen tot betoelaging die 
reeds dateren van 1983 en 1984, 
onaangeroerd laat liggen wegens ge
brek aan financiële middelen. Dit be
lette echter het huidig bestuur met 
reeds verschillende kleinere dossiers 
aan te pakken zonder enige betoela
ging-

Op de goedkeuring van de ruiterpa
den en het ruitersreglement aan de 
hand van schepen Appelmans (even
eens schepen van Landbouw) konden 
ze weinig inbrengen, want onder hun 
bestuur was er ook nooit enig begin 
van initiatief om aan deze kwaal te 
verhelpen. Hetzelfde kan worden ge
zegd van de ingezette gemeentelijke 
automatisering die volop aktueel is. 

Leefmilieu 

Verder kwam de CVP op dezelfde 
gemeenteraad van 2 juni jl. aandra-

die hem ken of met hem gewerkt heeft 
weet beter. 

Het was interessant de woordvoer
der van de CVP de invoering van het 
leenrecht in de biblioteken te horen 
bekampen wanneer men weet dat zijn 
partij het voor 't zeggen heeft in de 
Vlaamse Regering, van wie dit voor
stel uitging. Ook hier deed ze weer 
alsof haar neus bloedde. 

Onwil 

Groter werd echter nog de komedie 
toen de CVP bij een Volks-motie in 
verband met het in uitzicht gestelde 
wetsontwerp over de taalkennis van 
de gemeentemandatarissen in ge
meenten met speciaal statuut kwam 
aandraven met de dooddoener dat ze 
niet deelneemt aan stemmingen over 
moties die nationale en geen strikt 

gemeentelijke materies behandelen. 
Hoewel ze dit in het verleden herhaal
delijk wel deed, bv. in verband met het 
kernvrijhouden van de gemeente. En 
de CVP-mandatarissen m de naburige 
faciliteitengemeenten die ongeveer 
dagelijks moties de wereld insturen 
omtrent de nieuwe voorgestelde 
maatregelen. In Dilbeek waar Vlamin
gen thuis zijn zou dit niet passen I 

• 
Burgemeester Valkeniers vond het 

te gortig dat de CVP eens te meer dit 
argument gebruikte maar van de an
dere kant ten allen prijze een verkla
ring wou afleggen. Hij slingerde haar 
woordvoerder dan ook naar het hoofd 
dat deze man hem meer dan ooit deed 
denken aan Wilfried Marlens die in de 
politiek ook omhoog kroop op de kap 
van de flaminganten. 

Het blijft een sjagrijnige CVP moei
lijk om eerlijk toe te geven dat de 
gemeente Dilbeek goed bestuurd 
wordt door een meerderheid die goed 
samenhangt en met een vaste hand 
geleid wordt. 

j . v . 

Kamerlid Vanhorenbeek stelt wijziging KB voor 

180 Vlaamse GeKo's te weinig In Brussel 
Aan de aanwerving van gesubsi

dieerde kontraktuelen (GeKo's ) wei
geren de meeste Brusselse gemeen
ten de taalwet toe te passen, die 
bepaalt dat minstens 25 % van de 
betrekkingen voort)ehouden zijn aan 
Nederlandstaligen. 

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat er 
van de 432 GeKo's slechts 46 Vlamin
gen zijn, tegenover 386 Franstaligen 
(of 10,6 % N. t.o.v. 89,3 % F.) 

In totaal mogen er 1.247 GeKo's 
aangeworven worden. Indien dezelf
de percentages zich zouden voortzet
ten, betekent dit 1.115 F. t.o_.v. 132 N. 

Volgens de wettelijke verdeelsleutel 
blijven dus 180 Vlaamse werklozen in 
de kou staan. 

Om deze wanverhouding aan te 
klagen, heeft VU-kamerlid Van Horen
beek een interpellatieverzoek tot mi
nister Michel ingediend. Bovendien 

Groot-Steenokkerzeel 
tegen het snelspoor 
Buiten de talrijke plakbordjes die zo wat overal te zien waren in de gemeente, 

was het kerk- en het gemeenteplain ook voorzien van twee reusachtige 
plakborden, van niet minder dan 2,50 op 5 meter. En dit alles voorzien van de 
nodige publiciteit. 

Dat is dan het anti-snelspoor-effekt. Wie doet beter? 

FVV-Tervuren 10 jaar jong! 
In 1977 groeide uit de eerste 37 

leden een 6-koppig bestuur- Monika 
Bruyiandt, Sylvianne Cums, Annie 
Denijs, Danielle Graulus, Lieve Van-
derlinden en Lucienne Van Herck. 

Sedertdien bood het FVV een pal
mares aan met een 50-tal top-aktivitei-
ten: kunsten kuituur; volksopvoeding 
en aktie; ontspanning en informatie. 
Dat moest gevierd worden! 

Op zaterdag 13 juni liep het Oude 
Gemeentehuis bomvol om er samen 
de tentoonstelling ,,8 Vrouwelijke 
Kunstenaars" te openen. Francine 
Samson, voorzitster, verwelkomde 
elkeen en bedacht de stichtsters met 
een fijne ruiker. Nora Tommelein, pro
vinciale voorzitster, bezorgde de aan

wezigen een interessante visie van 10 
jaar FVV tegen de achtergrond van de 
emancipatie der vrouw. Europarle
mentslid Willy Kuijpers lichtte het 
werk van de acht kunstenaressen toe: 
Irene Aertgeerts (Huldenberg) met 
wondermooie wandtapijten, Yvonne 
Didden (Wilsele) met schilderzijde-
werk. Marie Framhout (Huldenberg) 
kleifiguren, Karine Meulkens (Jette) 
met kankloskunst, Lidi Roteet (Neer-
ijse) met naief werk, Liliane Selvais 
(Vervuren) met batik, Dems Wijnants 
(Tervuren) met kantschepping. Het 
achttal bracht werkelijk een verade-
mende kunstoase voor de hele Tervu-
rense gemeenschap Het FVV ver
dient alle gelukwensen. 

heeft hij een wetsvoorstel ingediend 
om het KB 474 (dat aan gemeenten, 
OCMW's enz., de mogelijkheid biedt 
om niet-statutair gesubsidieerd perso
neel met een arbeidskontrakt in dienst 
te nemen) te verduidelijken met een 
toevoeging die de toepassing van de 
wet op het gebruik van talen in be
stuurszaken verplichtend maakt. 

O.C.M.W. van 
Kortenberg 

Eén halftijdse betrekking van ge-
zins- of bejaardenhelpster is in 
vast verband te begeven, na een 
proefperiode van 1 jaar, bij het 
O C M.W. Kortenberg voor de 
dienst „gezins- en bejaardenhulp". 

De kandidaturen moeten per 
aangetekend schrijven op de post 
worden afgegeven uiterlijk op 
30.06.1987 en gericht aan de Voor
zitter van het O.C.M.W., Bosstraat 
7 te 3070 Kortenberg en vergezeld 
zijn van een voor eensluidend ver
klaard afschrift van het bekwaam
heidsgetuigschrift van „gezins- of 
bejaardenhelpster". 

n Mindervalide zoekt vervoer naar 
IJzerbedevaart vanuit Antwerpen. Ge
lieve tel konlakt te nemen met C. 
Raes, 03/238.05.18. 

D 22-jarige jongedame, bediende 
met vorming A6/A1 boekhouden, 
grondige basiskennis van Fr. en Eng. 
- noties van D. - kennis van dactylo en 
computerbediening zoekt een pas
sende betrekking. Voor nadere inlich
tingen zich wenden: O Van Oote-
ghem — Senator, Arm. Lonquestraat 
31, Gentbrugge (tel. 30.72.87). 

n 39j. gehuwde dame met rijbewijs B 
en ervaring als schoenenstikster 
zoekt een betrekking als arbeidster in 
het Brusselse of op de driehoek Brus-
sel-Halle-Ninove Voor ml. senator
burgemeester dr. J. Valkeniers, tel. 
02/569.16.04. 

Vü-Sport* en 
gezinsdag '87 

28te«ra9 29 augustus 
In ieuv«n 

BRABANT 
JUNI 

19 HALLE-UKKEL(kanton): Kan
tonnale vergadering om 20u. in ,,Café 
de la gare". Stationsstraat (tegenover 
station) te Ruisbroek. 
23 HALLE-VILVOORDE: Vergade
ring van de werkgroep ,,Brussel-Hal-
le-Vilvoorde in de Vlaamse Staat" 
(projekt Groen en Vlaams). Om 20u. in 
't Schuurke, Oude Graanmarkt te 
Brussel. 
26 MEISE (kanton): Kantonnale ver
gadering om 20u. in kafee St.Maar
ten, Gemeenteplein te Wolvertem. 
26 ANDERLECHT (kanton): Kan
tonnale vergadering om 20u. in West
rand te Dilbeek. 
26 ASSE (kanton): Kantonnale ver
gadering om 20 u. 
26 TERNAT: Kantonnale vergade
ring in zaal Uilenspiegel om 20u. Voor 
de bestuursleden van het kanton 
Asse. 
28 AARSCHOT: IJzerbedevaart op 
28 juni, vertrek met de autocar om 7u. 
aan de kerk van Kristus-Koning. In
schrijvingen bij Rk Meulenbergs. 
Prijs: 275 fr. 
30 ZEMST-ELEWIJT: 2e kollo-
quium over,,Oppervlaktewatervervui
ling in het Zennebekken" m zaal De 
Prins om 20u. Org.- VU-Mechelen-
West. 

JULI 

1 VILVOORDE-ZEMST-MECHE-
LEN: Fietszoektocht langs de Zenne. 
Alle dagen van 1/7 tot 2/9. Inl. 015/ 
41.44.16. 
4 JETTE: Guldensporenviering met 
optreden van Miek en Roel. In de zaal 
van het St. Pieterskollege, J.B.Ver-
beyststraat 25 Deuren: 14u. Inkom: 
50 fr.; +3pas 25 fr. Org. Vlaamse 
Bond van Gepensioneerden Jette. 
4 HERENT: Jaarlijks ledenfeest. 
Braadspit. In de Gemeenteschool Vel-
tem, Overstraat. Inschrijvingen bij G. 
Sijs (48.94.12) en J. Robeets 
(23.62.59). 250 fr. p.p. Org.. VU-He-
rent. 

Halle 
naar Dlksmuide 

Volksunie-Groot-Halle reist op 28 
juni met een autocar naar de jaarlijkse 
IJzerbedevaart te Dlksmuide. Na de 
IJzerbedevaart reist de VU door naar 
zee voor een gezellige vrije namid
dag. De prijs van de autocarreis is 
vastgesteld op 250 fr. Kinderen gaan 
mee voor slechts 200 fr. Inschrijven 
kan bij Mark Demesmaeker te Halle 
(tel. 360.06.31), Yvonne Turneer te 
Buizingen (tel. 356.50.84) en Gaston 
Luyckx te Lembeek (tel. 360.20.03). 

vu-Vilvoorde 
De VU-afdeling Vilvoorde gaat naar 

IJzerbedevaart '87. Vertrek om 7u.30 
aan de O.L.Vrouwkerk, Heldenplein 
te Vilvoorde. 

Prijs. 200 fr. per persoon, kinderen 
tot 12 jaar 100 fr. 

Voor inlichtingen: Mimi Clerckx tel 
251.36 51 

Meise 
Het Karel Bulsfonds van Meise-Wol-

vertem-Oppem legt een bus in op 
zondag 28 juni naar de 60ste IJzerbe-
devaartplechtigheid te Dlksmuide De 
reis gaat verder ook naar Alveringem, 
waar heel wat te beleven valt (olksmu-
ziek, tentoonstellingen, wandeling). 

Vertrek om 7 30 u. op het gemeen
teplein van Wolvertem en om 7.45 u. 
aan de kerk te Meise. Kostprijs 100 fr. 
volwassenen en 50 fr. kinderen, ge
pensioneerden en werklozen. Gelieve 
in te schrijven bij: Miei De Valck, 
Merchtemsesteenweg 84, Wolvertem, 
Friede Vergaelen Hoogstraat 18 a, 
Wolvertem tel. 02/269.90.04, Peter 
Carrière, Mechelbaan 32, 1860 Mei
se, tel. 02/269.29.52 of Maurice Pas-
schyn, Vilvoordsesteenweg 81, 1860 
Meise, tel. 02/269.69.35. 
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VU-arr.Leuven wil geen totempalen meer 

Voor een zindelijke 
verlciezingsicampanie 

In het voorui tz icht van de komende parlements-, gemeente-
raads- en Europese verkiezingen wi l de Volksunie van het arrondis
sement Leuven zindel i jke en mil ieuvriendel i jk verkiezingskampan
jes. Het arrondissementeel bestuur werkte een voorstel van pol i -
t iereglement uit , dat de visuele vervui l ing tot een min imum wi l 
beperken. 

Hiertoe werden een aantal maatre
gelen voorgesteld, o a de gemeente
lijke officiële aanplakborden verdub
belen en het aanbrengen van affiches 
en bordjes op alle mogelijke openbare 
nutsvoorzieningen verbieden (geen 
„totempalen" meer) 

Breed front 
Om het voorstel van politieregle-

ment te promoveren heeft het Volksu-
niebestuur een bnef gestuurd aan de 
voorzitters van alle politieke partijen, 
met het verzoek het voorstel aan hun 
mandatarissen en plaatselijke afde
lingsbesturen over te maken 

Aan de eigen VU-mandatanssen en 
afdelingsbesturen wwerd gevraagd 
het voorstel aan de agenda van de 
eerstkomende gemeenteraad toe te 
voegen 

Aan de gemeenten, w/aar geen VU-
verkozenen zijn, werd het voorstel van 
plakreglement rechtstreeks aan het 
kollege van Burgemeester en Sche
penen overgemaakt 

Voorbeelden... 
Tijdens de parlementsverkiezingen 

van 1985 was een dergelijke politie
verordening reeds van kracht in de 
gemeenten Diest en Lubbeek Diege
ne die toen deze gemeenten dooF-
kruiste, kon een propere, ordentelijke 
en serene kampanjesfeer ervaren 

Het VU-bestuur hoopt ten stelligste 
dat alle partijen, alle plaatselijke afde
lingen en alle gemeentebesturen het 
goede voorbeeld van Diest en Lub
beek zullen volgen Metershoge ,,to
tempalen" met bontgekleurde kandi
daten horen immers al lang met meer 
thuis in een moderne, milieuvriendelij
ke en milieubewuste propaganda-
kampanje 

Wie interesse heeft voor het VU-
voorstel van politiereglement neemt 
best kontakt op met het sekretariaat 
van VU-Leuven, Martelarenlaan 139 
(bus 7), te 3200 Kessel-Lo (016/ 
26 11 11) 

Diest naar 
Dil(smuide 

Inlichtingen over de autobusreis 
Vertrek Molenstede kerk 7u , Diest 

Grote IVIarkt 7u 10, Bekkevoort ge
meentehuis 7u 20 Thuiskomst 19u 

Reissom Volwassenen 350 fr , kin
deren -14 jaar 150 fr , -7 jaar gratis, 
speciale prijs voor jeugdverenigingen 

Adressen voor inschrijvingen tot 
25 juni 
— Herman Brems, Kerkstraat 21, 
3295 Schaffen, 013/31 19 04 
— André Peeters, Diesterestraat 73, 
3294 Molenstede, 013/31 14 86 
— Roel Baets, Staatsbaan 96, 3260 
Bekkevoort, 013/33 68 83 
— Lamme Goedzak, Grote Markt 9, 
3290 Diest 
— Sekretariaat komitee, M Sels, 
Parklaan 5, 3290 Diest, 013/31 23 66 

Arr. Leuven 
naar Diicsmuide 

De gemeenten Aarschot en Tielt/ 
Winge vormen een eigen komitee 
rond Vik Meulenbergs, Schaluin 74, 
Aarschot, tel 016/56 93 34 

De streek rond Tienen krijgt alle 
inlichtingen bij Des Freson, Leuven
sesteenweg 158, Roosbeek, tel 
73 31 61 

Herent mevr De Deken, O L-
Vrouwplein 91, tel 22 96 77 

Heverlee Vandevoorde, Pakenstr 
10, tel 22 45 13, Emiel Wuyckens, 
Middelweg 21, tel 22 41 87, Rego-

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 verhunng lange termijn D'IETEREN LEASE 

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

„Rustoord Roo| 
breidt uit 

Guide NUYTTENS 
Longt instraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING • 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

Ouder dan 60 en het b«li om alles 
alleen te moeten doen?^Kdni dan bij 
ons worie^^ijE WIJ biede|teen Vlaamse 
f a m i h ^ e r -^%iisasl#h om rustig en 
ze l f^^ |p iM| | | levetw 

In l^ i Kistc|>ro|>RöQsbeek, Leuven-
sestee*hi!ig^,^l5! 33?Q, Öötitersem, 
016-73 3Tm*mft»*'*' 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

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

DEVRIESE 

baron ruzetteliuui 78 
8320 brugge 4 

vbaan brugge - Oostkamp̂  
!̂  050/35 74 04 >' 

Cars, Naamsesteenweg 41, tel 
23 80 83 

Kessel-Lo De Kring, Jozef Pier-
restr 74, tel 25 27 58 

Leuven Cafe De Engel, Grote 
Markt 15, Kiekenstr 1 (Cafetaria 1ste 
verd), tel 23 04 82, Rego-Cars, 
Diestsestraat 235, tel 23 80 83, Paul 
Clijsters, Rijschoolstr 1/17, tel 
22 34 84, SVO Tiensestr 233 (van 15 
tot 18u), tel 22 09 66 

Linden Paul Oyenbrugge, Nachte-
galenstr 38, tel 25 39 46 

Wijgmaal Valeer Oversteyns, Des-
camplaan 62, tel 44 62 25 

Wilsele Familie Collet, Martelaren-
laan 5, tel 44 59 22 

Winksele Armand Van Laer, Die-
riksgroeve 3, tel 48 83 21 

Kortenberg Toon David, Kerkstr 

13, tel 02/759 52 00, Paul Vanden-
dorpe, Leuvensestwg 423, tel 02/ 
759 73 33 

Steenokkerzeel Kamiel Ryon, Kei-
zennlaan 1, tel 02/759 84 40 

Tremelo en omgeving Apotheek 
Lambrechts-Geebelen, Gr Bollo-
straat, tel 60 28 46 

Tervuren mevr Vandevelde, Park
laan 43, tel 02/767 41 02, J Roey-
kens, Hazenlaan 12, tel 02/ 
767 40 64 

Vossem Trappeniers, Treuvel 2', 
tel 02/767 33 71 

De prijs vanuit Groot-Leuven vol
wassenen 275 fr Jeugd tot 15j 200 
fr , gezin 800 fr 

Vertrek aan Leuven-station om 8u 
Even later parking Thierbrau De an
dere vertrekuren ml op de kontakt-
adressen 

IMIIT 

¥ft.wy,„ 

De COREMANSKRING VZW, 
Vlaams-natlonale culturele 
kring, bracht de milieubood-
schap van Pol en Herwig op 
plaat II! 

HIJ kost 125 F 
(plus 40 F portkosten) 
Vlaams-nationale verenigingen 
en leefmilieugroepen kunnen hem 
vanaf 10 eksemplaren bekomen 
è 100 fr 

De single kan afgehaald 
of besteld worden bij: 

COREtVlANSKRING VZW 
Jozef Liesstraat 2 

2018 ANTWERPEN 

Inlichtingen : 
tel 03/238 82 08 

Betalingen : 
rek 402/9888941/38 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

q z T i STUDIO 
JLDJ DANN 

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
IVIarwitz 
Rodenstock 

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

Mè-
mlgrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendernnonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

02-428 69 84 
— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-460.68.93 

Import - Export 

PVBA 
I. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Werl(hulzen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fralkinstraat 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 

KLEDING LENDERS 

Sint-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 Wommelgem 
Tel 03/353 26.50 
Open van 9 tot 20 u. van maandag 
tot zaterdag 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE 9400 \ . 
Steenweg naar Aalst 496 \ 

Te: 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

• - Leopoldstraal 114 
Tel 054-33 17 51 

054 33 11 49 
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'^ vt^i 
Victor Legley, voorzitter van de raad van bestuur van SABAIM: 

^,Wij zijn geen dieven!" 
BRUSSEL — Door een vriendelijke receptioniste 

worden wij binnengeleid in een ruim kantoor. Victor 
Legley, een kwieke oude heer, ontvangt ons harte
lijk. Sinds acht jaar is hij voorzitter van de raad van 
beheer van SABAM, de Belgische auteusrechtenve-
renlglng. Enkele minuten lang is hij druk bezig met 
het afhandelen van lastige telefoontjes tot uiteinde
lijk het opdringerige gerinkel ophoudt. Het gesprek 
kan beginnen. 

I 

Victor Legley: "Alleen onderontwikkelde landen 
beschouwen kuituur 

als overbodig" 

HET gekende verhaal: alles 
is In gereedheid gebracht 
om het feest van de plaat

selijke VU-afdeling te doen sla
gen. De dag zelf ligt de opkomst 
hoger dan verwacht, de gastspre
ker is op tijd en niet dronken, de 
platenruiter is geïnstalleerd, de 
leden van het strijkje zien er be
schaafder uit dan men had dur
ven hopen, de vaten lopen leeg 
en de feestvierders vol. En dan 
staat hij daar plots, iemand voor
zien van een aktentasje vol 
lastige papieren. ,,lk kom na
mens SABAM" en prompt gaat 
de toestand van de afdelingskas 
er met enige duizendjes op ach
teruit. Zowaar een domper op de 
pret! 

Fout beeld 
V. Legley: ,,Dit is nu juist het 

verkeerde beeld dat van onze or
ganisatie wordt opgehangen. 
Men heeft het voortdurend over 
hetgeen SABAM niet is. Wij zijn 
geen dieven, geen zakkenrollers 
die er enkel op uit zijn organisato
ren het leven zuur te maken. Het 
doet me plezier hierover een één 
en ander kwijt te kunnen in jullie 
blad." 

WIJ: Geen dievenbende, wat 
dan wel? 

V. Legley: „SABAM verdedigt 
alle auteurs. Dat wil zeggen dat 
deze auteur recht heeft op een 
uitkering of liever ereloon wan
neer zijn werk geëksploiteerd 
wordt. Om het even waar en wan
neer. Dit is toch normaal, een or
ganisator gebruikt het werk van 
die muzikant, komponist of schrij
ver om zijrh manifestatie tot een 
sukses te laten uitgroeien! 

Hierop berust dus heel het mis
verstand, de mensen kijken al
leen maar hetgeen ze moeten be
talen, maar nooit naar hetgeen er 
met dat geld gebeurt. Het onbe
grip hieromtrent wegwerken is 
momenteel één van onze grote 
bekommernissen!'' 

Dit is Belgisch 
WIJ: Zijn er in ons land veel 

artiesten die van SABAM 
„leven"? 

V. Legley: ,,Ikzelf heb mijn le
ven lang gekomponeerd, héél 
hard gewerkt, maar ik heb nooit 
kunnen leven van deze ere-
wedde. Dit is niet de schuld van 
SABAM maar wel van de slechte 
organisatie van onze maatschap
pij! Van België! Kultureel gezien 
is België nog steeds achterlijk, 
niet alleen op Europees maar ook 
op wereldvlak. Iemand die zijn le
ven aan de kuituur wijdt blijft hier 
wat overheidssteun (in de 
breedste zin van het woord) be
treft in de kou staan. Ik geloof dat 

ik niemand ken die enkel van zijn 
kunstenaarsschap kan leven in 
dit land. Nogmaals, dit is de fout 
van de slechte organisatie van 
het kultuurleven in België." 

WIJ: Ligt de fout hier dan 
niet bij de ministeries van 
kuituur? 

V. Legley: „Ik biecht u eerlijk 
op, hierop zou ik gemakkelijk 
kunnen antwoorden maar ik durt 
het niet... Zet dat er maar in!" 

WIJ: Hoezo? 
V. Legley: „Als ik zie wat er 

bv. in Nederland allemaal kan, 
welke mensen er op hoger niveau 
met kult uur bezig zijn, en hoe!" 

WIJ: Wordt kuituur hier bij 
ons dan nog steeds bekeken 
als een overbodige luxe? 

V. Legley: ,,Alleen onderont
wikkelde landen beschouwen 
kuituur als overbodig. Daarmee 
heb ik geloof ik alles gezegd." 

WIJ: U had het daarnet over 
de achterlijkheid van „België" 
op kultureel vlak. SABAM is 
nog steeds een „Belgische" 
organisatie. U spreekt nooit 
over Vlaamse of Waalse au
teurs. Hoe slaagt u daarin? 

V. Legley: ,,Mijn beste vriend, 
ik ben Vlaming, ik voel me Vla
ming, ik ben Vlaamsgezind maar 
ik moet Belgische oplossingen 
zoeken voor de talrijke proble
men die we tegenkomen." 

WIJ: Pardon? 
V. Legley: ,,ln ons land wor

den alle problemen systhema-
tisch met twee vermenigvuldigd. 
Dit komt doordat we met twee ge
meenschappen zitten die elk hun 

SABAM ? 
Veel organisaties en VU-

afdelingen hebben reeds op 
één of andere manier te doen 
gehad met SABAM. Anderen 
zijn gewoonweg niet op de 
hoogte van het bestaan van 
deze auteursrechtenvereni
ging. Ook de talrijke auteurs, 
komponisten en kunstenaars 
onder onze mensen weten 
soms niet welke rechten zij als 
artiest bezitten. 

Voor meer Inlichtingen of 
om niet voor onaangename 
verrassingen komen te staan 
bij het organiseren van een 
manifestatie, kan u zich 
steeds wenden tot: SABAM, 
Aarlenstraat 75-77 te 1040 
Brussel. Tel.: 02/230.26.60. 

eigenheid bezitten. SABAM, net 
zoals de vereniging van Belgi
sche komponisten waar ik ook 
voorzitter van ben, is één van die 
laatste ,,Belgische" bolwerken. 
Dit maakt werken soms onmoge
lijk. Wanneer de Vlaamse mi
nister zus zegt, zegt de Fransta
lige zo en omgekeerd. Wij moe
ten het dan maar oplossen! Toch 
ben ik van mening dat SABAM 
als een band, een overkoepeling 
moet blijven werken voor beide 
kultuurgroepen." 

Internationaal 
WIJ: Waarom? 
V. Legley: „SABAM is lid van 
de internationale auteursrechten-
vereniging CISAC. Wanneer van 
u bv. een werk wordt gespeeld in 
Zuid-Afrika, hebt u recht op uw 
ereloon. Via de internationale 
overkoepeling wordt dit in orde 
gebracht. Men werkt op die ma
nier van land tot land. Als wij op 
dit ogenblik het hele zaakje nog 
eens in twee gaan splitsen dan 
wordt het een onontwarbaar klu
wen. " 

WIJ: Is dit altijd zo geweest? 
V. Legley: „Neen. Voor de 

oorlog had je hier een afdeling 
van de auteursrechten vereni
ging uit Frankrijk SACEM. Onder 
impuls van Emiel Hullebroeck, is 
toen een Vlaamse auteursrech
tenvereniging opgericht. Ik breng 
hier nu hulde aan Hullebroeck 
want het werk dat die man heeft 
verricht voor de auteurs is feno
menaal! Hij heeft dit werk voor
treffelijk gedaan, die organisatie, 
NAVEA genaamd, kende meer 
en meer sukses. Men kwam tol 
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een eigenaardige konstatatie: 
zeer veel Walen en franstaligen 
werden lid van de Vlaamse NA
VEA ! Later onder druk van inter
nationale konventies is SABAM 
ontstaan, deze vereniging zou 
België in het internationale spek-
trum beter vertegenwoordigen." 

Onafhankelijk 
WIJ: Veel mensen denken 

dat SABAM een soort van pa-
rastatale instelling is. 

V. Legley: „SABAM is strikt 
onafhankelijk." 

WIJ: Hoe kan een privé-
instelling sankties nemen wan
neer een organisator weigert te 
betalen? Beroept SABAM zich 
op een wet? Kan iedereen dan 
niet zomaar een auteurtsrech-
tenvereniging oprichten? 

G. Legley: ,,SABAM kan in
derdaad maatregelen treffen 
daar zij zich beroept op internati
onale konventies. Die zijn onder
schreven door SABAM en alle 
buitenlandse auteursrechtenve
renigingen. Deze konventies zijn 
honderd jaar oud, maar worden 
voortdurend aangepast en bijge
werkt daar de situatie steeds in
gewikkelder worden, de ongelo
felijke uitbreiding van de audio
visuele middelen. 

Iedereen kan in theorie een au
teursrechtenvereniging oprich
ten. De praktische bezwaren zijn 
echter van die aard dat u er snel 
van zult afzien. Nogmaals, zoiets 
oprichten doe je alleen wanneer 
er rechten en belangen te verde
digen zijn. SABAM zijn kunste
naars die zich verenigd hebben 
om samen sterker in de schoe
nen te staan, SABAM is geen ver
eniging die zichzelf in stand 
wenst te houden te koste van al
les!" 

WIJ: U bent 72 jaar. Een 
gans leven lang hebt IJ hard ge
werkt. Laatst ontving u nog een 
eredoktoraat aan de VUB. Veel 
mannen van uw leeftijd genie
ten nu van hun pensioentje of 
zitten koffie te morsen in een 
bejaardentehuis. Wat bezielt u 
om u nu nog met hart en ziel te 
wijden aan een organisatie die 
door driekwart van de bevol
king nietVvordt begrepen? 

V. Legley: ,,Een idioot idea
lisme. " 

WIJ: Goed dat er nog zo'n 
idioten zijn! 

(TS) 
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