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Nbams Nationaal M/eekblad 

,,Terwijl het Vlaamse bedrijfsleven veelal in de kou bleef staan, vocht de 
top van de Generale bij voorkeur voor de retrograde belangen van de 
staalsector, FN of ACEC dan wel voor innoverende bedrijven die iets te 

bieden hadden." 
(Kommentator Mare Balduyck in „Gazet van Antwerpen" van 20 januari 1988.) 

Raid op de Générale 
H ET formatieberaad werd 

deze week overschaduwd 
door het feit dat de onbe

kende raider, die het sinds maan
den op de Societe Generale had 
gemunt, het masker afwierp 
Daar stond plots in levende lijve 
de Italiaanse tycoon Carlo De Be-
nedetti en met hem het ontgrens
de Europa van 1992 

De kikkerpoel schoot wakker 
De top van de Generale besliste 
dezelfde avond, het maatschap
pelijk kapitaal te verhogen Minis
ter van Ekonomische Zaken Eys-
kens haastte zich naar het tv-
scherm om De Benedetti van in
braak te beschuldigen Vanaf 
maandagochtend werd de note
ring van de Génerale-aandelen 
op verzoek van de minister ge
schorst De Benedetti vond een 
Belgisch handelsrechterdie om 1 
uur 's nachts een vonnis wou 
vellen over de ontoelaatbaarheid 
van de kapitaalsverhoging De 
volgende dag amuseerde de bui
tenlandse pers, gewoon aan Voe
ren-voer uit ons land, zich koste
lijk met de overname van ,,Bel
gië" door een Italiaan 

Aan de gelijkschakeling van de 
Generale met België, die in het 
buitenland een bon-mot is, aan de 
gelijkschakeling van de belangen 
der Generale met die van België 
bezondigde zich ook minister 
Eyskens, die daarvoor wel een 
heel merkwaardige deuk moest 
geven aan de beginselen van de 
anders door hem zozeer gepre
zen vrije marktekonomie 

De gelijkschakeling van België 
met de Generale en van de Gene
rale met België heeft hoogstens 
nog een historische verklaring 
De overheersende positie van de 
groep in de traditionele krachtpo
len van het destijdse België — 
steenkool, staal en de kolonie — 
hebben de Generale in het eerste 
driekwart van de tijd sinds het 
bestaan van België een dermate 
overheersende positie bezorgd, 
dat de vraag inderdaad kon ge
steld of het België was dat de 
Generale bezat dan wel omge
keerd 

De Generale blijft nog altijd de 
grootste Belgische groep, met 
een greep op het hele establish
ment en naar de Gotha van de 
Belgische haute finance en indus
trie Er kan nog altijd geen lamp 
aangestoken worden in een Belgi
sche huiskamer, zonder dat de 
Generale haar centiempje daarop 
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int Er IS nog altijd een samenspel 
tussen de Generale en de traditio
nele politieke top De grote in
vloed van bvb een kleine partij 
als de PSC is slechts mede te 
verklaren door opvallende kon-
nekties met de Generale 

De absolute machtspositie van 
de Generale is echter getaand Er 
zijn naast haar groepen gegroeid 
met wie zij de macht moet delen 
en die haar overtreffen in tempo 
en vitaliteit, wat overigens met 
moeilijk IS 

De oubollige Generale, simbool 
van het meest aftandse unitaris
me, laat zich in haar strategie 
inderdaad soms nog leiden door 
wat sommigen als patriottisme 
slijten Zo haar onekonomische 
zorg voor industnele krukken als 
FN of ACEC, alletwee met toeval
lig in Wallonië gelegen Daarbij 
weet ze zich, dank zij haar politie
ke invloed, best te verhalen op de 

openbare sektor en diens bestel
lingen 

Heel vaak was en is haar ge
drag regelrecht onvaderlands De 
wijze waarop zij zich onttrokken 
heeft aan de sanering van de 
kolen- en staalnijverheid met af
wenteling van de lasten op de 
gemeenschap, zal een school
voorbeeld blijven van mcivisme 
dat daarenboven nog politieke 
steun kreeg 

Vlaanderen is voor de Generale 
altijd een zwart gat geweest In 
het recente verleden is zij min
stens tweemaal hautain voorbij
gegaan — de eerste keer rond 
Vieille Montagne en recentelijk 
rond de operaties van de raider 
vorig jaar — aan een aanbod tot 
steun van Vlaamse beleggers
groepen Dat goeverneur Lamy 
geen Nederlands kent en Davig-
non belast werd met de verta-

lingskarwei naar het tv-kijkend 
publiek in Vlaanderen, spreekt 
boekdelen 

Inmiddels betekent de verdedi
gingsstrategie van de Generale 
een streep door de rekening van 
vele kleine spaarders, waarvan 
stellig ook tienduizenden m 
Vlaanderen, die rechtstreeks ge
troffen worden door de waarde
vermindering na kapitaalsuitbrei-
ding 

De voornemens van De Bene
detti zijn nog te ondoorzichtig, te 
weinig berekenbaar in verband 
met de belangen van het Vlaamse 
bedrijfsleven, de Vlaamse spaar
ders en werknemers, opdat we 
ons onverminderd zouden ver
heugen over de dreun die de 
Generale kreeg Dat de aftandse 
gouvernante hem verdient, is een 
feiti 
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De kalligrafe Joke van 
den Brandt zegt dat 
schoonschrijven zichzelf 
veredelen is. 

Lees ons gesprek op 
biz. 20. 
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... en W U 
Wij ontvangen graag brieven van 

onze lezers als ze ondertekend zijn 

Naamloze brieven gaan de scheur

mand in evenals scheld- en smaadbne-

ven De andere publiceren wij. naarge

lang er plaats beschikbaar is Wij 

behouden ons dan ook het recht voor 

brieven in te korten en persklaar te ma

ken zonder de essentie van de inhoud 

te veranderen 

De opinie vertolkt in een lezersbrief 

IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

KONSTANTINOPEL 

Enkele bedenkingen bij de mening 
van kamerlid Herman Lauwers, die de 
problemen van de migranten prioritair 
vindt 

1000 jaar na boeddha en 6 eeuwen 
na Knstus is Mohammed de jongste 
van de profeten die een wereldgods
dienst stichtten De islam heeft zich 
op dezelfde wijze over de wereld ver
breid als het knstendom met het 
zwaard en via de handel 

Thans is meer dan 1/6 van de 
wereldbevolking islamitisch, in het 
jaar 2000 zulllen er 1 miljard moslims 
zijn Bovendien beleeft de islam mo
menteel een heropleving en — wat 
veel erger is — is hij terug in West-
Europa 

Moskeeën en islamitische centa rij
zen als paddestoein uit de grond, 
onroerende goederen en aandelen 
worden met oliegeld gekocht De is
lam IS in België als officiële gods
dienst erkend Het is zelfs zover geko
men dat vrije scholen kursussen isla
mitische godsdienst inrichten (Hoe 
gaat moeder overste reageren als vrij
zinnigen op hun beurt zedenleer wil
len vo lgen ' ) 

Heeft de Vlaamse Beweging werke
lijk zo lang gevochten om als beloning 
een meer-kultureel Vlaanderen te krij
gen ' Besef toch integratie is utopie' 

Vergeet de reconquista met, het 
beleg van Wenen, de val van Konstan-
tinopeM 

De moslims zullen zich nooit on
voorwaardelijk en volledig integreren 
het zijn en blijven volksvreemde, 
volksvijandige elementen 

H. Tusschans, Lokeren 

CENSUUR 

Sinds 1983 bestaat er m Mol een 
afdeling van het Vlaams Nationaal 
Jeugdverbond Sinds 1983 maken wij 
deel uit van het ,Centraal Bestuur" 
van de Molse Jeugdraad, waaraan wij 
aktief meewerken 

Reeds meermaals werd onze VNJ-
schaar het slachtoffer van pogingen 
om ons het zwijgen op te leggen Dat 
ging van pogingen om ons uit de 
Jeugdraad te wippen, tot het inslaan 
van de ruiten van ons heem 

Het (voorlopig) laatste wapenfeit in 
deze rij leverde de Molse schepen van 
Jeugd, de heer Hubert Celen (SP) 
Sinds enige tijd beschikt de Molse 

Jeugddienst over een eigen drukkerij, 
betaald met gemeentegelden In het 
reglement van deze drukkerij staat dat 
,,alle Molse jeugdorganisaties" hier
van gebruik kunnen maken (, Molse 
Jeugdkrant" van oktober 1987 — biz 
17), en IS er nergens sprake van een 
eventuele censuur 

Nochtans weigerde de schepen van 
Jeugd ons afdelingsblad te laten druk
ken i WIJ willen die daad aanklagen, te 
meer daar wij geen enkele officiële 
uitleg van dit verbod ontvingen van
wege de jeugdschepen 

Namens VNJ-Mol, 
Jor is Bollen 

ONDER VRIENDEN 

Hetantwoord van dr L van Egeraat 
aan de heer Vancraenest (WIJ van 14 
jan '88) heeft mij ontroerd door zijn 
hoffelijkheid en zijn edelmoedigheid 
Ik hoop dat de heer Vancraenest hem 
in een volgend nummer van WIJ hem 
zijn even hoffelijke verontschuldigin
gen zal aanbiden Ik wil het alleszins 
met dit schrijven reeds doen 

Een vriend van Vlaanderen in Ne
derland, het IS een zeldzaam kostbaar 
bezit I Vanbrabant, Hasselt 

ONVERBLOEMD 

Ik lees maandelijks bij mijn moeder, 
sedert vele jaren lid van de Vrouwen
gilde, later KAV, het blad , Vrouw en 
Were ld" Wat ik met begrijp is het 
koppig blijven vasthouden van de 
KAV aan een partij de CVP Ikzelf, 
ook mijn ouders, zijn overtuigd 
Vlaams-nationaal en Kristen het 
AVV-VVK IS voor ons heilig We weten 
ons thuis in de Volksunie In het KAV-
maandblad van december '87 wordt 
er weer onverbloemd verkiezingspro
paganda gemaakt voor de CVP Zo
iets begrijp ik met Ook ,,De Volks
macht" IS in dat bedje ziek 

Moesten al de KA V-leden die op 13 
december II met CVP stemden hun 
lidmaatschap opzeggen, werd het en 
exodus van belang, daarvan getuigen 
de verkiezingsuitslagen' Dat de KAV 
nog wenst deel uit te maken van een 
ACW dat de CVP als enige ,,belan
genverdediger" ziet, IS meen ik, een 
enorme blunder Ik ken heel wat plaat
selijke KAV-groepen die dat betreu
ren De bewering dat alleen de CVP 
de knstelijke waarden verdedigt is een 
grove leugen, deze ballon werd ook 
doorprikt door het opnemen van VU-
reklame in ,,Kerk en Leven" 

De KAV zou best het oor ook eens 
te luisteren leggen bij andere partijen 
dan de CVP Met vele Vlamingen, en 
met de minste zoals Anton Van Wilde-
rode, prof Robrecht Boudens, Her
man Mertens en vele vooraanstaande 
Vlamingen, beaam ik, ,,De huidige 
CVP IS onbetrouwbaar voor Vlaande
ren, getuige daarvan hun lamlendige 
houding m de belachelijke zaak H uit 
V , en hun hypokrisie inzake abor
tus " 

Ik vind het ongepast dat met het 
lidgeld van mijn moeder en van vele 
Vlaamse vrouwen, CVP-verkiezings-
reklame afgedrukt wordt in het 
maandblad van de KAV De KAV zou 
aan waarde winnen moest ze zich 
losmaken van de partijpolitiek' Geef 
met de KAV eens een stevige stoot 
aan de verwezenlijking van een Zelf
standig Vlaanderen! 

W. Roslers, Neeroeteren 

BONTJAS 

,,Madam m een bontjas" (WIJ van 
14 jan '88) is geen goed Nederland 
en beledigend voor een groot aantal 

Vlaamse vrouwen die een bontmantel 
bezitten 

Indien het de bedoeling van schrij
ver was vrouwen meer milieubewust 
en dierenvnendelijk te maken, dan 
kon hij dat op een minder Pallieter- of 
Humo-achtige wijze doen Vele vrou
wen waarvan ik er een ben zouden 
misschien dan geen bontmantel meer 
kopen Een bontmantel is echter 
warm en meestal mooi, ik heb hem nu 
en houd hem Ik zal hem zeker met 
verbranden opdat de schrijver van het 
artikel van ons zou houden 

Als dezelfde schrijver geen krachti
ger arguementen heeft om PVV-voor-
zitter Neyts politiek m diskrediet te 
brenen, dan door het dragen van een 
pompeuze warme jas, dan is dit jam
mer voor onze partij 

Ook hoop ik dat de schrijver nooit 
zelf eens te warm of te licht gekleed 
loopt, want dan zou hij met logisch 
blijven met zichzelf 

Laat hem maar waakzaam zijn, het 
overkomt bijna iedereen wel eens 
Zelfs Armand Pien vergist zich meer
malen in de opgegeven temperaturen 

M. Torfs-Vandamme, Oostende 

GROTE ,,V" 
OF EEN KLEINE „V"? 

Van de overgrote meerderheid zou 
ik durven stellen, zeggen en schrijven 
dat ZIJ een grote , ,V" met waard zijn 

Decennia na decennia, ondergaan 
ZIJ zonder morren dat nationale minis
ters het vertikken Nederlands te leren 
wat voor de Vlamingen een affront is 
ZIJ ondergaan eveneens dat ieder jaar 
tientallen miljarden van Vlaanderen 
verhuizen naar Wallonië Zij onder
gaan zelfs dat Vlaamse C ) rechters in 
Vlaanderen, aangaande iichaamlijke 
letsels lagere vergoedingen toeken
nen en ZIJ reageren amper op de 
geoorloofde handelingen en uitspra
ken van ene H 

Een zaak moeten wij de Walen 
toegeven zij zijn veel meer solidair 
dan de (v)lamingen 

Het gemis aan solidariteit gaat zelfs 
zo ver dat de krant , Het Nieuwsblad" 
van 14 1 1988 op bIz 13 vermeldt 
,,Vissers laten mekaar liever verzui
pen dan hulp te b ieden" 

Naar gelang de kontekst en de 
persoon tot wie ik mij richt, zal het 
zijn V' van Volwaardig of ,v" van 
vodje Victor Thi)s, Oostende 
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P V B A B ie rhande l He l l i nckx 

Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel. 582 10.93 
H 
H8 ERHANDE 

ELLINCK <x 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe s 

WIJ bestellen ten huize 

Dortmunder Thier-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 Brau Hof, Tervuursevest 60 - 016/22 86 72 

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

Torhout, Stwg nr Lichten/elde - 051/72 28 22 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerlo 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

l^astiiutant 

Kom eens bi j ons ! 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise — 02/269 70 45 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-67.57.12 

RESTAURANT 

U l / ^ ^ l Hoek 
? i - T ^ a + 4 j VVolvengracht 

en 
Leopolds t raat 

Tel 217 91 53 

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

t h u i s z i | n . 

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

et ^alinöbutó 
Sedert 1910 

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

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

AFSPANNING-HERBERG 
TOMBERG 

Afspanning Tomberg gelegen i 
een stukje ongerepte natuuri 
Specialiteiten 
Pannekoeken — Spaghetti 

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel . 02/532.09.40 

Uoerenhof 
CAFE - RESIAURANT-FRfTLRJR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor menu v/a 290 Bfr 

groepen koffietafel v/a 180 Bfr 

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

Koffiebranderij 

Emie l W i t t m a n n s t r a a t 36 , 1030 Brusse l 
02 -734 56 09 - 460 48 87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

Hier kan uw publiciteit l<omen! 

Neem even kontakt op met ons 

02/219.49.30 of 02/380.04.78 

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

Taverne Den Klauwaert 
V e r z o r g d e V l a a m s e k e u k e n — Zaal voor v e r g a d e n n g e n — Muz iek 
a v o n d e n me t a r t ies ten — Rus t ieke geze l l ige s feer — Soc iaa l 
d i e n s t b e t o o n — Z i t dag V l a a m s Z i e k e n f o n d s V L A M A T 
Al le d a g e n o p g e n vanaf 11 u D o n d e r d a g ges lo ten 

D A S S T R A A T 23 — 2 2 2 0 W O M M E L G E M T E L 0 3 / 3 5 3 . 6 4 . 2 8 

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

ANTWERPIA 
' ^ JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overelnde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05-65.89.40 

CAF€ 
ZAAL 

lOOCMtMT 

Bficc 
011/47 28 97 ^ ^ U I l / f ^O 9 f 
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Rik 
Vande-
kerchove, 
fraktieleider 

Senaatsfraktie 

Vorige week donderdag beslo
ten de Senatoren van de Volks
unie dat voortaan Rik Vande-
kerckhove (55 |aar) als voorzitter 
van hun fraktie zal optreden Rik 
Vandekerckhove is orthopedisch 
chirurg en sinds 1974 lid van de 
Hoge Vergadering Tussen 1977 
en 1979 was hij minister van we
tenschapsbeleid 

Ondervoorzitters van de fraktie 
zijn Frans Baert en Arrdré 
Geens, terwijl Hans De Belder 
als sekretaris en Walter Luyten 
als whip fungeren Behalve frak
tieleider Vandekerckhove sturen 
de VU-Senatoren ook nieuwko
mer Hans De Belder naar het 
nationaal partijbestuur 

Belangrijk is ook dat Jef Valke
niers sekretaris van het Bureau 
van de Senaat wordt en dat Andre 
Geens (hoogstwaarschijnlijk) de 
titel en de funktie van kwestor zal 
waarnemen 

De dagelijkse werking van het 
fraktiesekretariaat wordt, zoals in 
het verleden, verzekerd door An
nie Ruytings en is telefonisch te 
bereiken op het nummer 02/ 
515 85 63 

Straat voor... 

Eind oktober vorig jaar keurde 
de gemeenteraad van Oostkamp 
kwasi unaniem (zonder tegen
stem) het voorstel goed om een 
straat te noemen naar wijlen Dom 
Modest van Assche, de gewezen 
benediktijnermonnik van Steen-
brugge De gemeentelijke kom-

mt 
missie voor straatnamen had 
deze suggestie trouwens positief 
geadviseerd 

Vorige week maandag echter 
verleende de provinciale kommis
sie voor straatnamen een nega
tief advies vijf leden stemden 
tegen de nieuwe straatnaam, vier 
leden stemden voor Oorzaak van 
de verdeelde stemming was het 
verzet dat enkele zg vaderlands
lievende verenigingen hadden 
aangetekend Merkwaardig bij dit 
alles IS de houding van de West-
vlaamse goeverneur Olivier Van-
neste (bekend van zijn kordate 
optreden n a v de scheepsramp 
voor Zeebrugge) 

Goeverneur 
Vanneste 
versus... 

Vanneste is ambtshalve voor
zitter van deze kommissie, maar 
schitterde in het verleden door 
zijn afwezigheid Vorige week 
voelde hij zich evenwel geroepen 
om aanwezig te zijn en zich te 
mengen in de gedachtenwisse-
ling 

...Modest 
Van Assche 

Deze gang van zaken verwekte 
ergernis bij Vlaamsgezinde ver
enigen, die meteen een onder
houd eisten met de goeverneur 
Ook de leden van de VU-arrondis-
sementsraad uiten hun ontgoo
cheling Zij roepen de Oostkamp-

NUF5K^ 
VU-Senaatsfraktieleider 

Rik Vandekerckhove 
* Proficiat. U bent de nieuwe 
voorzitter van de VU-mandata-
rissen in de Senaat, die dertien 
leden telt. Bent U van oordeel 
dat de VU-Senaatsfraktie, be
halve numeriek, ook kwalitatief 
versterkt is? 

,, Vooreerst zou ik willen opmer
ken dat door Paul Van Grember-
gen in de voorbije zittijd reeds een 
belangrijke inspanning werd gele
verd om de wat ingeslapen Se
naatsfraktie tot meer leven te 
brengen Hetgeen ook goed is 
gelukt Daarbij was de bijdrage 
van Guido Van In, Oswald Van 
Ooteghem, Daan Vervaet en 
Toon van Overstraeten erg aan
zienlijk 

Nu we numeriek één lid meer 
tellen in een groep die zowel erva
ren parlementsleden als kompe-
tente nieuwkomers bezit, zal dit 
ook tot een kwantitatieve verbete-
nng leiden " 

* Vier op dertien VU-Senatoren 
zi)n nieuwelingen, zonder enige 
parlementaire ervaring. Hoe 
zult U dit kwartet begeleiden? 

,,lk zeg heel eerlijk dat de frak
tie van dit kwartet heel veel ver
wacht ZIJ moeten de nu doorge
voerde verrruiming in de partij 
mee gestalte geven door de dege
lijkheid van hun politiek werk en 
de Ijver voor hun politieke inzet 

Samen met de fraktie willen wij 
hen zo snel mogelijk wegwijs ma
ken, zowel letterlijk als figuurlijk, 
in de geplogenheden van de Se
naat Zelf wil ik mij daarbij spiege
len, in dankbare herinnenng, aan 
de warme uitbundigheid en de tot 
inzet motiverende behulpzaam

heid van Wim Jonssen zaliger 
Het was zijn grootste vreugde als 
zijn nieuwelingen zich in het half
rond en in de kommissies wisten 
waar te maken Geen inspanning 
was hem daarvoor teveel " 

' Welke aksenten zult U als VU-
Senaatsfraktie proberen aan te 
brengen? 

,,Er IS vooreerst de geplande 
staatshervorming De rol die de 
Senaat hierin zal spelen, zal wel
licht zeer belangrijk zijn Niet al
leen zullen we de techniciteit van 
de debatten moeten beheersen, 
maar vooral moeten pogen het 
essentiële doel, nl een zo groot 
mogelijk zelfbestuur voor Vlaan
deren, te bereiken Kreativiteit en 
overtuigingskracht zullen nodig 
zijn om starre denkpatronen te 
doorbreken De inbreng van de 
Volksunie-fraktie kan hierbij van 
wezenlijke aard zijn Dit zal onze 
eerste en belangrijkste taak zijn 

Daarnaast moet de Volksunie 
door haar ongebondenheid aan 
strukturen en machtsinstellingen 
en steunend op rechtvaardig
heidsgronden in staat zijn om 
voorrang te geven aan de werke
lijke belangen van het volk En dit 
via een politiek met propere han
den, los van de belangen van 
ziekenfondsen, vakbonden en 
wat ook 

In de komende jaren zullen ook 
onderwijs en vorming steeds be
langrijker worden Voortdurende 
aandacht zal hierbij nodig zijn, 
zowel op het terrein van de verde
ling van kredieten en ambten, 
instellingen en universiteiten, 
zonder het wetenschapsbeleid te 

VMENSEN IN 
HET NIEUWS 

De mens in het nieuws is natuurlijk Carlo De Benedetti 53 jaar 
geleden geboren in Turijn, ingenieur van opleiding, Europees zaken
man van wereldformaat en nu potentieel opkoper van de Societe 
Daarenboven begaafd met enkele van die onmiskenbare Italiaanse 
charmetrekjes 

Iemand waarvoor de overjaarse PSC-baronnen samen met de rest 
van het unitair establishment in de buurt van de Koningsstraat 
schijnbaar heel erg bang zijn 

Lees ook biz 6 en 7 (foto. Paul BOISIUS) 

se gemeenteraad op dit negatie
ve, maar met opschortende ade-
vies, naast zich neer te leggen 

Vader Abt Modest Van Ascche 
werd immers nooit veroordeeld 
en IS een pijnlijk type-slachtoffer 
van de blinde, anti-Vlaamse en 
vaak hoogst onrechtvaardige re
pressie na de jongste oorlog In 
het boek van histonkus dr Arnol-
dus Smits wordt dit ten voeten uit 
bewezen Maar blijkbaar kent een 
meerderheid van de kommissiele-
den (de goeverneur inkluis) de 
ware toedracht van het dossier 
met en heeft men zich dan ook 
schromelijk vergist 

Dat het volstaat om d m v nog 
geen tien brieven een toevallige 
meerderheid in een achtenswaar
dige kommissie een dwaas ad
vies te laten uitbrengen stemt 
overigens tot nadenken 

Er dient tevens op gewezen dat 
de gemeente Erembodegem — 
geboorteplaats van de betreurde 
Van Assche — vele jaren geleden 
reeds een straat naar deze Brug
se abt noemde Er werd zelfs een 

gemeentelijk monument ter zijner 
ere opgericht i 

...Dom 
Modest 
Van Assche 

,,Nadat het dertig jaar geleden 
zwaar zondig heette te zijn om in 
het bisdom Brugge voor de 
Vlaams-nationale partij te stem
men IS het in West-Vlaanderen 
anno 1988 in strijd met het ,,alge-
meen belang" een Vlaams-natio
nalist op waardige wijze te her
denken " konkluderen de leden 
van de VU-arrondissementsraad 
,Om bij te huilen 

vergeten Ook hier zullen slag
kracht en kompetentie nauw moe
ten samengaan " 

* Uw kollega-fraktieleider in de 
Kamer kondigt een betere sa
menwerking aan tussen de VU-
Kamerleden en -Senatoren. 
Hoe ziet U dit? 

,,Ten gronde ben ik het eens 
met mijn kollega-fraktieleider van 
de Kamer Een betere samenwer
king moet het mogelijk maken om 
de beide frakties kwa inbreng en 
kundigheid te versterken 

Probleem is echter dat elke in
stelling op zijn eigen manier en 
ritme werkt, in feite vrijwel volko
men los van elkaar, zowel wat de 
tijd als de materies betreft Dit 
maakt de koordinatie er uiteraard 
met gemakkelijker op, zoals in het 
verleden is gebleken l\/lisschien 
kan dat doel, langs de vernieu
wing van de VU-studiedienst, als
nog naderbij gebracht worden " 

* U bent behalve Senator ook 
een gereputeerd chirurg. Ik kan 
mij voorstellen dat zich voor U 
een werkherschikkmg opdringt. 
Welke? 

,,De tijd dat een chirurg als een 
enkeling fungeerde, is voorbij 
Ook hier is groepswerk stnkt 
noodzakelijk geworden Zelf ben 
ik senior-partner in een maat
schap van vier ortopedische chi
rurgen, wat een werkherschikkmg 
wel iets gemakkelijker maakt 

De keuze die ik gemaakt heb, 
houdt evenwel ook in dat de prio
riteit nu op het politieke werk 
wordt gelegd, met alle konse-
kwenties vandien kwa tijdsbeste
ding " 

Zwartberg 

Namens de ,,Vriendenkring 
Zwartberg-Limburg" betreuren 
Désiré Dylst en Ernest Nulens, 
respektievelijk voorzitter en on
dervoorzitter, de huidige toestand 
aan de mijnpoorten 

De Vriendenkring is unaniem 
van mening dat het moedwillig 
geschapen konflikt rond deze ver
lofregeling in de kaart speelt van 
hen die een versnelde sluiting 
wensen van de westelijke mijnze-
tels ,,Het probleem van de verlof
regeling dient samen met de 
werknemers vertegen woord i ge rs 
opgelost te worden rond de on
derhandelingstafel I p V door de 
straatterreur en intimidatie tegen
over de mijnwerkers " 

Daarom vraagt de Vrienden
kring aan al de mijnwerkers van 
Beringen en Zolder om verdere 
schade te voorkomen het werk 
onmiddellijk te hervatten 

Schadelijk 
mijnkonflikt 
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Offensief! 

,,Met verbazing en verontwaar
diging" stelt het Overlegcentrum 
van Vlaamse Verenigingen (OVV) 
vast dat sommige politieke groe
pen van de verkiezingsuitslagen 
en de regeringsvorming trachten 
gebruik te maken om de zo nood
zakelijke, algemeen gewenste 
evolutie naar een federaal België 
terug te schroeven en om de reeds 
definitieve afbakening van de taal
gebieden op de helling te zetten 
en de taalw/etgeving af te bouwen. 
Hierbij steunt men zich op de be
wering dat Vlaanderen inzake 
Voeren niet „kommunautair" zou 
gestemd hebben. 

„Fe/f is", merkt het O W terecht 
op, „dat België, heel België, kom
munautair gestemd heeft, want te
gengesteld in noord en zuid. Bo
vendien hoefde Vlaanderen inzake 
Voeren niet meer „kommunau
tair" te stemmen. Voor heel Vlaan
deren is de zaak Voeren immers 
een afgedane zaak: Voeren, en 
ook de Vlaams-Brabantse randge
meenten, zijn en blijven Vlaams 
grondgebied met Nederlands als 
enige officiële taal." 

Het OVV stelt dat ook de zaak 
H afgedaan is: de hoogste ge
rechtshoven hebben uitspraak ge
daan en de centrale regering, 
deze en eender welke volgende, 
heeft eenvoudig als civieke plicht 
de wet en de rechterlijke uitspra
ken uit te voeren en voor rechts
zekerheid en bestuurszekerheid in 
Voeren te zorgen. Doet zij dit niet, 
omdat ze niet wil of kan, dan blijft 
er niets anders meer over — om 
uit de impasse te raken — dan 
haar taak terzake bij wet aan de 
Vlaamse regering over te dragen. 

,,Hoe ongewenst een lange re
geringscrisis ook moge wezen, 
geen enkele Vlaamse partij kan 
het zich veroorloven aan een cen
trale regering deel te nemen wier 
regeerprogramma inzake taal
grens, taalwet, Voeren, en H, hoe 
weinig ook, tekort zou schieten." 
Alle Vlaamse partijen moeten, nu 
of nooit, eensgezind doorbijten — 
niet alleen defensief maar ook of
fensief — door belangrijke eisen te 
stellen, zo meent het OVV. 

Deze eisen zijn: paralelle prio
riteit (in het regeerprogramma) 

voor staatshervorming en finan
cieel plus sociaal-ekonomisch, af
schaffing van de voogdij door de 
centrale regering over de gemeen
ten met een speciaal taaistatuut, 
én een aanvulling van de wetten 
op het gebruik der talen in 
bestuurszaken, wat betreft de taal
kennis en -gebruik van en door 
burgemeesters, schepenen en 
OCMW-voorzitters in de 19 ge
meenten van het hoofdstedelijk 
gebied Brussel. 

Vlaanderen in... 

De 61ste IJzerbedevaart, op 
zondag 28 augustus, kreeg dus 
als motto „Vlaanderen in wijk en 
wereld!" mee. In een uitvoerige 
toelichting zet het Bedevaartkomi-
tee uiteen wat zij met deze woor
den bedoelen en beogen. 

,,Meer dan ooit moet ons volk 
over een eigen zelfstandig politiek 
aktievermogen kunnen beschik
ken: de eigen staat. Want het 
moet welzijn brengen aan de 
Vlaamse mensen in hun konkrete 
leefomgeving: de wijk. En het 
moet als volwaardige gemeen
schap kunnen mede bouwen aan 
de grote mensengemeenschap: 
de wereld!" 

Enerzijds wordt de radikale zelf
bestuureis ,,Volk, word Staat" be
vestigd en anderzijds vindt men 
aansluiting met de diepe mense
lijke bewogenheid die de kracht
bron was van de Frontbeweging. 

Met dit tema wordt ook een dui
delijke boodschap gebracht aan 
de jongeren en de welzijnswerkers 
die hun edelmoedige inzet richten 
op het kleinschalige sociale hulp-
werk én bewogen zijn door al wat 
er in de wereld gebeurt, maar het 
eigen volk al te zeer vergeten. 

„Zij maken de sprong van de 
wijk naar de wereld en verliezen 
uit het oog dat én voor de doelma
tige inzet in de wijk én voor de wel
doende aanwezigheid in de we
reld, het eigen volk en de eigen 
staat de onmisbare uitgangsbasis 
is." 

Meteen wijst dit motto erop dat 
de Vlaamse Beweging niet mag 
versmald worden tot een loutere 
kwestie van eigen politieke struk-
turen — hoe belangrijk en onmis 

IMt 
baar ook — maar tevens een grote 
menselijke opdracht heeft en niet 
kan losgemaakt worden van het 
grote wereldgebeuren en de strijd 
voor vrede en rechtvaardigheid. 

...wijle en 
wereld 

Om zijn grote opdracht in wijk 
en wereld moet ons volk zijn inner
lijke gaafheid en levenskracht vrij
waren en met medewerking van 
allen in opbouwende verdraag
zaamheid een kultureel, sociaal en 
moreel aktieve samenleving uit
bouwen. 

En vanuit ons rijk kultureel ver
leden kan en zal de Vlaamse staat 
stuwing en diepgang verlenen aan 
de sociale zorg, de leefmilieube
scherming, de samenlevingsop
bouw en het venwezenlijken van 
een nieuwe politieke kuituur. 

Het IJzerbedevaarkomitee wijst 
erop dat het echte Europa (van de 
Atlantische Oceaan tot aan de 
Oeral) moet opgebouwd worden 
vanuit de volkeren en de gemeen
schappen. „De kleine volkeren, de 
eerste belanghebbenden, moeten 
meer dan ooit opkomen voor een 
volgehouden en waarachtig vre
desbeleid en van de grootmachten 
de versnelde, evenwichtige en ver
algemeende ontwapening afdwin
gen. Vlamingen heeben zich in de 
wereld nooit als veroveraars ge
dragen maar door hun diepe soci
aal bewogen inzet of intellectuele 
ingreng hebben onze kunste
naars, filosofen, pioniers, weten
schappelijke vorsers en missiona
rissen een wezenlijke bijdrage ge
leverd aan de wereldkultuur. 

Vertrekkende vanuit deze be
kommernis zal onze gemeen
schap deze ambassadeurs blijven 
aanmoedigen. Doch ook hiervoor 
moet Vlaanderen een eigen ont
wikkelingsbeleid kunnen voeren." 

Tot besluit stelt het Komitee dat 
de Vlaamse staat uiting moet ge
ven en stuwing aan al wat leeft in 
wijk en dorp; de Vlaamse staat 
moet ons volk doelmatig doen 
deelnemen aan de opbouw van 
een betere wereld en het is het on
misbare beleidsorgaan op men
senmaat tussen en in wijk en 
wereld. 

•«̂ 8̂ 5W -̂

SG en Italianen 
T ERWIJL Carlo de Benedetti 

de Société Générale in 
zijn portefeuille probeert 

te stoppen, strekt een andere 
Italiaanse groep een hand uit 
naar een gewezen onderdeel 
van het Génerale-imperium. 

De Italiaanse groep Alcoto on
derneemt pogingen om grond te 
verwerven In Wallonië. Alcoto, 
een vereniging zonder winstge
vend doel, is gegroeid uit de in
ternationale beweging Ital Mon-
dla, die Italiaanse ondernemers 
in de hele wereld groepeert. Al
coto houdt zich bezig met het 
bijeenbrengen van uitgeweken 
Italianen met het doel, hun 
kunstzin en hun artistieke on
dernemingen te bevorderen. 

Waarom heeft deze door In
dustriëlen gepatroneerde en op 
schone kunsten gerichte organi
satie het Inzicht om gronden te 
verwerven ? En dan nog wel Bel
gische gronden, in de voorma
lige Henegouwse mijnstreek? 

Het verhaal begint in 1956. Op 
acht augustus van dat jaar rond 
8 uur 's morgens reed in de mijn 
Bois-du-Cazier op de verdieping 
min 975 een slecht geladen kip-
wagentje tegen een elektrische 

kabel. Er ontstond kortsluiting. 
Bois-du-Cazier, een verouderde 
SG-rattenval waarin sinds jaren 
geen frank meer was ge'in-
vesterd, stond in een oogwenk 
in lichterlaaie. Uit de gloeiende 
mijngangen werden 261 dode 
mijnwerkers bovengehaald. Bij 
de 95 verongelukte landgenoten 
was een overgrote meerderheid 
Vlaamse pendelaars, vooral uit 
de streek van Heist-op-den-Berg 
over Aarschot naar Leuven. 

De doden lieten 183 weduwen 
en 392 wezen achter. Het kleine 
Italiaanse dorp Manopello In de 
Abruzzen alleen al telde 42 
slachtoffers In de Bois-du-Ca
zier, één-derde van zijn jonge ar
beiders. 

Carlo de Benedetti is niet de 
eerste Italiaan, die op de een of 
andere wijze met de Société Gé
nérale in aanraking komt... 

Sinds geruime tijd bestaan er 
plannen om de verlaten terrei
nen van de Bois-du-Cazier te 
verkavelen of er een grootwa
renhuis te bouwen. Tegen deze 
plannen zijn Alcoto en een aan
tal andere groeperingen in ver
zet gekomen. Om de plannen te 
verijdelen, tracht Alcoto zoveel 
mogelijk kavels van het terrein 
te verwerven. 

In Italië, meer speciaal In Ma
nopello, in de Italiaanse kolonie 
van Charleroi en in de Brabantse 
Voorkempen leeft de herinne
ring aan de Bois-du-Cazier 
voort. Te Marcinelle zelf worden 
op Allerzielen aan de in
gangspoort, die door Alcoto 
werd aangekocht en gerestau
reerd, de kaarsen ontstoken en 
chrysanten neergelegd. 

De Société Générale moge 
dan al bezwaren hebben tegen 
Italianen of Vlamingen op de 
managerverdieping, op de ver
diepingen min negenhonderd
en-zoveel waren ze welkom. 

Vragen bij 
een onderzoeksopdracht 

Moet 
het geld op? 

Zes dagen vóór de verkiezingsdag ondertekende 
gemeenschapsminister Jean Pede nog vlug een kon-
trakt met een onderzoeksinstituut. Onderwerp van 
deze studie: de opinie van de burger over zijn ge
meentelijke instanties. 

Enkele vragen. 

OOR een gunstige wind 
kwamen wij in het bezit van 
een kopie van de overeen

komst tussen de Vlaamse Ekseku-
tieve vertegenwoordigd door ge
meenschapsminister Pede (PVV) 
enerzijds en het Belgisch Insti
tuut voor Sociaal Onderzoek an
derzijds. 

schapsminister van binnenlandse 
aangelegenheden en ruimtelijke 
ordening J. Pede, Kunstlaan 41, 
1040 Brussel." 

In het kwestieuze kontrakt wordt 
er overigens herhaaldelijk op ge
wezen dat zowel de opstelling, de 
begeleiding en het opstellen van 
het eindrapport van deze enquête 

Gemeenschapsminister Pede stelt verbazend veel belangstelling in wat 
de burger over zijn gemeentelijk beleid denkt... 

(foto: studio Dann) 

Bijna twee 
miljoen fr. 

Zoals gezegd betreft het een on
derzoek naar de mening van Jan 
Modaal over de gemeentelijke in
stanties waarmee deze gekonfron-
teerd wordt. Dit onderzoek, dat zal 
uitgevoerd worden d.m.v. een 
postale enquête, moet leiden tot 
een analytisch rapport. De kost
prijs van dit projekt wordt geraamd 
op net geen twee miljoen fr. 
(1.967.070 fr.). 

Opvallend is de datum van on
dertekening van dit kontrakt, m.n. 
op 7 december 1987, nog geen 
volle week vóór de stembusdag 
dus. Het rapport moet echter pas 
klaar zijn na ,,ongeveer 16 we
ken", en de overeenkomst „neemt 
alleszins een einde uiterlijk op 15 
april 1988" {an. 13). 

Dat een minister op de voora
vond van verkiezingen nog vlug 
een overeenkomst afsluit waarvan 
de resultaten pas maanden later 
zullen bekend zijn en dat hiermee 
een toch niet onbetekend bedrag 
gemoeid is, stemt minstens tot na
denken. Niemand kon immers op 
dat ogenblik — en zeker nu niet — 
garanderen dat Pede minister zou 
of zal blijven. In art. 15 wordt noch
tans tekstueel en nominatum 
gestipuleerd dat de aflevering van 
het eindrapport zal geschieden 
,,op het adres van de gemeen-

in nauw en bestendig overleg die
nen te gebeuren met de minister. 
Wie ervaring heeft met ministers 
en de werking van kabinetten, 
weet dat vlak vóór en na verkiezin
gen helemaal geen plaats of tijd is 
voor andere zaken dan de behar
tiging van het persoonlijk belang 
van de ontslagnemende eksellen-
tie (en diens hofhouding). 

Sinterlclaas spelen 
Konklusie? Pede handelde 

volstrekt wettelijk en in het volle 
bezit van zijn bevoegdheden, dat 
lijdt geen twijfel. Niettemin blijven 
wij met vragen zitten over de op
volging van dit kontrakt indien bv. 
medio februari zou bijken dat Pede 
niet langer met een E-nummer
plaat door het land mag snorren? 
En of het in dit perspektief wel fat
soenlijk was zo'n overeenkomst te 
maken? 

Deze werkwijze kan geenszins 
een voorbeeld worden geheten 
van zuinige en keurige besteding 
van de overheidsgelden. Het lijkt 
er veeleer op dat Pede en de zij
nen daags na 6 december nog 
eventjes Sinterklaas gespeeld 
hebben, onder het weinig liberale 
motto „'t Geld moet op". Te meer 
nu ons berichten bereiken waaruit 
blijkt dat, via hetzelfde begroting
sartikel (12.01.03-sektie 85), nog 
wel andere kadootjes werden uit
gegeven... 

(pvdd) 
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M^ 
Carlo De Benedetti pleegt machtsgreep op de Société 

Is 

De reakties op de ver
werving door de Italiaan
se zakenman Carlo De 
Benedetti van een zeer 
aanzienlijk pak aandelen 
(en dus macht) in de Ge
nerale Maatschappij van 
België, zijn enorm en uit
eenlopend. 

Afgaande op de kom-
mentaren lijkt het er in
derdaad sterk op dat de 
nv België ernstig in haar 
voortbestaan bedreigd 
wordt. 
Onze politieke visie op 
het turbulente gebeuren 
leest U in het hoofdje op 
biz. 1. 

Senator André Geens 
geeft tekst en uitleg bij 
wat er precies gaande is, 
terwijl redakteur Pol Van 
Den Driessche de me
ning noteert van enkele 
bevoorrechte getuigen. 

Het statige gebouw van de So
ciété aan de Koningsstraat te 
Brussel bedreigd? 

(foto Photo News) 

fe ' /* 

de nv België 
gevaar? 

in 
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Herman Candries: 

„Nood aan strategie" 
De Volksunie-Kamerfraktie telt sinds 13 december 

jl. in haar rangen een bevoorrechte actor uit de 
sociaal-ekonomische wereld: Herman Candries, af
gevaardigd-beheerder van de FLAG, die de belangen 
van de Vlaamse vliegtuignijverheid verdedigt. 

We vroegen hem naar een reaktie op het maneuver 
van Carlo De Benedetti. 

HERMAN CANDRIES blijkt 
met volkomen verrast te 
zijn. „Tijdens de aanloop 

naar de verkiezingen heb ik her
haaldelijk verwezen naar het jaar 
1992, het jaar van de Europese 
omgrenzing. Iedereen dacht toen 
dat dit nog erg veraf was. Nu blijkt 
echter dat dit erg kortbij is: 1992 
IS begonnen! 

Meteen moeten wij daarbij de 
vraag naar de te voeren strategie 
stellen." 

Wie Speelt met wie? 
* Ik heb de indruk dat alle Belgi
sche krachten nu krampachtig 
bijeen klitten. Er lijkt veel meer 
achter te zitten dan een louter 
financiële operatie... 

,,lk denk dat men alles zal doen 
om nog meer geld naar de Gene
rale te doen toestromen, waar
door de positie van de Generale 
uiteindelijk uiteindelijk nog zal 
verstevigd worden. 

Ik blijf dus hameren op de 
noodzaak van een strategie: hoe 
stellen wij ons op tegenover 
1992? Waarbij het mij met wense
lijk lijkt alle middelen te laten 
monopolizeren door één holding. 

De problematiek van de Europese 
ontgrenzing zal zich trouwens 
richten naar een hele reeks instel
lingen en bedrijven. 

VU-Kamerlid Herman Candries 
wees in het verleden reeds her
haaldelijk op de nakende ,,ont
grenzing" van Europa. 

(foto: Geert De Soete) 

Interessant is ook uit te pluizen 
wie nu wie speelt..." 

' Hoe bedoelt U? 
,,Reeds een half jaar geleden 

heb ik gewaarschuwd voor de as 
die zich zal vormen naar het nieu
we Europa toe. 

Ik bedoel de as die loopt over 
het zuiden van Frankrijk, langs 
Noord-ltalië tot in het zuiden van 
Duitsland. Dat is de high-tech-as 
van Europa. Binnen deze as wor
den thans overeenkomsten geslo
ten, die een grote impakt zullen 
hebben op de Europese program
ma's. Het zou wel eens kunnen 
dat de kleine landen daar volledig 
worden buiten gehouden." 

Wakicer schudden 
* De operatie van De Benedetti 
heeft vermoedelijk voor- én ook 
nadelen? 

,, Inderdaad. 
Het nadeel is dat men niet dui

delijk weet wat er is gebeurd en 
wie nu met wie speelt. 

Een voordeel is alleszins dat er 
nu een aantal mensen duidelijk 
wakker geschud zijn over het be
lang van 1992. Bovendien wordt 
de Generale eindelijk eens ge
dwongen om een dynamisch be
leid te gaan voeren. U moet im
mers weten dat de voornaamste 
bedrijven van de Generale pre
cies ook de belangrijkste opslor-
pers zijn van de subsidies vanwe
ge de overheid. De vraag dringt 
zich nu op of dit wel kan blijven 
duren." 

Lees verder p.6 

„Had de Generale Maatschappij zelf zich niet beter kunnen 
wapenen tegen een onverhoedse overval? De indruk bestaat dat 
deze oer-konservatieve burcht zo zeker van zichzelf was dat zij die 
mogelijkheid nooit echt ernstig genomen heeft. De afweer-poging 
van vorige zomer is mislukt. En de top van de Generale moet zich 
nu toch afvragen of zij niet beter met de groep van Vlaamse 
aandeelhouders aan tafel was gaan zitten. (...) 

De houdstermaatschappij is een samenraapsel van participaties 
waarin een bezielende strategie ontbreekt. De participatiestruk-
tuur is nog voor een stuk een verouderde staalkaart van wat eens 
de Belgische en vooral de Waalse industrie was. De holding is een 
vastgeroest deel van het socio-politieke establishment en heeft 
een traditie van te lang te wachten met het afstoten van verouder
de aktiviteiten en het ontwikkelen van nieuwe groeipolen." 

(Kommentaar In ,,De Financieel Ekonomische Tijd" van dinsdag 19 januari 
1988) 

Ontslagnemend CVP-mmister Ey$J<ens ofytvmg de wonder
boy, die nad9Thm^ verklaarde te zuüen doorgaan Onverstoor
baar m t&c^mnd m&t h&t troepje Betgjcistfsch^ tierts éat aan dek 

werd geroepen 
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BN-direktie: 

„Geen 
gevolgen" 

Het bedrijf ,,BN — Spoorwegmaterieel en Metaal-
konstrukties" was jarenlang een onderneming die 
onder de vleugels zat van de Société. In december 
kwam daar verandering in, want toen werd BN 
volledig doorverkocht aan het Canadese Bombar
dier. 

W IJ polsten de heren Oost-
ra en Cremie van de 
BN-direktie naar hun be

denkingen bij wat nu gebeurt met 
de holding waar zi] eigenlijk altijd 
toe behoorden 

ZIJ hielden zich echter op de 
vlakte 
* Kunnen de evoluties om en 
rond de Generale nog enige in
vloed hebben op de aktivitelten 
van BN? 

,,Neen, voor zover ik dit nu 
natuurlijk kan inschatten 

Op 23 december vorig jaar 
heeft de Generale Maatschappij 
van België in een persmedede
ling verklaard dat zij het aandeel 
van 30% dat zij nog had in BN, in 
februan 1988 zullen overdragen 
aan de Canadese vennootschap 
Bombardier, in uitvoering van de 
optie die al vroeger werd toege
kend 

Die optie werd toegekend toen 
Bombardier 40% van de aande
len verwierf in 1986 (De overige 
25% zit in het circuit van de markt 

van aandelen, bij het grote pu
bliek dus) De Generale meent 
dat aldus de toekomst van BN 
beter verzekerd zou zijn " 

' Hebt U bedenkingen bij wat 
nu gebeurt bij de Société? 

,,Neen " 

* De Génerale-bonzen spreken 
nu van een mogelijke uitver
koop van Belgische belangen. 
Maar eigenlijk hebben zij dit zelf 
gedaan toen het over BN gmg? 

,,lk denk dat dit m een ander 
licht moet bekeken worden, het is 
een heel andere kontekst Wat 
met BN gebeurd is, dient gezien 
te worden binnen het kader van 
het zoeken naar een partij die een 
synergie kon geven " 

* Zal men bij de Generale nu 
niet terugkomen op haar BN-
beslissing? 

,,lk ken natuurlijk met alle ge
heimen van de Generale, maar 
o I IS deze deal afgesloten en 
moeten uitsluitend nog de forma
liteiten geregeld worden " 
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De Societe Generale verkocht het bedrijf BN onlangs door aan het Canadese Bombardier 
(foto M Cels) 

Verliezer 

Standpunt bankkomissie 

Nuchterheid 
Een verliezer in het overna

medebat IS reeds gekend het 
topmanagement van de Gene
rale Maatschappij Het is een 
gemeenspraak te stellen dat 
dit management nooit uitge
blonken heeft in dynamisme 
Menige bestuurders zijn nog 
blijven hangen tn een franko-
fone anstokratJSche toren, 
waar de razendsnelle evolutie 
van de financiële wereld niet 
uitstijgt boven het getik van 
statige wandklokken (Ai ge
ven we onmiddellijk toe dat de 
aktualtsenng van de strategie, 
in 81 door goeverneur Lang 
gestart daar enige verande
ring in bracht) 

Feit IS dat het management 
zich duidelijk verkeken heeft 
op de Situatie Nadat het over-
namespook verdwenen leek 
na de Algemene Vergadering 
van 8 september 87, heeft het 
management op zich laten 
wachten Zo werd er nagela
ten de aandelenstruktuur snel 
te verstevigen het blijft im
mers een feit dat een belang
rijk deel van de zowat dertig 
miljoen aandelen verspreid is 
over een massa kleine aan
deelhouders In zo*n situatie iS 
het dan ook relatief eenvoudig 
voor een .raider" om via een 
openbaar bod 15 % van de 
aandelen bmnen te njven 

( fa) 

Het feit dat de Bankkommissie niet a priori positie 
inneemt voor groepen die in buitenlandse handen 
dreigen te vallen, getuigt alleen van nuchterheid. 

In het licht van 1992 betekenen de afzonderlijke 
Europese naties immers steeds minder in de ekono-
mische en vooral de financiële wereld. Men kan 
stellen dat een geïntegreerd financieel Europa op 
vele vlakken reeds bestaat. Nationalistische reflek-
sen verworden hierbij tot romantiek. 

DE Bankkommissie heeft als 
belangrijkste taak kontro-
le uit te oefenen op elk 

beroep dat gedaan wordt op 
spaargeld Het grootste probleem 
waarmee de Bankkommissie het 
jongste jaar heeft af te rekenen is 
ongetwijfeld het fenomeen van de 
overnames door buitenlands ka
pitaal — zgn ,.raiders" — van 
Belgische bedrijven of groepen 

Beperkingen 
In haar jongste jaarverslag laat 

de Bankkommissie zich voorzich
tig uit over deze overnameproble-
matiek Ze laat vrij veel bewe
gingsruimte voor de raad van be
stuur van de onderneming in 
kwestie Twee beperkingen wor
den wel duidelijk benadrukt Ten 
eerste wordt het moeilijk defi
nieerbaar begrip ,,vennoot
schapsbelang" vooropgescho-
ven De vraag blijft hierbij bestaan 
wie, en op welke basis van welke 

kritena, zal beslissen of een over
name al dan met in het belang 
van de vennootschap speelt Ten 
tweede wordt beklemtoond dat 
beide partijen ertoe verbonden 
zijn voldoende en relevante infor
matie te verstrekken aan mogelij
ke inschrijvers 

De wet van 5 december 1984 — 
de wet op het toegestane kapitaal 
— stelt dat de algemene vergade
ring van aandeelhouders de be
voegdheid kan geven aan de raad 
van bestuur om het kapitaal tot 
een bepaalde limiet op te voeren 
De raad van bestuur kan dus 
slechts vanaf dan dit instrument 
ten volle inzetten 

In 1988 zal blijken als deze wet 
voldoende gespecifieerd is om in 
geval van dreigende overname, 
voldoende garanties te bieden 
voor aandeelhouders en onderne
mingen 

Frans Alpaert 

FN, ook al geen onbekende voor attente lezers Misschien deelt De 
Benedetti daar straks de lakens uit 

Jan Van Nieuwenburg (Olivetti): 

„De Europese gedachte" 
Een Vlaming die Carlo De Benedetti persoonlijk 

kent, was onlangs te gast in onze rubriek ,,Mensen 
van bij ons": Jan Vannieuwenburg, de public rela
tions van Olivetti-België. 

H EM vroegen wij wat voor 
iemand die Italiaanse za
kenman wel IS ,,Hij IS een 

man die enorm hard werkt en de 
zeer specifieke kapaciteit bezit 
van zijn medewerkers mee te 
sleuren naar diezelfde hoge ver
snelling " 

Charmante harde 
werker 
* Is hij dan een wonderboy? 

,,Behalve een keiharde werker 
heeft hij vooral ook een goede 
feeling Ik kan moeilijk beweren 
dat hij een wonderboy is Maar ik 

konstateer dat hij alles biezonder 
goed in handen houdt 

Enerzijds is hij zeer charmant, 
maar anderzijds moet alles 
steeds tiptop in orde zijn " 

' Is De Benedetti oprecht be
gaan met de Europese gedach
te? 

,,Heel zeker Hij is daar totaal 
van doordrongen Op alle vlak
ken 

De Benedetti ziet alles Euro
pees en hij gelooft dat hier alles 
voorhanden is om een tegenge-
wicht te vormen voor de Japanse 
en Amerikaanse industrie Op 

voorwaarde dat Europa eindelijk 
eens Europees gaat denken en 
met als verdeelde provincies 

De Benedetti wacht gewoon
weg met op 1992, maar begint 
meteen Europees te handelen " 

Ten goede 
* Begrijpt U de Belgische reak-
ties? 

,,Ten dele wel, vermits het een 
verdedigingsreaktie is Maar an
derzijds kan men met om de evi
dentie heen van het Europa van 
1992 

Deze morgen werd ik trouwens 
opgebeld door een Waalse indus
trieel die het reilen en zeilen van 
de Generale biezonder goed 
kent Deze man was hoogst en-
toesiast en zei dat hij de operatie 
van De Benedetti schitterend 
vond en ervan overtuigd was dat 
er eindelijk iets ten goede zou 
veranderen " 
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Voorbereiding op 1992 

Wordt de Generale Italiaans? 
Het grote nieuws deze week was ongetwijfeld tiet 

verzoek van de minister van Financiën om de vertian-
delingen van de reserve-aandelen van de Generale 
Maatschappij stop te zetten. Deze mededeling kwam 
er nadat bekend werd dat de Italiaanse magnaat de 
Benedetti bijna 20 % van de aandelen van de 
Generale had verworven. 

Hoe kon zoiets gebeuren en wat kan men eraan 
doen? 

EEDS vóór de vakantie was 
er een sterk verhoogde 
verhandeling van aande

len van de Generale. Men sprak 
van een geheimzinnige raider en 
er volgden allerlei gissingen. Het 
reserve-aandeel steeg midden juli 
tot een absoluut hoogtepunt van 
4.200 fr. en er w/erden op dat 
moment reeds 2 miljoen aandelen 
verhandeld, hetgeen ongeveer 10 
% van het toenmalige kapitaal 
betekende. 

Op de algemene vergadering 
van de maatschappij verschenen 
geen nieuwe aandeelhouders. 
Veiligheidshalve werd een kapi
taalsverhoging doorgevoerd en 
de Generale zocht bevriende 
groepen om hieraan mee te wer
ken. Zo kreeg de groep Lazard 4 
%, ook Artois en Gevaert namen 
participaties. Maar onder de nieu
welingen verschijnt ook de franse 
holding Cérus, eigendom van De 
Benedetti. 

De algemene vergadering van 
8 september keurde een progres
sieve kapitaalsverhoging goed 
van 60 miljard fr. gespreid over 
vijf jaar. Ook de franse zakenbank 
Dumenil-Leblé behoorde tot de 
zogenaamde nieuwe bevriende 
aandeelhouders. 

Het werd weer stil rond de Ge
nerale, maar begin januari is er 
opnieuw een opmerkelijke toena
me van de verhandelingen van de 
reserve-aandelen. Tot vorig 
weekeind bekend werd dat de 
Benedetti achter de toenemende 
vraag stond. De Italiaan had on
dertussen in december de kontro-
le over Dumenil-Leblé overgeno
men, waar zich 10,8 % van de 
aandelen van de Generale bevon
den terwijl Cérus over 7,8 % be
schikte. Hierdoor kwam de Bene
detti aan 18,6 % van de aande
len. 

Kwetsbare holding 
Het was reeds lang bekend dat 

de Generale gekontroleerd werd 
door ongeveer 10 % van het aan
delenbezit, omdat de aandelen 
van de holding zeer verspreid zijn 
en zich vooral bij de kleine aan
deelhouders bevinden. Dit was 
lange tijd de sterkte, maar werd 
de laatste tijd steeds meer als de 
kwetsbaarste kant van de holding 
beschouwd. Vooral bij een sterke 
stijging van de beurskoersen ver
toont de kleinere aandeelhouder 
de neiging tot verkopen, om zo
doende een gevoelige winst te 
nemen. Een ideale situatie dus 
voor een geïnteresseerde die 
over grote mogelijkheden be
schikt. 

De Generale is daarenboven 
een interessante prooi. Ze bezit 
immers met minder dan 1260 par
ticipaties, waarvan twee derde in 
eigen land en 58 hiervan worden 
op de beurs van Brussel geno
teerd. In feite beschikt de Genera
le over de kontrole of een even-
wichtsmacht in 450 van de 500 
belangrijkste binnenlandse on
dernemingen, verspreid over alle 
sleutelfaktoren zoals banken, 
energiesektor, chemie, metallur

gie, transport, bouw enz... Voor
heen was de Generale ook hoofd
aandeelhouder van KS en Cocke-
rill-Sambre, bedrijven die ze aan 
de overheid overliet wanneer er 
geen winsten meer te rapen vie
len. 

Ook vandaag zit de Generale 
nog geplaagd met zogenaamde 
,,lamme eenden" (niet rendabele 
bedrijven) zoals ACEC en FN, om 
er maar enkele te noemen. 

Overheid 
in gebreide? 

De minister van Financiën legt 
nu in zijn verklaringen de nadruk 
op het feit dat deze aanval van de 
Benedetti niet mogelijk zou ge-

ministerraad het ontwerp op de 
meldingsplicht apart te behande
len, nadat duidelijk bleek dat deze 
mammoetwet politiek onhaalbaar 
was op korte termijn. 

Het ontwerp werd in de kom
missie van Financiën van de Ka
mer besproken en geammen-
deerd, maar nooit gestemd we
gens de voortijdige val van de 
regering. De oorzaak van de ver
traging lag dus eens te meer bij 
de regering en niet bij het Parle
ment! 

Volledige kontrole 

De Italiaanse magnaat heeft nu 
bij de Bankkommissie een aan
vraag ingediend om via een ,,be
perkt openbaar bod" nogmaals 
15 procent van de aandelen van 
de Generale te verwerven. Zijn 
totaal pakket zou aldus meer dan 
33 procent bedragen. Dit zou be
tekenen dat hij de volledige kon
trole over de Generale venwerft. 

Uit de verklaringen van de Be
nedetti blijkt dat hij hiermee tegen 
1992 gewapend wil zijn om met 
een Europese holding de wereld
markt te betreden. Hij beschouwt 
de Generale hiervoor als een 
ideale basis, omdat zij de oudste 
Europese holding is en zich si-

slechts 25 % van het kapitaal 
volstort worden, zodat ,,slechts" 
20 miljard moet gemobiliseerd 
worden. Het bijkomend voordeel 
is daarenboven dat onvolstorte 
aandelen op naam moeten zijn, 
zodat ze perfekt lokaliseerbaar 
blijven. Indien de operatie lukt en 
ook het beperkt openbaar bod 
van De Benedetti lukt zouden de 
zogenaamde stabiele aandeel
houders over 51 % van de aande
len beschikken, terwijl De Bene
detti zich met 21 % zou moeten 
tevreden stellen. 

Waarnemers wijzen er echter 
op dat het onwaarschijnlijk is dat 
de Italiaanse magnaat de kapi
taalsverhoging niet zou voorzien 
hebben en wellicht nog voor ver
rassingen kan zorgen in de ko
mende weken, want ook hij is in 
staat via sommige participaties 
bijkomende aandelen van de Ge
nerale te verwerven zodanig dat 
hij tenminste over een blokke
ringsminderheid zou beschikken. 
Waardoor hij nieuwe kapitaals
verhogingen kan tegenhouden. 

Hierbij komt nog dat de recht
bank van koophandel te Brussel 
de kapitaalsverhoging aan de Ge
nerale verboden heeft omdat der
gelijke kapitaalsverhoging niet 
meer mag doorgevoerd worden. 

Het moet heel erg zijn. De Société-bonzen slaken nu zelfs Nederlandstalige hulpkreten... (foto Peustjens) 

weest zijn indien het parlement 
zijn wetsvoorstel zou hebben 
goedgekeurd, dat er toe strekte 
een aandeelhouder te verplichten 
zich bekend te maken wanneer hij 
over 10 % van de aandelen be
schikte. 

De minister spreekt hierbij nog
maals over ,,de trage werkwijze 
van het Parlement". Hij vergeet 
erbij te vermelden dat de oorzaak 
niet te zoeken is bij het Parlement 
maar bij hem zelf. Het ontwerp 
stond immers oorspronkelijk in de 
zogenaamde mammoetwet ter 
stimulering van het bedrijfsleven. 
Pas in het najaar '87 besliste de 

tueert in Brussel, het centrum van 
Europa. 

De Generale zelf gaat echter in 
de tegenaanval en heeft aange
kondigd de eerder goedgekeurd 
kapitaalsverhoging versneld te 
willen doorvoeren. Het gaat over 
de kreatie van 12 miljoen nieuwe 
aandelen van een uitgifteprijs van 
3.350 fr. per aandel of ongeveer 
40 miljard fr. Daartoe wordt kon-
takt gezocht met oude en nieuwe 
bevriende groepen in Europa en 
zelfs in Azië (Japan?). 

Door deze operatie wil de Ge
nerale een betere greep krijgen 
op het aandeelhoudersbestand. 
Om de uitgifte te doen slagen zou 

zodra bekend is dat er een open
baar bod op de aandelen is inge
diend. De Generale zelf heeft van 
deze bepaling in het verleden bij 
herhaling geprofiteerd en wil ze 
nu zelf negeren! 

Geen dominantie 
De goeverneur van de Genera

le Maatschappij, Lamy, heeft dui
delijk laten verstaan dat een inter
nationalisering zich opdringt, zo
wel op het vlak van de aktiviteiten 
als op het vlak van de aandeel
houders. Daartoe zijn er onder 
meer kontrakten met de Japanse 

groep Sumitomo, die reeds een 
kleine participatie in de Generale 
bezit. Het zijn echter vooral Fran
se maatschappijen die als vrien
den werden uitgezocht. De her
schikking van de aandeelhouders 
moest volgens Lamy leiden tot 
een kring van trouwe aandeelhou
ders die wel kritisch maar loyaal 
ingesteld zijn en een aktieve dia
loog tot stand willen brengen. 
Nieuwe aandeelhouders zijn wel
kom, zonder exklusieven, zolang 
zij niet geneigd zijn een dominan
te (lees blokkerings-)positie in te 
nemen. Het verweer van de Ge
nerale IS er volgens Lamy dan ook 
op gericht de traditie van de Ge
nerale te vrijwaren. 

De hele vraag is of deze zoge
naamde traditie van de Generale 
overeind kan blijven in het Europa 
zonder grenzen na 1992. Sommi
ge waarnemers verwijten de 
maatschappij wel eens gebrek 
aan dinamisch management 
waardoor veel kansen verloren 
gaan en belangrijke beslissingen, 
inzake industriële hernieuwing, te 
laat of niet genomen worden. 

De Generale kan rekenen op de 
steun van de bankkommissie en 
ook op de minister van Financiën 
om haar operatie met sukses te 
voleindigen. Niets zal echter nog 
zijn zoals in het verleden. Ieder
een heeft de waarschuwing be
grepen. 

Wat na 1992? 
Hetgeen nu met de Generale 

gebeurt, geeft een voorsmaak 
van wat er ons na 1992 te wach
ten staat Het zal ook wel een rem 
betekenen op de door de PVV 
voorgestelde privatiseringen van 
overheidsbedrijven. Men zal wel 
begrepen hebben dat deze drei
gen uit te draaien op een uitver
koop aan het buitenland, tenzij er 
sluitende waarborgen worden in
gebouwd. 

De schok in het financieel-eko-
nomisch milieu kan ook leiden tot 
positieve effekten en we kunnen 
alleen maar hopen dat onze hol
dings inzien dat de Europese een-
heidsmarkt in 1992 noopt tot het 
innemen van zo gunstig mogelij
ke uitgangspositie. We hopen dat 
dit ook een les zal zijn en een 
aanmoediging tot het nemen van 
de nodige maatregelen om de 
essentie van onze beperkte eigen 
industriële infrastruktuur te vrij
waren en te verstevigen. 

De vraag of de overname van 
de Generale door een buitenland
se groep aanvaardbaar is wordt in 
veel kommentaren gesteld. Men 
zal echter moeten leren leven met 
dit soort risiko's. Het politieke mi
lieu en de politieke verantwoorde
lijken zijn gewaarschuwd dat ons 
land er alle belang bij heeft te 
zorgen voor meer aantrekkelijk
heid tegen 1992; zowel op het 
vlak van de fiskaliteit, de bedrijfs-
vriendelijkheid als de hoogtech
nologische infrastruktuur. Zoniet 
zullen wij de trein na 1992 mis
sen. Om de welvaart en het wel
zijn van het land en ons volk te 
vrijwaren is er nog heel wat te 
doen. Daarom moeten zo snel 
mogelijk nieuwe strukturen ge-
kreëerd worden die een stabiel 
politiek klimaat verzekeren. Al
léén dan kan er voldoende ver
trouwen groeien in de toekomst. 
Deze opdracht gaat heel wat ver
der dan de vrijwaring van de be
langen van de Generale! 

André Geens 
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Wat gebeurt er toch met het SCK? 

Openheid en heroriëntering 
Sinds enkele maanden is liet Studiecentrum voor 

Kernenergie te Mol (SCK) herhaaldelijl< op negatieve 
wijze in het nieuws gekomen. Telkens werden de 
feiten uitgebracht door het Duitse weekblad ,,Der 
Spiegel". 

Eerst was er het korruptieschandaal waarvoor een 
ambtenaar werd ontslagen. Nu wordt gesuggereerd 
dat het SCK zou betrokken zijn in de levering van 
kernsplijtstof aan Pakistan en Libië voor militaire 
doeleinden of m.a.w. voor het aanmaken van een 
atoombom. Deze zware beschuldigingen werden 
vooralsnog niet bewezen maar werpen een zware 
smet op de reputatie van het SCK. 

W IJ durven betwijfelen of 
fiet SCK inderdaad be
trokken zou zijn bij een 

handel in kernsplijtstof met lan
den die het non-proliferatiever-
drag niet hebben ondertekend. 
Wel IS uitgelekt dat het SCK voor 
zijn reaktor BR-2 een belangrijke 
bestelling hoog verrijkt uranium 
heeft aangekocht in de VS en via 
NUKEM (een Duitse firma met 40 
% aandelen in het Belgische be
drijf Transnubel, dat voor 60 % in 
handen is van Belgonucleaire dat 
op zijn beurt voor 50 % eigendom 
is van het SCK en dus van de 
staat). Gezien de financiële situa
tie van het SCK werd slechts een 
deel van de brandstof ook effek-
tief geleverd en betaald, terwijl de 
resterende hoeveelheid hoog ver
rijkt uranium door NUKEM werd 
doorverkocht. De vraag aan wie 
moet nog worden opgehelderd. 

Grondig onderzoek 
Er loopt duidelijk iets mis met 

de kontrole op het transport en de 
verbranding van nukleaire brand
stof en nukleair afval. Uit het jaar
verslag van het Internationaal 
Atoomenergie-bureau (IAEA) in 
Wenen blijkt dat 188 betekenis
volle hoeveelheiden splijtstof met 
gelokaliseerd kunnen worden. De 
ambtenaren van het IAEA kregen 
geen toelating om 6 grote installa
ties te bezoeken en te inspekte-
ren, bij gebrek aan uitvoeringsbe
sluiten. 

Het basisprobleem inzake 
transport en verhandeling van 
nukleaire brandstof en afval ligt 
dus duidelijk op het Europese en 
internationaal niveau. 

Het IS evenzeer van belang dat 
de aantijgingen tegen het SCK 
grondig en open onderzocht wor

den. Volgens ons kan dit best 
door een parlementaire onder-
zoekskommissie, bijgestaan door 
specialisten. Op deze wijze is 
men zeker dat de besluiten pu
bliek gemaakt worden en er een 
openbaar debat kan komen over 
de bevindingen. Het spreekt nog
al vanzelf dat foutive handelingen 
dienen bestraft te worden. l\/laar 
het is ook vann belang dat de 
honderden personeelsleden of 
wetenschappelijke medewerkers 
die geen enkele blaam treft, om
dat zij korrekt en gewetensvol 

werken, van alle verdenkingen 
zouden ontdaan worden. 

Trouwens heel de kernenergie-
sektor zou baat hebben bij meer 
openheid en eerlijke objektieve 
voorlichting, zoniet zal de afwij
zende houding van de bevolking 
in de toekomst nóg toenemen. 

Reeds in 1986 was beslist de 
bevoegdheid over SCK over te 
hevelen naar de Vlaamse ge
meenschap. Vandaag is daar 
mets van terecht gekomen, inte
gendeel. De nationale overheid 

heeft afdankingen en herstruktu-
reringen doorgevoerd die de ver
dere goede werking in het ge
drang brengen. 

Het is steeds onze overtuiging 
geweest dat het SCK als een 
relevante wetenschappelijke in
stelling een belangrijke taak en 
opdracht te vervullen heeft. Zelfs 
wanneer men van oordeel is dat 
de kerncentrales in de toekomst 
moeten afgebouwd worden, blij
ven we nog jaren gekonfronteerd 
met het probleem van de nukleai
re afval. Daarnaast blijft er een 
grote hoeveelheid laag nukleair 
afval uit industrie en vooral uit 
ziekenhuizen, dat eveneens moet 
behandeld en gestockeerd wor
den. 

Kennis benutten 
De kennis die in het SCK aan

wezig is moet dan ook optimaal 
aangewend en benut worden. 
Maar het is ook noodzakelijk het 
SCK te heroriënteren en de uit
bouw van de met-nukleaire aktivi-
teiten te bevorderen, o.m. op het 
vlak van de alternatieve energie
bronnen, de nieuwe materialen 
en de milieutechnologie. Als we
tenschappelijke onderzoeksin
stelling zou het SCK mede motor 
moeten kunnen worden van te
werkstellingsbevordering in de 
Kempen. 

Opheldering van de beschuldi
gingen, openheid en heroriënte
ring van de SCK-aktiviteiten zijn 
de enige weg om de toekomt van 
deze instelling te waarborgen. 

a.g. 

Advertentie 

m uw rechten 
en belangen te verdedigen 

De deskundige medewerkers van 
Onze Tijd staan u voortdurend bij met 
uitgebreide informatie en met goede raad 
Zo leidt onze notaris u doorheen de 
ingewikkelde doolhof van het erfrecht 
Onze lunst geeft u uitleg bij de huunvet-
geving, ofbij de rechten waarop u zich 
als burger in dit land kunt beroepen 
Onze financiële raadgever toont u aan 
op welke wijze u als gepensioneerde 
belastingen kunt besparen of vertelt u 
welke beleggingsmogeli/kheden de 
financiële instellingen u te bieden hebben 

U merkt het, Onze Tijd is een erg 
nuttig blad 

' m in aktie te komen 
Elke maand vindt U in Onze Tijd 

een ruim aanbod aan aktiviteiten reizen 
in binnen- en buitenland lessenreeksen, 
kulturele manifestaties sportieve 
programma's aangepast aan ieders 
belangstelling en mogelijkheden 

tvlet onze agenda in de hand. kunt 
u rustig uw keuze maken Onze Tijd 
heeft ook oog en oor voor de pro
bleempjes en kleine beslommeringen 
van elke dag 

Al wat u op het hart ligt. kunt u aan 
ons kwijt WIJ luisteren en geven u raad 

Onze Tijd is een opgewekt blad 

im gezond 
' en fit te blijven 
Een lezerspubliek in optimale kon-

ditie, daar heeft Onze Tijd heel wat 
voor over Ontspanningsoefeningen, 
gymnastiek, schoonheidstips een 

NEUW MAANDBLAD VOORJONGE 50-PUJSSERS 
ploeg van specialisten staat ter uwer 
beschikking Hoe hoge bloeddruk ver
mijden ' Wat te doen tegen rugpijn ' Bij 
onze dokter kunt u met al uw vragen 
terecht Hij zal ze graag beantwoorden 
Onze Tijd is een aktief blad 

' m creatief bezig te zijn 
Tuinieren, knutselen, woordspel

letjes, handwerk, Het staat allemaal 
in Onze Tijd U zult heel wat kunnen 
opsteken uit onze modenjbnek, en 
dank zij onze recepten tovert u de ver
rukkelijkste gerechten op tafel Indien u 
een huisdier hebt, zult u geboeid de 
raadgevingen van onze dierenarts 
doornemen Om nog maar te zwijgen 
over onze boek- en plaat-besprekingen, 

of onze "verba
llen van toen" 

^ Onze Tijd is 
i een uitermate 
, boeiend 

blad 

'Xjfc óaar gaan wj 
nu onze ̂ d voor nemen" 
V A N A F 1 9 J A N U A R I E L K E M A A N D V E R K R I J G B A A R B I J U W D A G B L A D H A N D E L A A R 

Knip deze bon uit vul uw naam en adres in geef 
hem aan uw kranlenverkoper en u knjgl het nr 1 van 
Onze Tijd met 20 frank korttng 

POSTCODE 

Deze bon is slechts geldig bij aankoop van het nr i 
(tebruannummef) van Onze Tijd (penode 14 januan 
t e m 15 tebfuan 1988) 

1 
Er mag sio 
RoWartaN 

gedeettöfte OMamg IM aartwOD var\ r^ rw \ var- Onio T<fi 
n Donpei tnemoaaia»^vawaworOen Deuigeverf 
T Seno PuCHcaicns W vwDrWen o zen loe de legefwaartle 

dagbtotftwMpera nscmstfeete m specen teug ie 
OpnelfC"VlsctYif,en«Bnaeiilgesi>n<l<J 11 lanuan 1988 BTilc* nsifucl iesopl 
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Leefmilieudossier Vandemeulebroucke: 

België nog steeds overhoop 
met Europese Milieuwetgeving 

Sinds geruime tijd wei<l<en Vlaanderen en België de 
indruk eindelijk de Europese milieuwetgeving te 
respekteren. 

Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke stelt 
echteri nog geregeld overtredingen vast. Hij vond het 
de moeite waard om de houding van België wat gron
diger te gaan onderzoeken, schijn en werkelijkheid 
dienden dringend gescheiden te worden. 

KONKREET; is België sedert 
het verschijnen van de fa
meuze mllieurapporten nu 

anderhalf jaar geleden, orde op 
zaken gaan stellen? Vandemeule
broucke vond zoals steeds bij zijn 
werk als Europarlementslid, een 
bondgenoot In de Europese Kom
missie. Om elke diskussie uit te 
sluiten liet hij de resultaten van zijn 
onderzoekingen vastleggen door 
de Europese Kommissie, aan de 
hand van een schriftelijke vraag. 

Inventaris 
overtredingen 

De Europese Kommissie be
zorgde ons Europarlementsld een 
dokument met de aktuele stand 
van zaken Inzake de houding van 
België (dit kan ook Vlaanderen, 
Brussel of Wallonië zijn, gelet op 
de bevoegdheidsverdeling) t.o.v. 
de Europese Milieuwetgeving. Het 
resultaat was verbazend: België Is 
nog steeds even ziek In hetzelfde 
bedje, de Europese Kommissie 
heeft nog altijd de handen vol met 
het instellen van inbreukprocedu
res tegen ons land. Het gaat hier
bij om tekortkomingen gespreid 
over de gehele milieusektor. Er 
zijn voorbeelden bij de vleet en in 
heel wat gevallen gaat het om re-
cidlvisme van het ergste soort. Zo 
zijn bv. de nationale uitvoerings

bepalingen van de EG-richtlijnen 
van 1975 betreffende het opervlak-
tewater niet doeltreffend. België 
kreeg een aanmaning. De EG-
richtlijnen van 1978 Inzake titaan-
houdende afvalstoffen werd niet 
uitgevoerd zoals het hoort. Eén 
veroordeling door het Europees 
Hof van Justitie volstond niet, in 
1985 werd België voor datzelfde 
hof gedaagd. 

Aanmaningsbrieven kwamen er 
ook betreffende de nationale uit
voeringsbesluiten van de richtlijn 
van 1979 inzake de analyse van 
oppervlaktewater. Ook hier werd 
nog steeds niet voldaan aan de 
Eg-vereisten. Hetzelfde geldt voor 
de richtlijn van 1980 inzake het 
grondwater In Wallonië en Brus
sel, een veroordeling volgde In 
1987. 

Een hele lijst overtredingen in 
de sektor watervervuiling en wa
terzuivering IS bekend. 

Er lopen ook inbreukprocedures 
in verband met de richtlijn van 
1980 die de grenswaarden en 
richtwaarden van de luchtkwaliteit 
vaststelt voor zwaveldioxide en 
zwevende deeltjes. De richtlijn van 
1985 stelt de kwaliteitsnormen 
vast voor stistofdioxide, een an
dere, eveneens daterend van 1985 
bepaalt het loodgehalte van 
benzine. 

In belde gevallen werden de Eu
ropese voorschriften onvolledig 
overgenomen In de Belgische wet
teksten. 

De sektor afvalstoffen is ook 
weer goed voor vijf inbreukproce
dures tegen België. Het niet nale
ven van het voorschrift omtrent af
gewerkte olie (1975) leverde ons 
land twee veroordelingen op. In 
een aantal gevallen werd de Eu
ropese wetgeving niet omgezet In 
de nationale. 

Het niet naleven van de richtlijn 
aangaande de verwijdering van 
PGB's en PCT's leverde ons dan 
weer een andere inbreukproce
dure op, evenals deze van 1978 
omtrent toxische en gevaarlijke af
valstoffen. Onze regering Het ook 
na, de nationale maatregelen mee 
te delen die genomen werden In

zake de grensoverschrijdende 
overbrenging van gevaarlijke af
valstoffen. 

Zo gaat het maar verder, de lijst 
is nog lang: het behoud van de vo
gelstand, de kosmetische produk-
ten, misleidende reklame, verpak
king van vloeibare levensmidde
len, enz... 

Wanneer 
beterschiap? 

Voor wie het nog wist, deze in
breukprocedures liepen allemaal 
tijdens het Europees Jaar van het 
Leefmilieu... 

Voor België is er blijkbaar hele
maal geen Leefmilieujaar ge
weest! Alle mooie verklaringen 
van hogerhand ten spijt kunnen 

Vogels... 

Iedereen hermnert zich de hisio 
nsche olierampen mei de Torrey 
Canyon (1967) en de Amoco Cadiz 
(1978) die de kusten van Bretagne 
veranderden m dode woestijnen. 
Deze rampen schokten toen de 
wereld en örachten een diskussie 
op gang over de toekomst van de 
zee Zoals aan alïes raakt de mens 
ook hteraan gewend. 

Wte het met de natuur echt 
goed meent eist van de politieke 
verantwoordelijken van de Euro
pese Gemeenschap en de diverse 
tanden niet dat er onderhandeld 
vyordt over enkele procenten meer 
of minder, lozen wan deze of gene 
stof Wel dat de betetdsmensen én 
de mdiistne eindefijk eens mzien 
dat met outer uit ekoiogische over
wegingen het roer moet omge
gooid maar dat het zuiver ekono-
misch evenzeer een noodzaak ts 
om elke vervuil ingskraan naar de 
zee gewoon dicht te draaien' De 
rekening die we anders nog m 
deze of in de volgende generatie 
zulJen gepresenteerd krijgen ris
keert immers zwaarder te zyn dan 
onze ekonomte zaJ kunnen dra
gen 

we hier niet om de keiharde reali
teit van de inbreuken heen. Het is 
dos voor Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke volslagen 
belachelijk dat onze nationale én 
Vlaamse regeringen zich enerzijds 
als milieuvriendelijke, Europees-
gezinde instellingen voordoen 
maar anderzijds de Europese mi
lieuwetgeving aan hun laars 
lappen! 

Vandemeulebroucke neemt 
zich dan ook voor, desnoods tot 
vervelens toe, inventarissen over 
het al dan niet naleven van de 
richtlijnen te publiceren en her
haaldelijk te gaan informeren bij 
de Europese Kommissie naar de 
stand van zaken. 

Misschien brengt het inlichten 
van de kiezer de beleidsverant
woordelijken tot betere inzichten ? 

Gilbert Vanoverschelde 

•IN de vonge bijdrage hebben wij ge
zien hoe men, met vrij beperkte 

middelen en op llefhebbersniveau. 
toch nog zelf vrij vroeg stevig plant
soen kan voorkweken. 

Let wel, dit geldt niet enkel voor 
groente-, maar ook voor bloemplanten, 
waarvan verscheidene specimens bij
zonder warmtelievend zijn. 

Intussen waren wij van binnenshuis 
naar de kas verhuisd, en probeerden 
WIJ onze plantjes de zo nodige warmte 
te bezorgen in de ,,koude serre". 

Omdat de zon niet steeds schijnt 
wanneer wij dit wensen, en zeker niet 
in het prille voorjaar. Is het gewenst 
over een warmtebron te kunnen be
schikken. 

Wat broeit 
er allemaal! 

Dit zou de in de vorige bijdrage 
besproken verwarmingskabel kunnen 
zijn, maar wie het in het kader van de 

zachte energie wil houden, kan zich 
zeer goed behelpen met een 
broelhoop 

• N de tijd van ae paardentraktle wa
ren er paarden gestald tot in de 

centra van de steden. Paardemest ge
noeg en derhalve konden zelfs de be
roeptelers het zich veroorloven om 
soms reusachtige broeihopen aan te 
leggen. 

Mankracht was er te over en uitein
delijk was dit geen verloren werk, want 
naderhand kon deze kompost dienen 
als bemesting in de kas, maar ook vol-
legronds buiten. 
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Merkwaardig genoeg werd de eerste 
broei meestal m bakken aangelegd; 
die zijn trouwens hier in de Kempen 
nog te zien op het kasteel van Dufour 
te Retle. 

De teeltgrond werd daar In grote 
bakken gedaan en met kettingen op
gehangen aan de gemetste zijkanten 
van de 2 meter brede en vrij lage bak
ken. Wanneer de mest, door het 
broeien, begon te zakken, liet men de 
bakken met teeltgrond een schakel 
zakken, waardoor tevens de gewas
sen, naarmate ze groter werden, ver
der van het glas kwamen te staan. Tus
sen de paardemest werd ook wat ver
teerde bladgrond gestrooid, dit om de 
warmte wat te temperen. 

Een broei die te snel start en waar
van de warmte vrij hoog komt te liggen, 
zal sneller uitgeblust geraken. Indien 
WIJ met over verteerde bladgrond oe-
schikken, kunnen wij wat ander dier
lijk mest, met uitzondering van kippe-
mest, met de paardemest mengen 

En nu maar 
broeien! 
WERTAALD naar onze eigen kom-

posthopen toe, zouden wij kun
nen stellen, dat wij per einde januari 
een komposthoop in de serre gaan 
aanleggen. 

WIJ plaatsen enkele botten stro op 
hun smalste kant aan de zuidkant van 
de serre, gewoon op de grond. Dit met 
een breedte en een lengte, aangepast 
aan het dekmateriaal waarover wij be
schikken. Daartussen komt dan de 
paardemest en eventueel nog wat an
der mest; groen matenaal is er die tijd 
van het jaar met beschikbaar. 

WIJ moeten er wel op letten dat de 
mest voldoende vochtig is en dat le met 
te hol ligt; vooral aan de zijkanten licht 
aanstampen! 

Vervolgens dekken wij alles met glas 
of plastiek, mits voldoende ruimte te la
ten 

Na een tiental dagen kan men de 
bakjes met zaaisels of verspeende 
plantjes op de broei zetten; eerder de 
zaaisels dan de pas verspeende plan
ten Men zal er op letten te verspenen 
in de bakjes die dieper zijn dan 6 cm. 

Deze bakjes moeten op (pan)latten 
geplaatst worden De hoop zal steeds 
naar het midden toe zakken, men zal 
dan ook om de week de bakjes weg
nemen, de mest gelijkmaken met de 
hark en de riek en dan terug de latten 
en bakjes erop. 

Met gieten op broei moet men zeer 
voorzichtig zijn. De lucht op zo'n broei 
Is meestal vrij vochtig; dit in tegenstel
ling met de lucht binnenshuis, in min
dere mate, met lucht in een met kabel 
venwarmde bak. Het is goed om aan 
de zuidkant van deze broei nog een 
bak met twee ramen te voorzien, als 
overgang voor de gewassen op de 
broei, die plaats moeten maken voor 
warmere of jongere gewassen... 

Rik Dedapper 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 23 jan. 
D BRT 1 • 12.15 
W.K. Skiën in Wengen, rechtstreekse 
reportage 
D BRT 1 - 14.00 
Mijn stem in de gemeente, info 
D BRT 1 - 16.00 
Kwelling, film 
D BRT 1 - 18.10 
Speel op sport, zwemmen 
D BRT 1 - 19.05 
Boelcetje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT 1 - 20.20 
Jacht op de moordenaar, TV-film 
D BRT1 - 21.50 
Terloops, een aparte kijk op de wereld 
D BRT 1 - 22.35 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 23.05 
De vereffenaar, serie 
D Ned. 1 - 15.00 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 • 15.50 
De stuntels, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 15.55 
De wuzzels, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 16.20 
Silas, jeugdserie 
D Ned. 1 - 16.45 
Kids, jeugdserie 
D Ned. 1 - 17.10 
Comedy Capers, slapstickfilms 
D Ned. 1 - 19.00 
Ferdy de mier, tekenfilmserie 
a Ned. 1 - 20.28 
Mary Poppins, film 
D Ned. 2 - 20.25 
Derricl(, politieserie 
D Ned. 2 - 23.40 
Hang 'em high, film 

Zondag 24 jan. 
D BRT1 - 11.00 
De zevende dag, nieuwsmagazine 
D BRT1 - 12.45 
Koncert, symfonie van Chausson 
D BRT 1 - 15.00 
Comedy Capers, slapstickfilms 
D BRT 1 - 15.15 
Leer mij dansen, jeugdfilm 
D BRT 1 - 15.40 
Op glad ijs, korte film 
D BRT 1 - 16.40 
Wij, Heren van Zichem; serie 
D BRT 1 - 18.10 
Er was een l(eer..., korte verhaaltjes 
door Jef Burm 
D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, toeristische 
kwis 

D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.40 
De komst van Joachim Stiller, 3-
delige TV-film 
D BRT1 - 21.25 
A moving picture, romantische dans
fantasie 
D BRT2 - 15.00 
Stadion, 3 uur sport 
D Ned. 1 - 15.30 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 
D Ned. 1 - 15.55 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 - 16.20 
De baas in huis?, komische reeks 
D Ned. 1 - 18.08 
Film van Ome Willem, voor de 
kleintjes 
Q Ned. 1 - 18.33 
De avonturen van Teddy Ruxpin, te
kenfilmserie 

Jeff Bridges en Rachel Ward raken verwikkeld in een net van roman
tiek, avontuur en ontgoochelingen in ,,AgainstAII Odds". Maandag 25 
jan. op Ned. 1, om 20u.28. 

D Ned. 1 - 18.55 
Kwik en Flupke, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.05 
De vliegende dokters, dokterserie 
D Ned. 1 - 19.50 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.10 
Tina Turner live vanuit Rio de Ja
neiro, koncert 
D Ned. 1 - 22.30 
Cagney & Lacey, politieserie 
D Ned. 2 - 20.10 
De bruine jurk, TV-spel 
D Ned. 2 - 20.55 
Spijker, serie 
D Ned. 2 - 22.10 
De Garry Shandling show, komische 
reeks 

Maandag 25 jan. 
D BRT 1 - 18.10 
Rondomons, Vader en zoon, jeugd-
dokumentaire 
D BRT 1 - 18.40 
Avonturenbaai, jeugdserie 
D BRT 1 - 20.10 
Kurtoisie, lessen In hoffelijkheid 
D BRT 1 - 20.15 
Huwelijk en oorlog, serie 
D BRT1 - 21.15 
Labyrint: God in Nederland, dok. 
D BRT 1 - 22.05 
Terugblik, WIm de Craene 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.15 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 20.50 
De Spaanse rijschool uit Wenen, op
treden 

D Ned. 1 - 17.00 
Magiërs en monsters, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 17.46 
Foofur, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.00 
Toppop, popmuziek 
D Ned. 1 - 19.00 
Wordt vervolgd, tekenfilms en strips 
D Ned. 1 - 20.28 
Against all odds, film 
D Ned. 1 - 23.25 
Jonge mensen op het koncert-
podium 

D Ned. 1 - 21.05 
Niet te geloven!, komische reeks 

Dinsdag 26 jan. 
D BRT 1 - 18.10 
Sprookjesteater, de prinses en de 
gouden kroon 
D BRT 1 - 18.25 
Mik, Mak en Mon, SF-jeugdserIe 
D BRT 1 - 18.35 
De kruisboog, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.10 
Meester, hij begint weer; satirische 
jeugdserie 

D BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.50 
Sinja Mosa, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Allemaal beestjes, dok. 
D BRT2 - 20.50 
Mike, praatshow 
D BRT2 - 22.10 
Horizon, wetenschappelijk magazine 
D Ned. 1 - 15.30 
Rosco's rad van avontuur, kinderpro
gramma 

D Ned. 1 - 15.50 
Bassie en Adriaan en de verdwenen 
kroon, avonturenserie 
D Ned. 1 - 16.15 
Alf op Melmac, tekenfilmserie 
n Ned. 1 - 17.46 
Tros popformule 
D Ned. 1 - 19.00 
De familie Oudenrijn, familieserie 
D Ned. 2 - 19.12 
Verdacht (van verkrachting), serie 
D Ned. 2 - 21.30 
De Morgenthaler affaire, dok. 

Woensdag 28 jan. 
D BRT 1 - 15.00 
Er was eens... het leven, tekenfilm
serie 
D BRT 1 - 15.25 
De avonturen van Teddy Ruxpin, te
kenfilmserie 
D BRT 1 - 15.50 
Patrick Pacard, jeugdserie 
D BRT 1 - 16.40 
Speel op sport, zwemmen 
D BRT 1 - 18.10 
Chocky's uitdaging, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, nieuwsmagazine voor 
tieners 

D BRT 1 - 20.10 
Kurtoisie, lessen In hoffelijkheid 
D BRT 1 - 20.15 
Een zaak voor twee, misdaadserie 
D BRT1 - 21.55 
Moviola, filmmagazine 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 • 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Sweethearts, film 
D Ned. 1 - 15.30 
Seabeil, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 15.45 
De grote meneer Kaktusshow, voor 
de kleintjes 
D Ned. 1 - 16.15 
Crossbow, jeugdserie 
D Ned. 1 - 16.40 
Dynasty, serie 
D Ned. 1 - 18.08 
Family Ties, serie 

D Ned. 1 - 19.00 
Pompy de Robodoll, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.05 
Countdown, popmuziek 
D Ned. 1 - 20.33 
Miami Vice, politieserie 
D Ned. 1 - 23.35 
Gemene verhalen, serie 
D Ned. 2 - 20.20 
Gezocfit: Lieve vader en moeder, 
dok. 
C Ned. 2 - 23.00 
De thuiskomst, kortfllm 

Donderdag 28 jan. 
D BRT 1 - 18.10 
Fame, serie 
D BRT 1 - 19.10 
Europese volkskultuur, dok. 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
D BRT1 - 21.05 
Panorama, aktualiteiten 
D BRT1 - 21.55 
Chateauvallon, serie 
D BRT2 - 18.45 
Mijn stem in de gemeente, dok. 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.15 
Het offer, film 
D Ned. 1 - 16.00 
Een wereld van de koala, natuurfilm 
D Ned. 1 - 16.25 
Lassie, jeugdserie 
D Ned. 1 - 16.50 
D'r kan nog meer bij, voor de kleintjes 
D Ned. 1 - 19.00 
Nathalie, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 20.28 
De koninklijke albatros, natuurdok. 
D Ned. 1 - 21.05 
De zwarte wijk, dok. 
D Ned. 1 - 22.55 
Op reis met de Endurance, dok. 
D Ned. 2 - 21.00 
100 jaar dokteren, dok. serie 

Vrijdag 29 jan. 
D BRT1 - 18.05 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.30 
Bingo!, hitparade 
D BRT 1 - 19.15 
De Vlaams-Nationale Om-
roepstichting 
D BRT 1 - 20.25 
Premiere, filmnleuws 
D BRT 1 - 20.55 
Grease, film 
D BRT 1 • 22.45 
Filmspot, achtergrond bij fllmaktua-
lltelt 

D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 20.25 
Transatlantiek, dok. 
D BRT2 - 22.00 
Profiel van een orkest. Het nieuw 
Belgisch Kamerorkest 
D Ned. 1 - 14.30 
Woorden en muziek, film 
D Ned. 1 - 17.46 
De parabels, vaak vertelde verhalen 
D Ned. 1 - 17.55 
Kro's tekenfilmfestivai 
D Ned. 1 - 18.05 
Alvin en z'n boefjes, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.00 
Throb, komische reeks 
D Ned. 1 - 19.30 
Mijn dochter en ik, komische reeks 
D Ned. 1 - 23.17 
In 't holst van de nacht, politieserie 
n Ned. 2 - 20.00 
Historie over stuurboord, serie 
D Ned. 2 - 20.50 
Prince of the city, film 

Een film 
pet dag 

Zaterdag 23 jan. 
Hang 'em high 

Amerik. western uit 1968 met Clint 
Eastwood, Inger Stevens, Dennis Hoo
per e.a. Jed Cooper, een ex-sherlff, 
wordt ten onrechte beschuldigd van 
moord en wordt door een inderhaast 
bijeengeroepen jury ter dood veroor
deeld. I^aar hij overleeft de executie 
en zweert wraak. (Ned. 2, om 23u.40) 

Zondag 24 jan. 
Liste Noire 

Drie jonge armoezaaiers worden 
door een gangsterbende ingeschakeld 
voor een overval. Het loopt echter ver
keerd en het drietal valt in een hinder
laag... Franse politiefilm uit 1984 met 
Annie GIrardot, Frangois IVIarthouret en 
Paul Crauchet. (RTBF 1, om 21u.30) 

l\/laandag 25 jan. 
Against all odds 

Amerik. film uit 1984 met Rachel 
Ward, Jeff Bridges, Richard Widmark 
e.a. Een stervoetballer zit In geldnood. 
Daarom stemt hij toe om de maitresse 
op te sporen van een korrupte book
maker. (Ned. 1, om 20u.28) 

Dinsdag 26 jan. 
Le grand carnaval 

In het Algerijnse kuststadje Tadjira 
heerst grote opschudding wanneer in 
1942 de Amerikaanse troepen landen. 
Er worden onmiddellijk grootse feesten 
gepland, hoewel de burgemeester erg 
autoritair heerst over zijn dorpelingen. 
Franse film uit 1983 met Philippe Nol-
ret, Roger Hanin en IVIacha Méril. (TF 
1, om 20U.45) 

Woensdag 27 jan. 
Sweethearts 

Amerik. film uit 1938. Gwen IVIarlowe 
en haar echtgenoot Ernest lane zingen 
al zes jaar lang de hoofdrollen in de 
Broadway-musical „Sweethearts". Op 
een dag krijgen zij een kontrakt voor 
Hollywood aangeboden... (TV 2, om 
20U.15) 

Donderdag 28 jan. 
Het offer 

Zweeds-Franse film uit 1986. In een 
afgelegen landhuis op het Zweedse el-
land Gotland wonen universiteitslector 
Alexander en zijn vrouw Adelaide. Op 
de verjaardag van Alexander wordt een 
feestmaal bereid voor een vreemd stel 
bezoekers... (TV 2, om 20u.15) 

Vrijdag 29 jan. 
Prince of the city 

Amerik. politiefilm uit 1981 met Treat 
Williams, Jerry Orbach, Carmine Ca-
ridi. Danny Ciello, de chef van een spe
ciale onderzoekskommissie van de 
narkotica-afdeling van de Newyorkse 
politie, heeft een aantal kollega's ont
maskerd die zich zouden ingelaten 
hebben met de heroïne-maffia. (Ned. 
2, om 20U.50) 
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Carlo De Benedetti 

weet waaraan hij be
gonnen IS De droom 
van vele Europeanen 
verwezenlijken van de 
mozaïek die het oude 
kontinent steeds is ge
weest één markt ma
ken 

^ ^ A ^ W A Nu heeft markt een 
^ ^ ^ k l enge betekenis gekre-

^ ^ J / ^ ^ gen, te veel kommer-
^ ^ V ^ ^ ^ cie, te weinig agora 

• ^ ^ ^ Met centen jongleren 
^ L M doet vergeten dat een 
^ ^ j ^ F markt pas echt Is wan

neer naast de kooplie
den ook potsenmakers 

optreden De echte jongleurs dus 
De agora was bij de Grieken een open 

vrije plaats in het hart van de stad en 
bloeide echt open wanneer ze er allemaal 
waren de kunstenmakers, de bankiers 
en de viswijven Ook de vreemden, de 
barbaren — maar dat is zo'n lelijk woord 
geworden — waren welkom Heel dat 
bonte allegaartje vrolijkte de plaveien 
van de agora op Van en voor iedereen 
was ZIJ 

Zo moet Europa er over vier jaar ook 
uitzien, open en vrij voor iedereen Maar 
dat „voor iedereen" is met zo duidelijk 
voor iedereen 

Wie deze dagen een zekere Carlo De 
Benedetti aan huis krijgt — een assorti
ment dromen in de hand — spreekt licht 
van inbraak en houdt aan de droom 
slechts een nachtmerrie over 

De rotte 
appelen 

-mt 11 

cioo^-c^'Wee/a 

enÈhoudaa 
Het land waarin wij wonen, geniet buiten bier en 

witloof ook nog een andere aktuele uitstraling: het 
stnpverhaal. Tussen Vlamingen en Walen ligt de last 
(of de elastiek ?) zowat gelijk Het noemen van namen 
(Vandersteen, Hergé, Sleen, Franquin, Morris e.a.) is 
er de andere onrecht aandoen. Natuurlijk, de char-
manta Brusselse aristokraat Hergé (naar wiens grote 
voorbeeld Joseph Kessel hijzelf reporter wilde wor
den) heeft zijn avontuurlijke droom magistraal gestal
te gegeven m Kuifje/Tintin... 

De man in het deurgat is met bijster 
welkom. De onvriendelijke reaktie van de 
huisbazen noemen sommigen een natio
nalistische refleks, maar wij weten beter 
WIJ noemen dat. zich vasthouden aan 
het gras of als je wil aan de takken van 
Belgische bomen. 

Nee, de reaktie is staatsnationalistisch 
en van kwalijke komaf Echt nationalis
me IS van een andere orde 

In het Europa zonder grenzen zal een 
Fries meer Fries zijn dan in het Hollandse 
keurslijf Eens de kunstmatige grenzen 
van Europa uitgegomd zullen slechts de 
echte nationaliteiten overblijven Een 
Katalaan zal er na 1992 nog minder Span
jaard uitzien. De Belgische nationaliteit 
moet dan goed zijn voor het Museum van 
de Oude Tijd 

Vanaf die datum zal de Europese agora 
een bonte wemeling van volkeren zijn die 
zichzelf opnieuw met de ware naam zul
len noemen 

Wie op nieuwjaarsdag het jaar 1993 
instapt zal — zo hopen wij tenminste — 
een ander Europa ontmoeten, dat van 
het grenzeloze Het wordt wel even wen
nen 

Zeker voor die Europeanen die met de 
kont op hun en andermans kapitaal zit
ten. 

U zegt grenzen zijn toch maar denk
beeldige lijnen rond kleuren op een land
kaart Dat dacht u maar 

Op en langs de grenzen knelt het 
staatsnationaiisme het engst 

— Een firma in Rijsei sloot een over
eenkomst waarbij arbeiders boven de 55 
nog slechts halve dagen moeten werken 
De maatregel geldt echter met voor ar
beiders die van over de Schreve komen 
aangependeld 

— Een vrachtwagenchauffeur komt uit 
Dover in Kales aan Zijn vele papieren 
zijn met de Franse slag ingevuld De 
Franse doeane heeft geen oren naar de 
ekskuses en legt een boete van 60 000 
FF op Ook al stuurt de Britse doeane 
onmiddellijk de juiste papieren het Het 
Nauw over 

— Een landgenoot van ons bracht wat 
antiek uit Frankrijk me De doeane snapt 
hem aan een niet aangeduide grensover
gang Gevolg antiek kwijt en een boete 
van 10 000 FF 

— Een Franse meneer is met een 
Vlaamse gehuwd en krijgt met nieuwjaar 
een horloge kado Bij het naar huis rijden 
merkt de doeane het blinkend spul aan 
de nietsvermoedende pols en eist de 
BTW-papieren „Ontduiking van BTW" 
is de diagnose Boete dus en geen klein 
beetje 

— Een Duitse jongeman wil een stage 
van drie weken bij het Franse filiaal van 
zijn bedrijf volgen Aan de grens wordt 
zijn werkijver gehonoreerd met een boe
te van 700 FF De man voerde met zich 
een doos waarin z'n bloedeigen kompu-
ter-ke 

Om al dit levensecht leed bloot te 
leggen was het goed dat De Benedetti 
deze week aan de Belgische boom 
schudde 

De rotte appelen vielen niet ver van de 
boom I 

DAARMEE heeft Herge te
recht het Museum of Mo
dern Art in NY gehaald (de 

Herge-studio wordt nu geleid door 
de Vlaming Bob Demoor) 

De Antwerpse Nicole Van Goe-
them heeft als eerste in onze 
kontreien een heuse film-Oscar 
bemachtigd Daarom even aan
dacht voor een Amerikaanse ten
toonstelling over een vanuit diver
se hoeken, wat onwennig beke
ken genre het beeldverhaal, wel
ke namen er ook aan gegeven 
worden 

Vanaf morgen tot 26 februari 
loopt elke dag (behalve zondag) 
van 12 tot 18 uur in het Ameri
kaans Kultureel Centrum, Bol-
wersquare, Naamse Poort in 
Brussel, de expositie ,,The Gol
den Age of het American Gomic 
Str ip" Twee bemerkingen Het 
woordje ,,comic" mag maar hoeft 
geenszins als komisch opgevat te 
worden Het beeldverhaal ont
stond nu eenmaal in de VS, toen 
op het einde van de vorige eeuw 
de media explosie daar plaats
vond (al heeft men daar in Ant
werpen — Abraham Verhoeven 
— zeker andere ideeën over) En 
we mogen ook de Franse cartoon
traditie met vergeten 

De ,,comic str ip" deed in de VS 
zijn intrede toen het eerste Ameri
kaanse tekenverhaal ,,The Yellow 

K id" verscheen (1896) in de New 
York Journal, een van de bladen 
van de krantenmagnaat William 
Randolph Hearts, wiens nazat 
Patricia aktueler voor nog meer 
media sensatie zorgde 

Rond de eeuwwisseling waren 
vooral de Katzenjammer Kids (de 
Belhamels) en Happy Hodigan 
erg geliefd bij de immigranten en 
velen van hen leerden Engels bij 
het lezen van tekenverhalen 
Voor hun kinderen dook een nieu
we generatie helden op Tarzan, 
Buck Rogers, Flash Gordon en 
Little Orphan Annie Tegelijk 
maakte Little Nemo al aanspraak 
op de gunst van de zgz gesofisti
keerde intelligentia Tijdens de 
oorlog ontstonden Superman en 
de wat ruige politieman Dick Tra-
cey die gangsters noch nazies uit 
de weg gingen, terwijl Mickey 
Mouse en Felix the Gat de komi
sche toer opgingen 

De tentoonstelling geeft een 
overzicht van de gouden periode 
(1893-1950) van het Amerikaanse 
stnpverhaal in 40 originele uittrek
sels van toenertijdse kranten Op 
de openingsavond (22 januari, 19 
uur) geeft Richard Marshall, do
cent in ,,Gomic Art" aan de New 
York School of Visual Arts een 
voordracht over de geschiedenis 
van het Amerikaanse tekenver
haal 

c/M^, 
Negen juiste antwoorden ontvingen wij op onze 

206de opgave, waarin wij verzen uit het gedicht 
,,Bezinning" van Herwig Hensen afdrukten. 

Mevrouw Elvire Moereels uit de Klem Kapellaan 3 
te 1710 Dilbeek wint ons boekenpakket. 

ZOALS vorige week, bren
gen WIJ ook deze week een 
uitvoerig citaat van een 

mm of meer belangrijke histori
sche figuur Aan U om uit te 
pluizen wie deze woorden sprak 
of schreef 

We zoeken de grondlegger van 
een invloedrijke leer Hij was van 
Joodse afkomst en leefde in de 
19de eeuw 

,Het prive-bezit heeft ons zo 
dom en eenzijdig gemaakt dat 
een voorwerp pas van ons is wan
neer wij het hebben, wanneer het 
voor ons bestaat als kapitaal of 
als WIJ het direct bezitten, wan
neer WIJ het eten, drinken, op ons 
lichaam dragen, erin wonen, kort
om wanneer wij het gebruiken ( ) 

Daardoor is in de plaats van 
alle fysieke en geestelijke zintui
gen het heb-zintuig gekomen, dat 

alleen maar de vervreemding van 
al deze zintuigen IS ( ) De ophef
fing van het prive-bezit is dus de 
volledige emancipatie van alle 
menselijke zintuigen en attribu
ten ( ) 

De centralisatie der produktie-
middelen en de vermaatschappe
lijking van de arbeid bereiken een 
punt waar zij onverenigbaar wor
den met hun kapitalistisch omhul
sel Dit omhulsel barst uit elkan
der Het laatste uur van het 
kapitalistisch privaat eigendom is 
geslagen De onteigenaars wor 
den onteigend " 

U hebt tijd tot maandag 1 fe
bruari om uw antwoord op de bus 
te doen WIJ, ,,Meespelen 
(208)" Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel 

Veel geluk 

D/IT ZAL WÉL If/ 0«D£ r-. 
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Gej' 

Over het zwaar in de mediale en praktische aktuali-
teit gebrachte ,,zakjesblazen" tijdens de eindejaars-
feesten is er nogal wat te doen geweest. Terecht en 
minder. De Horeca was met onverdeeld gelukkig. De 
sensibiliseringskampanje had anders kunnen aange
pakt worden, enz. Maar de normaal lugubere cijfer-
oogst vertoonde wel een verheugend dalende kurve, 
en dat was lang geleden 

NIGE tijd voor ons ministe
rie van Buitenlandse Za
ken meende te moeten in

grijpen schreven we hier al over 
de met altijd even fraaie werking 
van alkohol We beloofden erop 
terug te keren Wat voor ding is 
de wettelijk toegelaten, overal 
verkrijgbare drug alkohol'' Alles
zins de zowat snelst werkende 
Vandaar ht ,,zakjesblazen" De 
meteen toeslaande methylalkohol 
wordt met verteerd, maar komt 
rechtstreeks en vlug in het bloed 
terecht (20 % via de maag, de 
rest langs de darmen) Na enkele 
minuten zit de alkohol overal in 
het lichaam, dus ook in de herse
nen, het zenuwstelsel 

Dit kan inderdaad enkele mo
menten prettig zijn Bij een echt 
lage dosis (2 glazen) blijkt alkohol 
een opwekkend middel te zijn, dat 
gevoelens van moeheid en stress 
wegneemt en aldus een ontrem-
mend effekt geeft Bij meerdere 
glazen echter worden vrij onmid
dellijk delen van de hersenen ver
doofd, waarmee men helder 
denkt, omstandigheden spontaan 
bedoordeelt en het permanent ak-
tieve geheugen beheerst Daarna 
worden nog meer delen van de 
hersenen verdoofd, wankelt men, 
praat men onduidelijk en ja, voelt 
men minder pijn 

Minder onschuldige bij overma
tig of geregeld alkoholgebruik op
tredende verschijnselen kunnen 
zijn hart- of ademstilstand, be
wusteloosheid en epileptische in
sulten Ons voor alkohol meest 
kwetsbare orgaan is uiteindelijk 
de lever Bijna 10 procent van de 
alkohol m het bloed raken we kwijt 
via urine, zweten en adem De 
rest verbrandt, oxideert alleen 
de lever kan dat Maar, ondanks 
een zekere meerkapaciteit bij ge
wenning, toch met overmatig De 
lever geeft aan de verbranding 
van alkohol voorrang boven de 
verwerking van andere gifstoffen 
Veel alkohol ineens ontregelt zo 
de gifhuishouding m het lichaam, 
wat o a de oorzaak kan zijn van 
de kater de dag daarna 

Daarenboven verwekt de ver
branding van alkohol vet dat de 
lever met zo snel kan verwerken 
en dus maar opslaat, de aanlei
ding van de zgz vetlever Jaren
lange overbelasting van de lever 
kan levercirrhose (leververhar
ding) veroorzaken Een vetlever 
kan herstellen door minder te 
drinken, een verharde lever met 
Levercirrhose is uiteindelijk fa
taal Dus toch maar aan het „zak
je" denken 
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't Is crimineel 

Over geboren moordenaars 
Dashiel Hammett zei het het best in The Maltese Falcon, en zowat het hele 

genre dat we kennen als film of roman noir is erop gebouwd: ,,De wereld is een 
plaats waarop stralen vallen, zomaar uit het niets, zonder enige reden, en die
gene vernietigen die het ongelijk heeft net op die plaats te zijn, terwijl een andere 
— op nauwelijks twintig centimeter daarvandaan, geen schrammetje oploopt. Het 
leven is vreselijk, verwrongen, afgrijselijk, oneerlijk. Eender welke god die de we
reld heeft gemaakt zoals hij is, moet wel een verschrikkelijke afwijking hebben". 
(Francis M. Nevins Jr). 

JIM THOMPSON schreef De 
geboren moordenaar 
(BZZTóH-crime) helemaal 

volgens bovenstaand principe, 
waarvan hij echter zelf een formu
lering geeft: ,,Een stuk onkruid is 
een plant op de verkeerde plaats. 
Als ik een stokroos aantref op mijn 
akker is 't onkruid. Als ik hem aan
tref in mijn tuin is 't een bloem". 
En Lou Ford, hulpsheriff van Cen
tral City (Inwoneraantal 1932: 
4.800, inwoners 1942: 48.000) is 
duidelijk zo'n verkeerd geplant 
stuk onkruid. Tussen de regels 
door vernemen we dat hij in zijn 
jeugd vreselijke dingen heeft uit
gehaald, die echter door zijn broer 
op zich werden genomen en die er 
ook de straf voor uitzat. Zijn vader, 
een dokter, hield hem steeds de 
hand boven het hoofd. Maar nu is 
er niemand meer die Lou zal stop
pen en langzaam zien we zijn 
moorddadig brein de meest pe-
verse moorden plannen en uitvoe
ren. Een fascinerende thriller, ge
schreven vanuit het cynisme van 
de moordenaar. Een voorbeeld in 
zijn genre. 

Irriterend zijn echter het nogal 
slordige zetwerk en het nog slor
diger plaatsen van de haakjes die 
openen maar niet sluiten, die slui
ten waar niet werd geopend, die 
openen (of sluiten) waar helemaal 
geen gesprek staat, terwijl er ook 
de nodige zetfouten aanwezig zijn. 
Jammer want de vertaling van 
Wiebe Buddingh' is zéér goed. 
Ook op de omslag staan enkele 
storende dingen, de namen van 
twee filmregisseurs werden ver
keerdelijk geschreven en toppunt 
Is het citaat op het voorplat: De 
beste detectivesctirijver van tiet 
moment, een tikje luguber als men 
weet dat Thompson reeds in 1977 
naar de eeuwige jachtvelden 
vertrok... 

maar het verhaal hebben ze wel 
door na zowat de helft van de ro
man. Kinsey, 32 jaar en 2 maal ge
scheiden is het hoofdpersonage. 
Ze is privé detective en aanvaardt 
een opdracht om een vermist ie
mand op te sporen. Aldra zit ze 
verward in een moordgeval, verze
keringsfraude en nog een paar an
dere kleinigheden, zoals een 
brand en een inbraak. Dit alles 
heeft de achtergrond gekregen 

fi/lagaret Truman, zij kan tiet weten hoe het er in het Witte tiuis aan toegaat.. 

The Ladykiller 

Met De Ladykiller (BZZTóH-
crime) bewees de Japanse auteur 
l\/lasoko Togawa dat het genre noir 
niet is voorbehouden voor 
westerse auteurs. 

Het exotische aan het verhaal 
van Togawa is dan ook het als de-
kor fungerende Tokio en de her en 
der opduikende Japanse gerech
ten, geen biefsteak friet, maar rijst 
met zalm klaargemaakt in thee, 
zeg nou zelf. 

Deze week 
in Knack Magazine 

Het Israëlische misverstand 
Israël gaat zijn veertigste verjaardag tegemoet in de 

grootste onrust midden een algemene Palestijnse opstand. 
Daaraan lag het misverstand ten grondslag dat Israël 

dacht zich te kunnen verschansen tegen de Arabieren aan 
de grens en de Palestijnen binnen de grens stil te kunnen 
houden. „De burcht": het eerste deel van een reportage 

over het land in kwestie, Israël, deze week in Knack. 

Baby's uit het buisje 

Proefbuisbaby's worden populair. Een 
academicus-geneesheer legt uit wat er 
allemaal komt kijken bij een in vitro-
fertilizatie. Een femmiste vertelt wat er 
allemaal fout kan lopen. Deze week in 
Knack. 

Verdronken Noordzee 

Op onze stranden spoelen massa's met 
olie overdekte vogels aan. De vele red
ders staan voor een haast hopeloze 
taak. Wat is het effekt van olie op zee-
vogels en helpen mensen en vogelasie-
len eigenlijk wel. Een enquête, deze 
week in Knack. 

De Azteken 

In Brussel werd vorige week een groot
se tentoonstelling over de kuituur van 
de Azteken geopend. Wat betekent de
ze oud-Mexikaanse kunst en hoe gaan 
wij ermee om ? Een interview met mu-
seumdirekteur Sergio Purin, deze week 
in Knack. 

De vergeten Moyson 

Het is precies anderhalve eeuw geleden 
dat Emiel Moyson werd geboren. Al 
tijdens zijn (korte) leven groeide de 
kontroverse rond deze progressieve fla
mingant en demokraat. Het portret 
van een radikale liberaal en pre
socialist, deze week in Knack. 

De ladykiller is Ichiro Honda, 
maar heeft hij het gedaan? In het 
eerste deel van het boek volgen 
we het verhaal van Ichiro, die met 
de vaart van een Honda-sport be
zig is de ene vrouw na de andere 
te versieren en er een dagboek 
over bijhoudt. Maar wat minder 
leuk is, plots beginnen zijn liefjes 
te overlijden aan ademtekort door 
nylonkous, das en andere kle
dingstukken. Don Juan in nesten. 
Maar de lezer weet bijna met ze
kerheid dat hij het niet heeft ge
daan, of de auteur moest ergens 
zelf een kronkel hebben. De mis
daden zijn zo leuk beraamd dat de 
volgende moord steeds het alibi 
van de vorige moord teniet doet, 
zodat Ichiro uiteindelijk ter dood 
wordt veroordeeld. Het tweede 
deel is het onderzoek van de ver
dediger van Ichiro, en daar zien 
we een stukje speurwerk dat door 
de politie gemakshalve werd ver
waarloosd. De ontknoping zag je 
al aankomen, maar ze bevredigt 
toch. Ook hier weer storende fou
ten en het wegvallen van woorden, 
die een goeie korrekteur er ge
makkelijk uit had kunnen halen. 
De vermelding op de kaft dat het 
om een Japanse Patricia 
Highsmith zou gaan, moet men 
maar niet al te serieus nemen, To
gawa is de Japanse Togawa, en 
daarmee af. 

B van bedrog 
6 van bedrog (BZZTóH-crime) 

had ook I van inbreker kunnen he
ten, wat kan het de Amerikaanse 
Sue Grafton ook schelen, waar
schijnlijk leest ze toch geen Neder
lands. Zo kan ze gelukkig niet zien 
dat ook dit boek vol zetfouten 
staat. Deze volgens het omslag, 
vrouwelijke versie van Philip Mar
lowe, is een minitieus opge
bouwde thriller, die lezers die wat 
ervaring hebben met dit genre, zal 
verbazen door de taalbloempjes. 

van San Teresia (Californië), Los 
Angeles en Miami. Haar soms 
scherpe, dikwijls cynische be
schrijving van de personages, is 
verademend, terwijl er ook de no
dige humor aanwezig is. 

Op straat 
gevonden 

Patricia Highsmith heeft een 
schare lezers achter zich verza
meld, die met uitgestreken gezicht 
zullen vertellen dat ze geen crime
schrijfster is, maar een geboren ro
mancière. Beide beweringen gaan 
echter op voor haar werk en ook 
voor Op straat gevonden (Crime 
de la crime. De Arbeiderspers, 
Amsterdam) die is opgebouwd met 
die typische Highsmith ingrediën
ten: op vervelend gelul gelijkende 
en niets ter zake doende gesprek
ken en feiten, doorspekt met cita
ten waaraan Gerd de Ley jaren 
zou kunnen bloemlezen, en de 
dreiging dat deze alledaagse we
reld op het punt staat te explode
ren in moord en doodslag. Jack 
Sutherland verliest zijn porte
feuille. Ralph Linderman vindt ze 
en brengt ze eerlijk terug. Jack is 
tekenaar en gehuwd met Natalia, 
die in een galerie werkt, en samen 
hebben ze een dochter. Natalia is 
een vrijgevochten vrouw die een 
eigen leven leidt. Ralph Linder
man is echtgescheiden en reakti-
onair, en meent dat hij de wereld 
moet redden en daarvoor Elsie 
heeft uitgekozen, een dienstertje. 
Als Jack Elsie ook leert kennen be
gint het web van Highsmith pas 
echt te thrillen. 

Langzaam worden alle eindjes 
aan elkaar geknoopt, terwijl op de 
achtergrond een klein gedeelte 
van de New Yorkse kulturele we
reld figureert (die in sé weinig ver
schilt van die van Antwerpen of 
Amsterdam), met de homo's en de 
lesbienne's die we ook overal te

rugvinden. Tegelijkertijd is het de 
schildering van het een beetje uit 
de hand lopend gezinsleven van 
de Sutherland's, de opkomst van 
het fotomodel Elsie (die de bin
dende faktor in het geheel is) en 
tegelijkertijd de cynische vaststel
ling dat het niet hetgeen is wat 
men kent, maar diegene die men 
kent wat belangrijk is in dit leven. 
Feit is echter, van Highsmith hou 
je wel of niet, er bestaat geen tus
senin. Zéér weinig zetfouten, maar 
wat doe je bijvoorbeeld met die 
,,foto die boven op Lindermans 
boekenkast preikte". Nog een 
beetje selder en je kunt er een Hol
landse soep van koken... 

Moord in 
het Witte Huis 

IVIargaret Truman; dochter van 
de voormalige president Harry S. 
Truman, is de auteur van l\/loordin 
het Witte Huis (BZZTóH-crime), 
een herdruk. (Reeds in '82 ver
schenen). En je vraagt je de reden 
af die tot deze herdruk heeft ge
leid. Dit verhaal, met een verzon
nen werkelijkheid in een echt de-
kor en een echte omgeving, heeft 
ons weinig spanning te brengen. 
Truman was beter in de politiek 
gegaan en het schrijven overgela
ten aan de Ludlum en een Forsyth, 
die schitteren in dit genre. 

Dat kun je ook zeggen van Af-
rodite (Nioba) van Johan Boenen. 
We weten al van de eersteling van 
deze auteur Neergang 2 (anagram 
van Gangreen) dat hij niet erg op 
Jef Geeraerts gesteld is (en dat 
kan natuurlijk ook een pluspunt 
zijn) omdat deze hem zijn vrouw 
zou hebben afgepakt (alsof die dat 
zomaar zal toelaten!). 

In ieder geval gaat het in Afro-
dite om diezelfde vrouw, die nu 
echter op latere leeftijd verkankerd 
en wel wordt vermoord door de 
eveneens verkankerde ex-
echtgenoot, terwijl Olie Bosmans 
(een beroemd schilder, die alle 
kentekenen, afwijkingen en uiter
lijkheden van voornoemd schrijver 
vertoont en daar bovenop nog 
eens als verschrikkelijke vrijbuiter 
wordt afgeschilderd) gaat trouwen 
met een blond jong verpleegstertje 
,,een charmant kindvrouwtje met 
een kort rokje dat welbewust en 
lekker rond haar billen spande". 
(En zo krijgt J.G. toch weer het lek
kerste deel). Maar zoals het zo di
kwijls is, niet alles is zoals het lijkt 
te zijn. Het jammere is dat Gee
raerts van dit boek waarschijnlijk 
een goeie roman had gemaakt, 
terwijl Soenen in de goede bedoe
lingen verstikt, daarbij zou hij ook 
nog een goede revisor qua taal 
kunnen gebruiken. 

Laagvlieger 

— De geboren moordenaar, Jim 
Thompson. Uitg. BZZTöH, Den 
Haag. 395 fr. 

— De Ladykiller, Masoko To
gawa. Uitg. BZZTÖH, Den Haag. 
395 fr. 

— B. van bedrog, Sue Grafton. 
Uitg. BZZTÖH, Den Haag. 395 fr. 

— Op straat gevonden, Patricia 
Highsmith. Uitg. Arbeiderspers, 
Amsterdam. 395 fr. 

— Moord in het Witte Huis, Mar-
garet Truman. Uitg. BZZTÖH, 
Den Haag. 395 fr. 

— Afrodite, Johan Soenen. Uitg. 
Nioba, Lier. 390 fr. 
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Na suksesrijke ,,IJslandsuite"... 

„Het Zwarte Goud" op toneel 
Bierbeek — De Borre — 10 januari 88. Voor de 8e 

opvoering van een „doiiumentair koncert", zoals Dree 
Peremans zijn produktie omsctirijft, is de grote zaal 
in tiet Kultureel Centrum van dit taalgrensdorp volge
lopen. Ook van hieruit trokken verschillenden, samen 
met die van het Hageland en de Zuiderkempen naar 
,,de Walen", naar de koolput. 

I'Y AVAIT UN FLAMAND... is 
een van de sentimentele mijn
werkersliederen, gezongen 

door Maurice Le Gaulois, 'n Frans 
minnestreel, die sedert '68 In 
Brussel bleef „plakken". Hij is met 
zijn harmonika en gevoelige stem 
een poëtiscii wonder. 

Filharmonisch Orkest en Mark Go-
defroid van het Nederlands Metro
poolorkest brengen pareltjes van 
blaasmuziek. 

Kortom, een Vlaams festijn van 
luisteren en kijken, waarmee men 
naar het buitenland kan. De pro
blematiek zit goed, de ingebakken 
vijftaligheid ook. Dit postuum ere-
werk voor: de krijgsgevangenen 

40-44, de ± 3.000 ,,incivieke" 
mijnwerkers, de bijgesleepte 
gastarbeiders, de Zwartbergers 
(Jan Latos — Valeer Schepp...) 
enz... is een brok onvervalste ei
gen geschiedenis die op zijn tijd 
komt, nu men in Limburg als te
werkstellingsalternatief een pret
park aankondigt op de groenende 
steenkoolhopen... 

Wereldwijd 
Samen met de Leuvense Argen

tijn Juan Masondo en de Ier Pat 
Kilbride, gitaristen, duiden zij — 
vanuit hun eigen taal al — op het 
grensoverschrijdende van het ko-
lenhouwersdrama, doorheen de 
vele eeuwen mijnarbeid in de 
wereld. 

Dree Peremans en Wannes van 
de Velde zijn de blikvangers In dit 
volksmuziekkoncert, alleen al door 
de verrassend-nuchtere (niet-
pedante) duidingen en historische 
schetsjes tussendoor. Het geheel 
is trouwens een wonder mozaïek 
van hoge eigenheden in veelvoud. 
Dirk van Esbroek (Rum) — met 
een heel ander volume dan Van 
de Velde of Peremans (ex-De 
Vlier) — zingt bijna tegen het lyri
sche af. Frans leven, ook een 
BRT-radioman, tovert met zijn 
cello's 'n magnifiek geluidenpak
ket in verschillende stijlen. Maar 
ook Roger Derongé van het BRT-

Van links naar rechts: Frans leven, Juan Massondo, Maurice Le Gaulois, Pat Kilbride, Wannes van de 
Velde, Dirk van Esbroek, Dree Peremans, Mark Godefroid en Roger Derongé. (foto J. Gerber). 

Meer dan studies? 

Ook de Russen hebben 
hun Star Wars 

In maart 1983 hield president Reagan een toespraak 
met historische draagwijdte. Daarin zei hij, aan een 
keure van Amerikaanse wetenschapslui de opdracht 
gegeven te hebben om een projekt op te stellen voor 
verdediging in de ruimte tegen kernwapens. Een der
gelijk ,,schild" zou elk gebruik van die wapens nutte
loos maken. 

HET projekt heette Strategie 
Defense Initiative (SDI) 
(strategisch verdedigings

initiatief) en voorzag een sistéem 
dat raketten al van bij de start kon 
uitschakelen en de reeds gelan
ceerde in de ruimte vernietigen. In 
de westerse media werd dit projekt 
aldra afgeschilderd als een ster-
renkrijg: Star Wars. 

„Studies" 
De inzake defensieproblemen 

gespecialiseerde joernalist Char
les Verpoorten heeft in zijn boek 
,,Rode Star Wars: de Russen zijn 
klaar" uitvoerig uiteengezet, hoe 
de Sovjets in feite al ovr de meeste 
ervaring en over infrastrukturen 
beschikken om in de ruimte oorlog 
te voeren. Tegen het verdrag van 
1972 in, dat stipuleerde dat de an-
tiballistische defensie-sistemen 
moesten bevroren blijven, hadden 
ze wel degelijk en door geleide-

gebouwd, dat hen voor een aan
valsoorlog met kernwapens in een 
begunstigde positie plaatste. Gor-
batsjov gaf trouwens in Washing
ton toe, dat de Sovjets op dat ge
bied studies gedaan hadden. Ver
poorten bewijst in zijn boek aan de 
hand van feiten, met welk een dui
zelingwekkende snelheid de Sov
jetunie de technologie voor ruim-

De ene ,,zet' brengt de andere mee... 

Iljke wijzigingen aan bestaande 
sistemen een effektief BMD-schild 
(antie-ballistische verdediging) op-

tebewapening ontwikkelt. Rea-
gans SDI-programma zou in feite 
niets anders zijn dan een repliek 

op een reeds lang in de SU aan 
gang zijnde evolutie, zegt de 
auteur. 

Waarschuwing 
Verpoorten, die ook een boek 

schreef over de Euro-raketten 
(,,die raketten die ons angst aan
jagen!") beschrijft uitvoerig de 
Sovjet-experimenten en hun toe
passing. De Sovjets vrezen hun 
gunstige positie te verliezen en 
gedwongen te zijn opnieuw peper
dure experimenten te beginnen. 
Iets wat Gorbatsjov kan missen als 
kiespijn. 

In 1980 schreef een Sovjet-
tijdschrift: ,,/n de handen van de 
imperialisten zijn kernraketten ver
schrikkelijke oorlogswapens. In de 
handen van de socialistische sta
ten zijn de kernraketten schilden 
voor de vrede". 

Tegen dergelijke uitspraken wil 
dit boek zich keren, met de harde 
feiten. Bij wijze van dokument 
maar tevens als waarschuwing. 

J.V. 

— Rode Star Wars? De Russen 
zijn klaar. Charles Verpoorten, 
232 biz. Ultg. Helios, Kapellen. 

Dat de Nederlandse Taalunie dit 
werk betoelaagt is een goede be
leidsbeslissing. 

Willy Kuijpers, 
lid van het EP. 

Waar en wanneer? 
Peremans' Ijslandsuite werd 

een voltreffer. Tussen augustus 
'85 en de laatste in het Noordne-
derlandse Woerden, begin 1987, 

"werd ze 35 keren opgevoerd. „Het 
Zwarte Goud" zal alleen ai vóór 
einde april '88 er 35 kennen, 'n 
Sukses dus. Stevig aangeraden. 

28 januari: Leuven, Minnepoon; 
29 januari: Sittard — Kult. Cen
trum; 30 januari: Kerkrade. 2 fe
bruari: 12U.30 Brussel — Palais 
voor Schone Kunsten; 4 februari: 
15u. Etterbeek — Schoolvoorstel
ling; 5 februari: Helmond — 
Speelhuis; 12 februari: Alsem
berg: — Kultureel Centrum; 13 fe
bruari: Neerpelt — Dommelhof; 
16 februari: Sint-Niklaas — Stads
schouwburg; 18 februari: 
Oostende — Kasino; 19 februari: 
Overijse — Kultureel Centrum; 26 
februari: Beringen — Kasino; 27 
februari: Ekeren — Parochiezaal. 

— Het Zwarte Goud, dokumen-
tair koncert. Info: Dree Pere
mans, Tervurensevest 126 te 
3000 Leuven. 

I ••••••m 

ALS Nadine van Robert Benton 
(Kramer vs.Kramer, Still of 
the night, Places of the heart) 

opent en de kamera een tochtje maakt 
doorheen een flat, ziet men aan het 
eind hiervan enkele vrouwelijke intie
me kledingstukken liggen en men be
denkt al dadelijk, dat nu de voyeuristi
sche ervaring komt van een bijna 
naakte Kim Basinger — omdat ze op 
affiche staat en je dat van haar uitein
delijk, na enkele voorgaande, ver
wacht — maar niks van, Robert Ben-
ton staat aan het roer van hetgeen de 
persknapen aan TRI-Star ons willen 
doen aanvaarden als een komedie. 
Als het dan zo moet zijn — zou ik de 
bochten wel eens hebben willen zien, 
waar deze publiknapen zich in wron
gen, moet zeer komisch geweest zijn. 
Trouwens Benton weet Jeff Bridges 
(recent in Jagged Edge en The Mor
ning After) niet het humoristische pad 
op te sturen, dat deze reeds in Thun
derbolt and Lightfoot bewandelde 
(waan/oor hij trouwens werd genomi
neerd als beste akteur in een bijrol). 
We zien Kim Basinger voor het eerst 
wanneer ze aanklopt bij fotograaf 
Raymon Escobar, om de „kunsf'fo-
to's die hij van haar maakte — zijn 
msoes was dat hij samen in het leger 
zat met Playboy Hugh Hefner en 
daardoor een goeie entree had bij het 
blad — terug te vragen. Escobar ver
wacht duidelijk bezoek en wanneer 
dat dan ook al vlug aanklopt, moet 
Nadine zich verbergen. Het duurl 

NIEUW 
•N DE BIOS 

geen minuut of Escobar komt binnen
vallen in Nadine's schuilplaats, alleen 
heeft hij een sierlijke dolk in zijn borst 
steken en zijn ogen staan wat glazig. 
In zijn armen houdt hij nog steeds het 
dossier geklemd met de naam Nadine 
erop. Bij een vluchtig bekijken weet 
zelfs het rund Nadine dat het haar 
foto's niet zijn, maar plannen voor het 
een of belangrijk projekt, maar dat 
belet haar niet op zoek te gaan naar 
haar foto's. Ze wordt hierbij echter 
gestoord, maar slaagt er in weg te 
komen. De moord wordt ontdekt, 
maar Nadine gaat de hulp inroepen 
van de echtgenoot waar ze van ge
scheiden leeft: Vernon (Bridges). Ze 
breken in in het moordpand en wor
den hierbij betrapt door de politie. Dit 
is het begin van een heieboel ellende, 
waarbij ze achterna worden gezeten 
door gangsters, rijke burgers en poli
tie. Zullen ze het verliezen, zoals al-

'''«^ • Willem Sneer 
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Waterslag of Winterschei? 

Fusies niet ianger tegen te liouden 
In Limburg is enige deining ontstaan omtrent de mo-

gelijl<e fusie tussen Winterslag en Waterschei, de twee 
voetbalklubs uit het Genkse. 

VOOR een goed begrip: het 
is niet de eerste l<eer dat 
die mogelijkheid serieus 

wordt overwogen. In het verleden 
hebben de betrokl^en klubleiders 
al herhaaldelijk gezegd dat het sa
mengaan van beide verenigingen 
de enige oplossing is met toe-
komstperspektieven. In een eerste 
fase werd daarop emotioneel ge
reageerd. Supportersverenigingen 
predikten de opstand. Maar het 
vuur van de eigenliefde luwt snel 
wanneer uitslagen uitblijven. Wa-
terscheid leidt in tweede een stil 
bestaan en Winterslag zal het in 
de topklasse ook niet lang uithou
den. Zoveel is duidelijk. De finan
ciële middelen ontbreken nu 
eenmaal. 

Themapark 
Thyl Geyselinck van de KS heeft 

blijkbaar op die bewustwording ge
wacht. In het kader van de rekon-
versieplannen voor Midden-Lim-
burg en de mogelijke uitbouw van 
een themapark zouden ruimte en 
middelen vrij komen voor de 
oprichting van een modern 
sportstadion waarin „de ene en 
grote Genkse fusieploeg" haar 
thuishaven zou kunnen vinden. 
Het is nogal logische dat de klub-
voorzitters Beynens en Vander-
meulen niet geaarzeld hebben op 
die voortrollende wagen te sprin
gen. Overigens bleek ook uit de 
„Opiniefoon" van Het Belang van 
Limburg van zaterdag 16 januari 
dat de evolutie in de geesten (van 
de gewone man) niet kan worden 
tegengehouden. 51 % verklaarde 
zich tegen, 49 % voor de fusie. 
Naar ons gevoel gunstige cijfers 
voor de fusievoorstanders want in 
de gegeven omstandigheden laten 
de tegenstanders zich altijd veel 
luider horen. 

Waarschuwing 
Men moet er bijgevolg rekening 

mee houden dat „de" fusie er eer
der vroeg dan laat zal komen. 
Kwaad kan dat niet al mag nie
mand zich illusies maken. Na de 
samensmelting zal het pas „echt" 
beginnen. De klub zal dan een 
professsionele onderbouw moeten 
krijgen en er zullen financiële mid
delen moeten worden gevonden. 
Geen sinecure als U het ons 
vraagt. Want de klubleiders zullen 
meestal dezelfden zijn en het fi
nanciële arsenaal van Limburg zal 
niet van vandaag op morgen wor
den „vermenigvuldigd". Fusie-
ploegen koesteren doorgaans snel 
„Europese verzuchtingen" maar 
slechts weinigen konden die be
trachting realiseren. Omdat de ei
sen en voorwaarden om topvoet
bal te bedrijven alsmaar hoger ko
men te liggen. Lokeren, Tongeren, 
Hasselt, RWDM en Kortrijk: zij 
hebben het allemaal aan den lijve 
moeten ondervinden. Vandaar 
deze waarschuwing. 

Toch moet iedereen inzien dat 
de fusietrend nergens kan worden 
afgeremd. In het Luikse spreken 
Standard — dat aan de ,,tussen

komst" van weldoener Mandaric 
de door het gezond verstand voor
spelde kater heeft overgehouden 
— en Club Luik opnieuw luidop 
over fusioneren. Ook hier verloopt 
het proces in fasen. Men laat de 
eerste storm luwen zonder dat de 
betrokken klubleiders de onder
linge kontakten of de idee hebben 
losgelaten. 

Onlogisch 
In de metropool leeft Antwerp 

momenteel in de euforie maar ook 
daar voltrekt de selektie zich on
genadig. Berchem werd als poten
tiële eerste klasser al bijna afge
voerd en Beerschot wacht op da
ling van de ,,Bosuilkoorts" om op
nieuw op de proppen te komen. 
Men zal dan luidop verwijzen naar 
de fusiegebeurtenissen elders in 
het land. 

Enkel in Mechelen schijnt een 
tegengestelde ontwikkeling op 
gang te komen. Nadat John Cor-
dier KV Mechelen uit de vernieling 
haalde zou het versukkelde Ra
cing nu ook een sponsor hebben 
gevonden die echte ,,inspannin
gen" wil leveren. Op zichzelf een 
onlogische toestand natuurlijk. 
Mechelen ligt opgesloten tussen 
Antwerpen en Brussel en zal uit 
die grootsteden vermoedelijk nooit 
volk lokken. Tienduizend toe-

,,Weldoener" Madaric met de voorspelde kater.. 

schouwers gemiddeld schijnt een 
absoluut maksimum voor een Me-
chelse topklub en daarmee kan 
men amper overleven. Waar moet 
het naar toe wanneer men nu met 
twee ,,slag" wil leveren? Of is het 
gewoon zo dat Racing een ster
kere uitgangspositie wil venwerven 
tegen de tijd dat de fusiegesprek-
ken ook hier worden opgestart? 

De veronderstelling is nog zo gek 
niet. In Charleroi bijvoorbeeld 
heeft men ,,de ellende" zolang la
ten aanslepen tot de ene klub de 
andere praktisch heeft opgeslorpt 
ofte vernietigd. Wat stelt Olympic 
momenteel nog voor? Heeft Ra
cing aan dit voorbeeld gedacht 
toen het zijn wanhoopsoffensief in
zette? 

Hoge borst 
En waar moet het op de lange 

termijn met Cercle Brugge naar 
toe? Kan men zich ongestraft 
systematisch blijven laten afromen 
door de financieel sterkeren zon
der daar uiteindelijk sportief aan 
kapot te gaan ? 

En wat in de driehoek Kortrijk-
Waregem-Harelbeke? Vlaande-
rens Texas heeft zich in de voor
bije jaren sportief geregeld een 
,,hoge borst" gezet. Er werd reeds 
een volleybalfusie gerealiseerd en 
de huidige voetbaltoestand kan 
ook niet eeuwig blijven voortduren. 

Men moet geen profeet zijn om 
te voorspellen dat ons voetballand
schap er over tien jaar — fusies 
hebben nu eenmaal rijpingstijd no
dig — helemaal anders zou kun
nen uitzien. 

Wat dan zou overeenstemmen 
met een oude verzuchting van de 
inmiddels afgetreden bondssekre-
taris Albert Roosens die al jaren 
geleden predikte dat,,grote maar 
pijnlijke" fusies de enige uitweg 
bieden voor de financiële en daar
aan vastzittende organisatorische 
malaises die meer en meer clubs 
fataal moeten kenmerken. De evo
lutie staat nu eenmaal voor niets. 
Al hebben de massai toetredende 
sponsors — want daar draait het 
uiteindelijk allemaal om — haar 
wel versneld. 

Flandrien 

Lennik naar pre-olympisch tornooi 

Wii ons voileybal de 
vernieiing in? 

Wanneer we dat echt zouden willen, zou het ons 
niet moeilijk vallen op deze bladzijde wekelijks een ru
briek met volleybalonzin te vullen. De derde, en ze
ker niet de tweede, ploegsport van het land slaagt er 
in zichzelf voortdurend belachelijk te maken. Het be
gint te gelijken op ziekelijke drang naar zelfvernie
tiging. 

w fAT er tijdens de voorbije 
dagen weer allemaal 
werd bekokstoofd en ge

ruzied, grenst aan het onwaar
schijnlijke. 

Eerst was er de heibel rond de 
nationale ploeg die naar het pre-
olympisch tornooi in Nederland 
,,moet" worden afgevaardigd. 
,,Moet" omdat er anders zware 
sportieve en financiële sankties 
dreigen van het internationaal vol
leybalverbond. Wat op zichzelf 
niet onbegrijpelijk is natuurlijk. 

,, Evenement' 
Die nationale ploeg zal nu — 

voorlopig definitief — uitsluitend 
bestaan uit spelers van Lennik die 

dan nog zullen worden gecoacht 
door hun eigen klubtrainer. Voor 
de betrokkenen een ideale gele
genheid natuurlijk om meer inter
nationale ervaring op te doen. 

Maar daar hebben de konkur-
renten waarschijnlijk nog niet aan 
gedacht. Hoe zoiets mogelijk is? 
De ene klub weigert haar spelers 
af te staan omdat de in bedoelde 
periode geprogrammeerde kom
petitiematch onmogelijk kan wor
den verdaagd. Het ,,evenement" 
werd immers al verkocht aan 
sponsors en die hebben automa
tisch voorrang op alles en iede
reen. En dan toch zeker op de 
sportieve belangen. 

Maaseik weigert spelers te leve
ren omdat de kompetitieleider de 
wedstrijd van vorige zaterdag te
gen Zonhoven niet wilde uitstellen. 
Dat vierentwintig uur later Euro
pees tegen Montpellier moest wor
den gespeeld, vond niemand een 
aanvaardbaar argument. Dat is 
voor een buitenstaander onthut
send en ontnuchterend. Want wie 

zal,,die volleybalfamilie" uiteinde
lijk nog ernstig nemen? Om eer
lijk te zijn: ,,wij" niet. 

Geen iieve-
moederen 

is het niet wraakroepend dat 
een sportbond die zichzelf nog 
moet bewijzen er niet toe komt alle 
beschikbare krachten te verzame

len wanneer in een pre-olympisch 
tornooi naar internationaal pre
stige kan worden gemikt? De 
kompetitiekalender en de spon
sors zouden daarvoor ,,automa
tisch" moeten wijken, het BOIK 
moet — vanzelfsprekend — ook 
zo hebben gedacht want het ver
klaarde zich bereid financieel tus
sen te komen. 

Maar er hielp geen lievemoede-
ren aan. In die kleine wereld wordt 
men duidelijk alleen maar gedre
ven door doorzichtig eigenbelang. 
Dat de bondstrainers in de gege
ven omstandigheden ontslag na
men kan niemand verwonderen. 

Zij zullen dit wellicht als een 
,,plicht" hebben aangevoeld. Niet 
iedereen wordt graag voor de gek 
gehouden. En wij als toeschouwer 
zeker niet. 

Lennik in volle duel.. 
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Advertentie 

m 

\ 

U droomt van een 
nieuwe auto. Alleen, waar 

haalt u het geld vandaan? 
Dat hoeft geen probleem te 

zijn. Kom eens praten bij de 
ASLK. Uw autolening, die 

regelen wij snel. En voor
delig. Want wij van de 
ASLK, wij lossen geld
problemen op een ge
zonde en verstan- ^ 
dige manier op. 

/ ASLKi 
Ook als u leent, ^ 

doen wij met u mee. \ 

^ •^^Wy- ïvy . , ^ * . ^^ 
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Het VU-partijbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van 
maandag 17 januari j.l. heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers... 

Overleg %5' Mi 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
nam kennis van de antw/oorden die de 
Vlaamse partij-voorzitters totnogtoe 
hebben gegeven op de uitnodiging 
van VU-voorzitter Jaak Gabriels dd 
22 december om over te gaan tot 
gemeenschappelijk overleg met het 
oog op het bepalen van een brede 
strategie ter verdediging van de 
Vlaamse belangen 

Het Partijbestuur noteert dat Agaiev 
vrijwel zonder restncties en de SP, zij 
het met een zeker sceptisme ingege
ven door voorbije ervaringen, positief 
hebben gereageerd 

Des te sterker betreurt het Partijbe
stuur, na bijna een maand nog geen 
enkele reaktie vanwege de PVV en de 
CVP te hebben kunnen vernemen 

Gelet op de feitelijke frankofone 
frontvorming rond enkele belangrijke 
dossiers — w o Voeren en de randge
meenten — blijft het Partijbestuur van 
de Volksunie aandnngen op Vlaamse 
overleg 

Nukleaire fraude 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

besprak het dossier van de zeer zwa
re vermoedens van fraude die rusten 
op het SCK te Mol 

In het debat over de kernenergie 
werden totnogtoe als mogelijke nsiko-
faktoren erkend de onvolmaaktheid 
van installaties, het menselijk falen bij 
het bedienen ervan, het vraagstuk 
van de opslag van radio-aktief afval 
De kans op fraude werd daarbij nooit 
of nauwelijks ingeschat 

Thans blijkt echter dat de mogelijk

heid van fraude een tastbaar gegeven 
dreigt te worden, waarbij de totnogtoe 
getroffen kontrole- en toezichtmaatre-
gelen zowel op nationaal als op Euro
pees vlak op de helling worden gezet 

De Volksunie eist, zowel op het vlak 
van het Europees als van het nationa
le parlement, dat onderzoekskommis-
sies onmiddellijk aan de slag kunnen 
om — in dit uiterst belangrijk dossier 
— zonodig de onderste steen boven 
te brengen Dit onderzoek vergt 
spoed Niet alleen om eventuele ver
antwoordelijkheden vast te stellen, 
maar ook en vooral om binnen de 
kortste termijn een sluitende en effi
ciënte kontrole te hebben en volledige 
openheid inzake het kerndossier in 
zijn geheel, met al zijn afgeleiden 
zoals het transport van afval, de weer
slag op de non-proliferatie enz 

De oprichting van een partementai-
re onderzoekskommissie is dan ook 
een onvermijdelijke en dringende 
noodzaak (De VU zal trouwens ook 
de heroprichting van de onderzoeks
kommissie wapenhandel bepleiten) 

Ledenwerving 1988 
Midden januari ziet de stand van nieuwe VU-leden 

er als volgt uit. Bij wijze van duidelijkheid geven wij 
tussen haakjes de plaats van vorige week. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

(1) VU-Gijzegem 
(2) VU-Hofstade 
(4) VU-Antwerpen-stad 
(3) vu-Meerhout 
(-) VU-Bilzen 
(5) VU-Waregem 
(6) VU-Roeselare 
(7) VU-Munsterbilzen 
(9) vu-Bazel 
(-) VU-Assenede 

Advertentie 

39 
38 
30 
29 
27 
24 
23 
19 
18 
16 

12 

14 
15 

18 

20 

(8) Vü-Gentbrugge 
(-) VU-Dilsen 
(9) VU-Spermalie 
(-) VU-Wevelgem 

(11) VU-Gent-Muide 
(15) vu-leper 
(12) VU-Kaprijke 
(-) VU-lzegem 
(-) vu-Menen 

(15) VU-Deurne 

16 
15 
15 
14 
13 
13 
13 
12 
12 
11 

Amnestiemotie 

Gemeenteraad Niilen roept op 
toe vrede en verzoening 

Dit gezegende land blijft het enige 
in West-Europa waar men na bijna 
een halve eeuw i v m de Tweede 
wereldoorlog nog steeds geen amnes
tie kan afkondigen 

De hatelijkheid en lafheid waarmee 

Openbaar Centrum 
voor Maatschap

pelijk Welzijn 
van Antwerpen 
Plaats van bestuurssecretaris 

coordinator geestelijke 
gezondheidszorg 

De plaats van bestuurssecreta 
ns coordinator geestelijke gezond 
heidszorg wordt openverklaard, 
onder voorbehoud van goedkeu 
ring door de hogere overheid 

Ze staat open voor mannelijke 
en vrouwelijke kandidaten 

Aanvangswedde 61 068, fr bru 
to per maand 

De kandidaten moeten de Belgi 
sche nationaliteit bezitten 

Leeftijdsvoorwaarden de leef 
tijd van 45 jaar met overschreden 
hebben op 15 2 1988 

Diplomavereisten op 15 2 1988 
houder zijn van een van volgende 
diploma's 
— licentiaat in de sociologie 
— licentiaat in de Staats en socia 
Ie wetenschappen met volgende 
oriëntaties welzijnswerk sociaal 
beleid, economische sociologie 
onderzoekstechmeken 
— licentiaat in de politieke en so 
ciale wetenschappen 

Verplicht inschrijvingsformulier 
en examenprogramma te beko 
men op de 7e Directie/Personeels 
zaken van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappeli)k Welzijn, 
Lange Gasthuisstraat 39 te 2000 
Antwerpen 

Inschrijvmgsrecht 400, fr 

De aanvragen dienen toegeko 
men te zijn op het Secretariaat, 
Lange Gasthuisstraat 33 te 2000 
Antwerpen uiterlijk op 15 2 1988 

dit onderwerp elders maar al te dik
wijls behandeld wordt, krijgt in Nijlen 
alvast geen kans In deze sterke VU-
gemeente startte de VUJO met een 
Calter Caethoven (de huidige sche
pen van Sociale Zaken) in het begin 
der zeventigerjaren een amnestie-ak-
tie 

Sindsdien wordt elk jaar m de Nij-
lense gemeenteraad door alle politie
ke families een amnestiemotie eenpa-
ng goedgekeurd 

Ook dit jaar werd een nieuwjaars
motie gepubliceerd in de overtui
ging dat verzoeningsgezindheid de 
bouwsteen moet zijn van een nieuwe 
en betere samenleving, en met wrok 
en haati 

Ter verduidelijking geven wij hierbij 
de tekst van de motie zoals deze werd 
aanvaard Het mag andere gemeen
ten tot voorbeeld strekken 

De Gemeenteraad van Nijlen, 

— stelt vast dat, 43 jaar na de 
feiten, de sociale en menselijke gevol
gen van de oorlog m ons land blijven 
aanslepen, 

— betreurt dat ons land aldus het 
enige is in West-Europa waar men 
met tot bezinning en verzoening 
kwam, 

— meent dat enkel grondige afkeu
ring en medelijden kan opgebracht 
worden voor hen die, om welke reden 
ook, de mensenrechten in verdruk
king brengen, 

— beseft dat verzoeningsgezind
heid de bouwsteen moet zijn van een 

nieuwe en betere samenleving, en 
met wrok en haat, 

Doet derhale een plechtige oproep 
aan parlement en Vlaamse Raad om 
op grond van bovenvermelde overwe
gingen in 1988 eindelijk de nodige 
maatregelen te nemen om de na
weeën van de oorlog weg te nemen 

Vraagt in een geest van vrede en 
verzoening in deze nieuwjaarstijd aan 
alle landgenoten te helpen een einde 
te maken aan alle menselijk en so-
caal onaanvaardbare gevolgen van 
de oorlog 

Vlaamse Vereniging te Brussel 
werft aan : 

Administratief bediende 
— Niveau A2/A6, Al of regentles) 

Gevraagd wordt een gemotiveerde medewerk(ster) met volgende 
kennis en eigenschappen 
— ruime algemene ontwikkeling, 
— kennis van tekstverwerking en machineschnft (steno is een voordeel), 
— zelfstandig beheer en afwikkeling van briefwisseling, 
— beheer en organisatie van dokumentatiebestand, 
— grote soepelheid en sociale vaardigheid, 
— aan de voorwaarden voldoen om een bediende met loopbaanonder 

breking te vervangen (werkloos zijn) 
Geboden wordt 
— voltijdse betrekking, 
— degelijk loon, inklusief 13e maand, 
— aangename en gemotiveerde werkomgeving, 
Schrijven naar „WIJ", Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel, onder ref 
nr 011 

21 februari te Antwerpen 

Verjaardagskoncert 
Armand Preud'homme 

Op 21 februan 1988 nchten de 
Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeen-
schap van Antwerpen, in samenwer
king met de Armand Preud'hommes-
tichting, een verjaardagskoncert m de 
Blauwe zaal van de Singel 

Het gaat om een uitzonderlijk kon-
cert, dat uitgerekend op de verjaar
dagdatum van Armand Preud'homme 
zal plaatsvinden 

Gelijktijdig zal Sylvain Adriaensens, 
solis, die namiddag passend gehul
digd worden naar aanleiding van zijn 
zeventigste verjaardag 

Niet vergeten dus 21 februan 1988 
om 15 u in de Singel (Blauwe Zaal) 
Prijzen der plaatsen 350 fr (eerste 

zes rijen), 400 fr (overige plaatsen) 
De voorverkoop loopt tot 8 2 1988 — 
men bekomt dan 50 fr korting 

Solisten Versa Versieck, Will Fer-
dy, Gust Teugels, Sylvain Adnaen-
sens. Mark Preud'homme (klannet) 
Presentatie Herwig Haes (BRT 2) 

Met medewerking van Het Zwijn-
drechts Saxofoonorkest o I v Ed-
mond Proost 

Reservaties door storting op rek 
nr 860-0035006-68 met vermelding 
van aantal kaarten Telefonisch 
VAKG — 236 84 64, AP-stichting — 
233 01 42 en de Coremansknng — 
238 82 08 

Bij VUJO-Wommelgem 

Wedstrijdzingen „Nieuwejorkezoete" 
Het traditionele Nieuwejorkezoe-

te-zingen ', georganiseerd door de mei een panneKoeKen-iesiijn voor ae g 
Volksunie-jongeren van Wommelgem kinderen io 
op de laatste dag van het oude jaar 
kende andermaal een groot sukses' 

Op donderdag 31 december 1987 
kwamen bijna 250 kinderen tot 12 jaar 
in lokaal , Den Klauwaert" hun liedje 
ten gehore brengen Al deze kinderen 
waren samen goed voor zo'n 95 
groepjes, die door een jury beoor
deeld warden op voorkomen, origina
liteit en uitvoering van de liedjes 

Op zaterdag 9 januari 1988 was er 
dan de prijsuitreiking in zaal,,Keizers
hof" Deze prijsuitreiking ging uiter

aard zoals andere jaren weer gepaard 
met een pannekoeken-festijn voor de 
kinderen 

Hieronder volgt de uitslag van de 
eerste tien 

1 Groep nr 229 
2 Ingo en Elke Nuytemans 
3 Jan, Raf Luk Dries Luycks met 

Gino Renders en Gunter Vermeu
len 

4 gelijk Tinne en Bart Palinckx 
samen met Hedwig en Gisela 
Cammaert 

5 Arne, Gudrun, Jorn en Roel Van-
denblulcke met Jan Palinckx 

6 Liesbeth en Gerlinde Kooyman 
7 Veerie Lemouche 

Gunter Vander Voort 
Ward Bert, Vik en Janne Van Os 
Tim Bosch 

Alle andere aanwezige kinderen 
kregen verder ook nog een pnjs, sa
men met een dikke proficiat van de 
inrichters Wij hopen hen allen vol
gend jaar terug te zien met nieuwe 
liedjes, gedichtjes, instrumenten en
zovoort ' 

Tot slot nog onze dank voor de jury
leden Lucie, Sonja, Gemma Rita en 
Egbert en aan alle helpers en help
sters op de prijsuitreiking en het pan-
nekoeken-bakken' 

KVDB 

iil'iiViJiIJjJ 
ANTWERPEN 

JANUARI 

29 BORGERHOUT Jaartijkse wor-
stenbroodavond in zaal De Passer, 
Turnhoutsebaaan 34 Gastspreker 
Bart Van der Moere over Reiservarin
gen in Zuid-Afrika Inschrijven bij Mar
tha De Coninck (322 08 06) Deelna
me m de kosten 50 fr Org VU-
Borgerhout 

30 EKEREN: Nieuwjaarsreceptie in 
het Lambertus Vormingscentrum, 
Oordeseweg 8 om 15u Persoonlijke 
kennismaking kan met Hugo Schiltz 
en Paul Van Grembergen Org VU-
Ekeren 

30 MERKSEM: Gentse waterzooi-
avond in lokaal Vlanac, Bredabaan 
360 te Merksem Aanvang 20u Deel
nameprijs 200 fr p p Org VU-Merk-
sem 

31 KONTICH: Nieuwjaarsreceptie 
in zaal D'Ekster, Ooststakestraat 1, 
door VU-afdelmgsvoorzitter E Brent-
jens 

FEBRUARI 

5 BRASSCHAAT: ,Kom zing met 
mij". Eerste Vlaamse Zangavond te 
Brasschaat, om 20u in zaal Berken
hof Lage kaart 270 Inkom 150 fr 
120 fr voor bejaarden en CPJ-pas en 
,n vvk Kaarten op tel 03/646 06 93 en 
03/651 42 13 Org Blanka Gijselen 
Kring Brasschaat 

6 WILRIJK: Jaarlijks bal VU-Wilrijk 
en Hoboken om 20u 30 in zaal ,,De 
Kern", De Kern 18 Platenruiter El 
and De 

6 ANTWERPEN: Proklamatie van 
de kortverhalenwedstrijd Aanvang 
15u Plaats Rockoxhuis, Keizerstraat 
lOal, Antwerpen Org Coremans
knng 

21 JANUARI 1988 



Spreken met 
Herman Lauwers 

De Volksuniejongeren van het ar
rondissement Brugge organiseren in 
samenwerking met de VU-Brugge-
kern op zaterdagavond 13 februari 
een kaas-en bieravond Gastspreker 
IS het nieuwbakken Antwerpse VU-
parlementslid Herman Lauwers 

Deze ex-verbondskommissaris van 
de VVKSM zal er een antwoord geven 
op de vraag of het nationalisme iets is 
dat thuishoorde in de 19de eeuw, dan 
wel of er een aktuele en toekomstge
richte dimensie in vervat zit 

Deze ongetwijfeld boeiende kon-
frontatie grijpt plaats m het centrum 
, Van Volden" langsheen de Boeve-
riestraat 50 te Brugge Vooraf inschrij
ven IS wel noodzakelijk Kaarten aan 
300 fr zijn te bekomen bij bestuurslid 
Bart Deloof Akademiestraat 8 te 
Brugge Ofwel kan men het verschul
digde bedrag overschrijven op reke
ningnummer 716-0205458-11 van 
VUJO-Brugge 

Chris 
Vandenbroeke 
te DIksmuide 

Chns Vandenbroeke, werkleider 
aan het departement Geschiedenis 
van de RUG, publiceerde de jongste 
jaren heel wat over de geschiedenis 
en de toekomst van het Vlaamse volk 
Onlangs verscheen van hem ,,Uit de 
schemerzone — De toekomst van de 
Vlaamse Beweging" Het boek is 
boeiend en aktueel, en kreeg een zeer 

gunstige pers Op uitnodiging van het 
iksmuidse Davidsfonds en Den Dy-

zere komt Chris Vandenbroeke het 
thema van zijn jongste boek behande
len Daarna kan het publiek vragen 
stellen Iedereen is welkom en wordt 
uitgenodigd tot het debat Dinsdag 26 
januan om 20 u in het Dienstencen
trum te Diksmuide 

VU-arr. Brugge 

Nieuwjaars
receptie 

Naar goede jaarlijkse traditie orga
niseert het arrondissementeel bestuur 
van de VU-Brugge-Oostkust-Torhout 
ook nu weer een nieuwjaarsreceptie 
Behalve alle VU-mandatarissen en -
bestuursleden worden ook alle kandi
daten verwacht Samen met hun ge
zin 

Dit jaar is men te gast bij de VU-
afdehng Zedelgem Plaats van af
spraak IS immers de manege vlakbij 
het historische kasteel van Loppem 
Wat meteen de kans biedt om er een 
gezellige namiddag van te maken, 
vermits daar een prachtig park ligt 
terwijl het natuurdoolfhof ongetwijfeld 
een geliefde attraktie voor jong en oud 
IS Nadien wordt koffie met gebak en 
Straffe Hendrik aangeboden 

Deze originele receptie grijpt plaats 
nu zondag as om 15 uur Ook het 
partijbestuur zal vertegenwoordigd 
zijn 

Aanbevolen 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
Breendonk 

Voor "AL" Uw bieren 
en frisdranken 

Bijhuizen: Vosveld 8a 
2110 Wijnegem 

Tel. 03-353.08.77 

Karel Bogaerdstraat 21 
1020 Laken 

Tel. 02-478.07.50 

Mosselen in 
Blankenberge 

De Volksunie van de afdeling Blan
kenberge begint het politiek belangrij
ke jaar '88 met een feestje voor de 
leden en sympatisanten 

Op zaterdagavond 30 januari om 
18 30 uur wordt iedereen vergast op 
een drankje en een hapje in de ,,Bras
serie Herman" langsheen de Kerk
straat 102 Wie daar prijs op stelt, kan 
nadien mee aanzitten voor een mos
selmaaltijd (of een koude schotel) 
Daarvoor is het echter noodzakelijk 
vooraf m te schrijven bij Emiel Duij-
sters Astridlaan 32 tel 41 30 70 of 
41 31 54 

KOLEN 
BESTEL NU UW WINTER 
WARMTE AAN SPOTPRIJS i 
KWALITEITSANTRACIET 6/ 
12 a 7,5 fr, 12/22 a 7,95 fr, 20/30 
a 8,95 fr en 30/50 a 8,95 fr 
Kan gratis geleverd worden m 
zakken van 25 kg — prijzen 
BTW mcl 
KOLEN ANDRE SCHOUWEN 
- TEL 014/8102 21 

Vlaamse 
Beweging 
vandaag 

Het Davidsfonds van Ver-Asse-
broek nodigt alle geïnteresseerden uit 
op een voordracht met bespreking 
rond het tema ,,De Vlaamse Bewe
ging vandaag" Gastspreker is Bob 
Vanhaverbeke lid van het presidium 
van het OW voorzitter van de ,,Brey-
del De Coninck Commissie" en voor
zitter van , Brugge die Scone" 

Na een korte historiek zal Vanha
verbeke het hebben over de verhou
ding jeugd en Vlaamse Beweging Tot 
slot volgt een gedachtenwisselmg 
over hoe de Vlaamse macht politiek 
en ekonomisch kan vertaald worden 

Afpsraak dus op donderdag 28 ja 
nuari om 20 uur in ,,De Wandelweg" 
langsheen de Weidstraat 313 te Ver 
Assebroek De toegang is gratis 

W{\ 

WEST-VL, 
JANUARI 
16 DIKSMUIDE: Chns Vandenbroe
ke behandelt het tema van zijn jong
ste boek In het Dienstencentrum om 
20u Org DF-Diksmuide 

22 IZEGEM: Vlaams Huis Nieuw
jaarsreceptie voor leden en sympati
santen van 19 tot 21 u Org VU-
Izegem 

24 LOPPEM: Nieuwjaarsontmoe
ting voor alle VU-bestuursleden en -
simpatisanten uit het arr Brugge 
Vanaf 15u in de gerestaureerde 
schuur van het kasteel van Loppem 
Org arr bestuur 

28 ASSEBROEK: Bob Vanhaverbe
ke spreekt over ,,De Vlaamse Bewe
ging Vandaag" Om20u in „De Wan
delweg" ter Weidestraat Org DF-
Ver-Assebroek 
30 ROESELARE: Jaarlijks nieuw
jaarsfeest in zaal Damier, Stations
plein Aanvang 20u Aperitief, gegra
tineerd vispannetje, roastbeef, groen-
tenkrans, aardappelnootjes, fruitge-
bak en mokka voor 600 fr Inschnjven 
bij Fneda Allewaert (051/20 14 73) 
Org Vlaamse Vrouwen en VU-Roe-
selare 

31 ROESELARE: Jaarlijkse kaar
ting in dienstencentrum 't Leeuwke 
St Michielsstraat 23 Aanvang 10 
uur Inschrijving ter plaatse Org VI 
Vrouwen en VU-Roeselare 

FEBRUARI 
5 MEESTERT: VU-feest in zaal 
,,Majestic", Heestertplaats 3 (aan de 
kerk) Aanvang 19u 30 In aanwezig
heid van Jaak Gabriels, Michel Ca-
poen Paul Vangansbeke Erie Wael-
kens en Erwin Bossuyt Inschrijving 
op tel 056/75 60 80 Deelname 450 
fr Org VU-Zwevegem 

11 OOSTENDE: Algemene verga
dering van de Federatie van Vlaamse 
Kringen, Prov W VI Aanvang 
19u30 in het Vlaams Ontmoetings
centrum, Aartshertogstraat 4 Oosten
de Org FVK-WVI 

13 BRUGGE: Kaas- en bieravond 
met VU-kamerlid Herman Lauwers 
over ,,ls nationalisme 19e eeuws''" 
In het centrum ,,Van Volden", Boeve-
riestraat 50 Kaarten aan 300 fr bij 
Bart Deloof, Akademiestraat 8 of door 
storting op rek nr 716-0205458-11 
van VUJO-Brugge Org VUJO-Brug
ge i s m VU-Brugge-kern 

17 
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GEVRAAGD te Dilbeek 2 handelsbe-
dienden, ca 26 a 30 j , vlot in de 
omgang (spreken -i- schrijven), goed 
tweetalig, gehoorlijke kennis Engels 
en basiskennis Duits, machineschrift 
Initiatie informatica gewenst 
Kontakt via A de Schryver Ninoofse-
steenweg 515, 1711 Itterbeek, tel 02/ 
569 34 58 

D 43-jarige zelfstandige zoekt dnn-
gend bijverdienste 's avonds als twee
talige sekretaresse, ervanng met 
computer, ervaring als fleunste, ook 
ander werk is welkom Voor inlichtin
gen zich wenden tot senator-burge
meester dr J Valkeniers, tel 02/ 
569 16 04 
D 18j tweetalige ongehuwde gezins-
en sanitaire helpster zoekt een deel-
of voltijdse betrekking in het Brussel
se of ten westen van Brussel Voor ml 
zich wenden tot senator-burgemees
ter dr J Valkeniers, tel 02/569 16 04 

D 20) dnetalige Al direktiesekreta-
ns vertrouwd met tekstverwerking en 
computer, zoekt na legerdienst een 
gepaste betrekking in het Brusselse of 
Halle-Vilvoorde Voor ml zich wenden 
tot senator-burgemeester dr J Valke
niers, tel 02/569 16 04 

G 28j gehuwde 3-talige A2 bediende-
hulpboekhoudster zoekt een nieuwe 
werkkring in het Brusselse of ten wes
ten van Brussel waar ze om 17u 
gedaan heeft met werken omwille van 
haar dochtertje Voor ml zich wenden 
tot senator-burgemeester dr J Valke
niers, tel 02/569 16 04 

Te Huur: 
D Appartement liv , slaapk , badk , 
WC, CV, terras, balkom, ml tv ant en 
tel Informatie Konmginneplein 27, 
1030 Brussel 02/217 59 72 

D 24-jange gehuwde vrouw, diploma 
A2 Sekretariaat — Handel, zoekt een 
passende betrekking Beroepserva
ring als verkoopster, werkloos wegens 
stopzetting bedrijf 

n 43j tweetalige sekretaresse met 
ervaring met computer, zoekt drin
gend een bijverdienste 's avonds nu 
ze bloemenwinkel heeft geopend 
Voor ml zich wenden tot senator
burgemeester dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 

O.C.M.W.-BRUGGE 
Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 
Tel.: 050/33.98.54 

RUSTHUIS HUIZE MINNEWATER 
PROF. DR. SEBRECHTSSTRAAT TE BRUGGE 

Op woensdag 24/2/1988 om lOu.30 zal er in de vergaderzaal van het 
OCMW, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge overgegaan worden tot 
het openen van de inschrijvingen voor de algemene offerte aanvraag 
voor het leveren en plaatsen van metalen meubilering 
Erkenning niet vereist 
Termijn binnen de 30 kalenderdagen na de bestelling 
Het dossier ligt ter inzage 
— op het Kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken, Simon 

Bolivaerlaan 30 te 1210 Brussel 
- op het bureau van het OCMW, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 

Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur 

Het bestek is gratis te verkrijgen bij het O C M W (dienst bejaarden 
zorg) 

De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen op de openbare zitting 
voor de opening afgegeven worden of in twee ineengeschoven en 
gesloten omslagen gestuurd worden aan de heer F BOURDON, Voorzit 
ter van het O C M W Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge en 
dienen toe te komen binnen de ternu)n vastgesteld m art 26 van het K B 
van 22/4/1977 

Op beide omslagen moet vermeld worden ,,Huize Minnewater meta 
len meubilering" 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 
Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 

Openverklaring van een voltijdse betrekking van 
geneesheer-specialist in het departement 

Radiologie-Medische Beeldvorming. 
Vereiste voorwaarden: 

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 m de genees heel en 

verloskunde 
7 Tot de uitoefening van de geneeskunde m België gemachtigd zijn 
8 In het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van geneesheer 

specialist m de radiodiagnose met een bijzondere opleiding op het 
vlak van de magnetische resonantie diagnostiek 

9 De voor de gesolliciteerde functie bepaalde voorwaarden vervullen 
(speciahsatie, ervaring, erkenning als geneesheer specialist in de 
radiogiagnose) tegen uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidatu 
ren, erkenning bi) indiensttreding door het Rijksinstituut voor Ziekte 
en Invaliditeitsverzekering 

10 De verplichting te Brugge gevestigd te zijn een jaar na het einde van 
de proefperiode van een jaar 
Inschrijvingsgeld: 

1 000 fr te storten op postrekening nr 000 0099581 59 van het AZ St Jan 
van het OCMW Brugge, Ruddershove 10 te Brugge voor 15 februari 1988 
met de vermelding geneesheer specialist radiodiagnose 

De aanvragen samen met de bewijsstukken moeten ingediend worden 
uiterlijk op 15 02 1988 bi) de Voorzitter van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge 

n Jonge dame, diploma schoon
heidsspecialiste, zoekt dnngend 
werk ZIJ IS bereid om het even welk 
werk te aanvaarden Zelfs bandwerk 
op fabriek Voor nadere inlichtingen 
zich wenden O Van Ootegem — 
Eresenator, Arm Lonquestraat 31, 
9219 Gentbrugge, tel 091/30 72 87 

n Regentes Wiskunde, Fysica en 
Ekonamische Wetenschappen, goe
de kennis van Frans Getuigschrift 
Informatica, zoekt passende betrek
king Onderwijs — bedrijfsleven of 
Geko 

D Magazijnbediende — A2 Handel en 
Talen, zoekt passende betrekking m 
omgeving Gent 

D 35-jange man met opleiding als off
set drukker zoekt een passende be
trekking 

D 31-jarige jonge dame, diploma ge
aggregeerde L S O Nederlands-En
gels, beroepservaring 10 jaar onder
wijs, zoekt een betrekking bij voorkeur 
kultureel artistieke sektor — politiek 
werk of m bedrijfsleven 

Voor nadere inlichtingen zich wen
den O Van Ooteghem — Eresenator 
— Arm Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge, tel 091/30 72 87 

D 2-talige 35j man zoekt een nieuwe 
voltijdse betrekking als autogeleider 
of onderhoudsman in het Brusselse of 
Halle-Vilvoorde 

L 23j tweetalige gehuwde laborante 
(COOVI-Anderlecht) met uitgebreide 
kennis van de bacteriologie en rijbe
wijs B zoekt een nieuwe betrekking 
ingevolge afvloeiing van personeel 
Liefst in het Brusselse of Halle-Vil-
voorde 

L 27j ongehuwde 3-talige laborante 
(COOVI-1979) met ervaring m sekre-
tariaatswerk, zoekt een nieuwe be
trekking m het Brusselse of Halle-
Vilvoorde 

D Tweetalige 32j gescheiden A2 se
kretaresse zoekt opnieuw een betrek
king bij voorkeur in het Brusselse Ze 
heeft een goede ervaring als faktuns-
te en stopte een aantal jaren om haar 
2 kinderen van 14 en l i j op te voe
den Voor ml zich wenden tot senator
burgemeester dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 

Jonge dame, diploma technisch 
handel A6/A2 met kennis van informa
tica tekstverwerker NI, Fr en E 
zoekt een betrekking Voor inlichtin
gen telefoneren naar Vic Anciaux, 
269 54 55 of 269 16 99 
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Friese FNP te Bilzen 
Onlangs ging te Bilzen een verbroe

dering door tussen de FNP-afdeling 
Twysel met Volksunie-Bilzen. 

VU-Bilzen bracht eerder op 1 en 2 
maart een bezoek aan de FNP-Twysel 
tijdens haar verkiezingskongres. Nu 
was het de beurt aan de Friezen om 
op 19 en 20 december Bilzen te be
zoeken. Een welgekozen datum, want 
op 20 december was er een overwin

ningsfeest in sporthal De Kimpel ter 
gelegenheid van de verkiezing van 
Frieda Brepoels en Johan Sauwens 
tot volksvertegenwoordigers. 

Een overweldigend sukses werd 
het, dit hadden de Friezen nog nooit 
gezien. Tot in de vroege ochtend werd 
er hand in hand feest gevierd. 

Mathieu Plessers 

Burgemeester-volksvertegenwoordiger Johan Sauwens en schepen-
volksvertegenwoordiger Frieda Brepoels in een geanimeerd gesprek 
tijdens de receptie op het gemeentehuis ter gelegenheid van de 
ontvangst van een delegatie van de Friese Nationale Partij. 

Provinciaa! 
overwinningsbal 
te Gruitrode 

De Volksunie van Limburg nodigt 
op zaterdag 23 januari uit op een 
groot overwinningsbal in het kultureel 
centrum van Gruitrode. Organisator is 
de VU-afdeling Meeuwrode Nodigen 
uit tot het feest: Jaak Gabriels, de 
senatoren Vandekerckhove en Appel-
tans, de kamerleden Sauwens en Bre
poels en alle Limburgse VU-provincie-
raadsleden. Het feest begint om 20u 
en meevierders ook van buiten de 
bronsgroene provincie zijn van harte 
welkom! 

LIMBURG 
JANUARI 

23 MEEUWRODE: Groot Provin
ciaal VU-Overwmningsbal met Jaak 
Gabriels, R. Vandekerckhove, L. Ap-
peltans, J. Sauwens, F. Brepoels, en 
alle provincieraadsleden. Aanvang: 
20u. Inkom 49 fr. In het Kultureel 
Centrum te Meeuwen-Gruitrode. 

FEBRUARI 

6 SINT-TRUIDEN: VU-afdelingsba. 
Zaal ,,Veemarkt", Speelhoflaan. Aan
vang: 20U.30. Inkom: 99 fr. 

W^t 
BRABANT 

JANUARI 

22 GRIMBERGEN: Nieuwjaarsre
ceptie met gelegenheidstoespraak 
van Jaak Gabriels in zaal ,,WauxhaH" 
te Grimbergen om 20u. Org. : VU-arr. 
Halle-Vilvoorde. 

26 LENNIK: Algemene Vergadering 
van de Federatie van Vlaamse Krin
gen, prov. Brabant. Aanvang: 20u. In 
Huize Zwartenbroek, Zwartenbroek-
straat 127, Lennik. Org. : FVK-Bra-
bant. 

27 MACHELEN: Nieuwjaarsdrink 
met gastspreker Hans De Belder. In 't 
zaaltje van café Floreal (bij De Krum-
me), Hansoulstraat 60, om 20u. Org. : 
VU-Machelen. 

28 LEUVEN: ,,Het onderwijs in het 
Vlaanderen van morgen" , door sena
tor Blanpain, in zaal St.Jozef, Burge
meesterstraat 57 om 14U.15. Met kof
fietafel. Deelnameprijs: 150 fr. Org. : 
Rodenbachkring-Leuven. 

29 KESSEL-LO : Eerste babbel met 
senator R. Blanpain in zaal De Kring, 
J . Pierrestraat 74 om 20u.30. Org. : 
VU-Kessel-Lo. 
29 BRUSSEL: Hutsepotfestijn van
af 12u. 's middags, bij De Viking, bij 
Guido, Arduinkaai 5. Ook op 30 en 31 
januari, telkens vanaf 12u. Tvv. VU-
Brussel. 

31 AFFLIGEM: Gezellig samenzijn 
voor leden en sympathisanten vanaf 
15u. in Natekeshof te Teralfene. Org. : 
FVV-Affligem. 

31 TERNAT: Startdag gemeente-
raadsvrkiezingen 1988. Cultureel 
Centrum ,,De Ploter". 

31 TIELT-WINGE: Winterwandeling 
in het Meerdaalwoud o.l.v. boswach
ter Bert Mues. Samenkomst om 14u. 
aan de h Theresiakapel aan de 
Naamsesteenweg te Heverlee. Inlich
tingen bij Willy Van de Walle (016/ 
50.16.14). Org. . Vlaams Kring Tielt-
Winge. 

FEBRUARI 

6 WINKSELE-HERENT: VU-Dans-
feest in de gemeentelijke sport-en 
feestzaal, Warotstraat te Winksele. 
Millers' orkest Aanvang: 20u.30. 

6 SINT-ULRIKS-KAPELLE: 13e 
groot Breugelfestijn in feestzaal ,,De 
Nachtegaal" , Brusselstraat 83. Vanaf 
18u. Ook op 7/2 vanaf 11u.30. Org. : 
VU-Sint-Ulriks-Kapelle. 

Roger Blanpain 
In de bloemen 

Op zaterdag 6 februari 1988 gaat 
om 20u.30 in de gemeentelijke Sport
en feestzaal, Warotstraat te Winksele-
Herent het VU-dansfeest met het Mil
lers' orkest door. Senator Roger Blan
pain en Europarlementslid Willy Kuij-
pers én de hele Herentse VU-ploeg 
nodigen iedereen uit om een ,,avond
je ui t " o.m. onze kersverse, recht
streeks verkozen senator Roger Blan
pain in de bloemetjes te zetten. Zoals 
ieder jaar zal ,,onze zaa l " weer bom
vol lopen — wees dus bijtijds erbi j ! 

En... zoals steeds wordt er een 
reuze-tombola gehouden. 

Wees paraat 
voor de toekomst: 

kie» de juiste school 
240 bladzijden informatie en nuttige wenken. 

— Adressen van alle scholen : 
secundair - hoger - universitair onderwijs 

in Brussel en Vlaanderen. 
Gratis te verkrijgen: 
— in de PMS-centra 

— op de gemeentebesturen 
;- bij de groep DE FAMILIE 

— in alle agentschappen 
van de GENERALE BANK 

(tot uitputting 
van de 

voorraad) O 
of op schriftelijke aanvraag bij de uitgever : 

DE ONDERWIJSGIDS 
Kleine Wijngaardenstraat 179 - 1160 Brussel 

(50 F bijvoegen voor verzendingskosten) 

Ook in Tervuren 

Op naar 9 oidober '88! 
Op 15 januari hielden de Tervuren-

se VU-afdelingen hun jaarlijkse 
nieuwjaarsontvangst o.l.v. voorzitter 
Rob Claeys en fraktieleider Alex Van-
derhulst. De inzetrijke ploeg bestuurs
leden zorgde voor een fijn versierde 
en goed-tafelende Parochiezaal te 
Moorsel. De drie Leuvense parle
mentsleden: senator Roger Blanpain, 
kamerlid Luk Vanhorenbeek en Euro
parlementslid Willy Kuijpers vulden de 
programmatische toelichtingen aan 
met een opdrachtomschrijving voor 
de naderende gemeenteraadsverkie-

Berichten uR 
Halle-Vilvoorde 

De startdag gemeenteraadsverkie
zingen gepland op 31 januari 1988, 
zal doorgaan op zondag 6 maart 
1988, in het Kultureel Centrum De 
Ploter te Ternat. 

De arrondissementsraad vergadert 
daarom wél op vrijdag 29 januari 1988 
en dit in de Parochiezaal te Beigem. 

En vergeet het met: zaterdag 7 mei 
1988: Tweede feest in 't Hart van 
Brussel van de arrondissementen 
Halle-Vilvoorde en Brussel. 

Proficiat 
Jefi 

In de jongste nummers van het 
weekblad WIJ werd op de regionale 
pagina's aandacht geschonken aan 
de gemeente Dilbeek. Terecht, in 
deze Vlaams-brabantse gemeente 
wordt door de VU-mandatarissen zeer 
hard gewerkt. De gemeente beschikt 
over twee mandatarissen: één in de 
provincieraad: Piet Ronsijn en één 
senator: Jef Valkeniers. De persoon
lijke uitslag van deze laatste blijft in 
stijgende lijn lopen. Jef Valkeniers 
haal op 13 december j . l . 16.911 voor
keurstemmen, dat IS een dikke 1500 
meer dan in 1985. En dat mocht toch 
wel even in de verf gezet worden! 

zingen. Het zullen de eerste zijn, zon
der het aandeel van Joris Depré-zali-
ger. Zijn werkzaam leven werd pas
send door al de sprekers indacht ge
maakt. Mevrouw Lieve Depré-Van-
dendriessche ontving een lang én 
meevoelend applaus voor haar man
moedige blijvende medewerking. 

Opnieuw werden de hoofden bij 
mekaar gestoken om een VUJO-ploeg 
te starten. VU-Duisburg, Vossem en 
Tervuren-Moorsel heeft beslist wind in 
de zeilen. 

Aan de hand 
van 'n boswachter 

Winterwandeling 
In het 
iVleeritaalwoud 

Op zondag 31 januari aanstaande 
organiseert de Vlaamse Kring uit Tielt-
Winge een ongeveer 2 uur durende 
winterwandeling in het Meerdaal
woud, en dit onder deskundige leiding 
van de Tieltse boswachter Bert Mues. 

Na de wandeling kan de vermoeid
heid weggespoeld worden met verfris
sende of hartversterkende dranken en 
wordt de honger gestild met een war
me hap. 

De deelnemers worden wel ver
zocht gepast kleding en dito schoeisel 
aan te trekken, je weet maar nooit, de 
sneeuw zal niet laten op zich wach
ten! 

De deelname in de onkosten be
draagt 50 frank per volwassen deelne
mer. 

Afspraak op zondag 31 januari om 
14 uur aan de H. Theresiakapel aan 
de Naamsesteenweg te Heverlee. 

Voor meer inlichtingen kan men 
bellen naar Willy Van de Walle: 016/ 
50.16.14. 

M E U B E L E N f « D E K E I Z E R 
Salons - Klcinmeubelen - Lusters - Geschenkmrtikelen 

O n k l o p b a r e pr i jzen 
in k l e i n m e u b e l s en s a l o n s 

rden voor trouwers! 

Openingsuren: l>i., woe., vrij. v«n 13 tot ldu.30 
Do., /a l . v«n 10 tot 19 u. 30 
Zondag van 14 tot 18 u. 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 1740 TERNAT 02 582.22.22 
Staf Kiesekoms lop slethts i s k m van Brussel centrum) 
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ZO^K€B!:3€ 
D 23-jarige jonge dame, diploma 
Handel-Kantoor-Verkoop, met kennis 
van Fr. en E. zoekt een betrekking als 
bediende. Zij Is bereid deeltijds bu-
reelwerk te verrichten. Voor nadere 
inl. zich wenden: O. Van Ootegem, 
Ere-senator, Arm. Lonquestraat 3 1 , 
9219 Gentbrugge, 091/ 30.72.87. 

GEMEENTE 
HERZELE 

B E R I C H T 

Het Kollege van Burgemeester 
en Schepenen brengt ter kennis 
dat drie betrekkingen van politie
agent voltijds (MA^) bij wijze van 
aanwerving te begeven zijn. 

Inlichtingen betreffende aan-
wervingsvoorwaarden en getuig
schriften kunnen bekomen wor
den op het Secretariaat — Telefoon 
(053) 62 79.01 (post 404). 

Eigenhandig geschreven kandi
daturen vergezeld van de nodige 
bewijsstukken moeten per aange
tekende zending gericht worden 
aan het Kollege van Burgemeester 
en Schepenen van en te Herzele, 
Markt 1, 9550 Herzele, uiterlijk op 
06 februari 1988 (poststempel geldt 
als bewijs). 
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Te Gentbrugge-Ledeberg 

Eresenator 
Oswald Van Ooteghem gehuldigd 

Voor de jaarlijkse nieuwjaarsrecep
tie van afdeling Gentbrugge-Lede
berg waren de VU-vrienden in massa 
opgekomen o.w. de parlementariërs 
Bob Van Hooland en Frans Baert, de 
provincieraadsleden J . Taghon en J. 
Beke, de gemeenteraadsleden K. Van 
Hoorebeke, H. De Bleecker, A. Ver-
paele, H. Waeterloos, G. Van de Ker-
chove (Aalter), Bossuyt (De Pinte), 
oud-prov. raadslid M. Stals, de 
OCMW-leden L. Daems en J . De Moor 
en vele bestuursleden. 

Op het mooi versierde podium werd 
gemeenteraadslid Verpaele aan de 
tand gevoeld over de VU in de ge
meenteraad en hiel ing. Gert Robert 
een losse babbel met eresenator Os
wald Van Ooteghem, doorspekt met 
luimige anekdoten uit zijn politieke 
karrière. 

Na een rijkelijk overgoten erewijn-
pauze somde voorzitter Frank Bombe-
ke in zijn hulde de vele aktiviteiten op 
van de scheidende senator. Patricia 
verraste Oswald met een ludiek ge-
kommentarleerde reuze-stripverhaal 
met Oswald als stripheld, waarna vele 
dankbare vrienden bloemen of een 
geschenkje overhandigden aan de 
eresenator en zijn echtgenote Anne
ke. 

Ontwapenend was kleinzoon Henk 
die een huidegedicht voordroeg aan 
zijn grootouders. In zijn dankwoord 
betrok Oswald Van Ooteghem zijn 
vrouw die hem altijd steunde, beloof
de dat de Volksunie ook in de toe
komst op hem kan rekenen maar 
hoopte toch eindelijk eens meer tijd 
aan zijn familie te kunnen besteden al 
was het maar om zijn kleinzoon te 
leren zwemmen. 

Oswald, we like you, ofte, we zien U 
geren. 

Jan De Moor 

OOST-VLAANDEREN 

A. Verpaele en O. Van Ooteghem op de praatstoel. 

De rechtstaande aanwezigen bij ,,De Vlaamse Leeuw' 

DRUKKERIJ VAN LINDEN 

Alle drukwerken 

Pastorijstraat 16-17 
WILLEBROEK 
Tel 03/886.62 89 

03/886.92 93. 

Aanneming Begrafenissen 

^HH 
'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

~ 03/888.69.35 

•JANUARI 
22 LOVENDEGEM: Nieuwjaarsre
ceptie in ,,De Graaf van Vlaanderen", 
Dorp 10. Eregast: Bob Van Hooland. 
Aanvang. 20u. Org. : VU-Lovende-
gem. 

22 ZOMERGEM: Nieuwjaarsrecep
tie in het parochiaal centrum vanaf 
20u. Kennismaking met senator Bob 
Van Hooland. Org. : VU-Zomergem. 

23 HOFSTADE-AALST: Kaas- en 
Wijnavond met als gastspreker Jaak 
Gabriels, m zaal Welkom te Hofstade 
om 20u Deelname: 300 fr. Org. : VU-
Hofstade-Gijzegem. 
29 DESTELBERGEN: Nieuwjaars
receptie met gastspreker Bob Van 
Hooland. In zaal Stekkerhof, Laarne-
baan 99 te Heusden. Org. : VU-Destel-
bergen-Heusden. 
30 SINT-AMANDSBERG: Bezoek 
tentoonstelling van Vlaamse wandta-
pijen in Sint-Pietersabdij te Gent. Sa

menkomst in tea-room Epsilon, hoek 
Kunstlaan en St-Amandsstraat (nabij 
St PietersDlein)om 14u InkomprijsSO 
fr p p. (indien met meer dan 20, 60 fr. 
p.p.). Org. : FVV-St.-Amandsberg. 
30 ERTVELDE: Groepstentoonstel
ling in Vlaams huis De Veldbloem. 
Deze tentoonstelling loopt tot 6 maart 
en IS open op wo-do-vrij vanaf 17u. 
Zaterdag vanaf 14u en zondag vanaf 
lOu. 

FEBRUARI 
6 LOKEREN: Algemene vergade
ring van Vlaamse Kringen- prov. O.VI. 
Aanvang; 14u.30 in café Centrum, 
Kerkstraat 1, Lokeren. Org. : FVK-
O.VI. 
6 LOCHRISTI: 8e Hutsepotfeesten. 
Om 19u. receptie. Kennismaking met 
Bob Van Hooland. In Sint-Niklaas-
kring, Dekenijstraat 7. Inschrijven tot 
4/2 bij Raf Cosijns (091/55.74.91) of 
Julien Vervaet (091/55.69.40). Org. : 
VU-Lochristi. 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

AALST 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Aalst gaat over tot het 

aanleggen van een wervingsreserve van gezins- en bejaardenhelpster 
(voltijdse en/of halftijdse tewerkstelling) met een geldigheidsduur van 
twee jaar. 

De kandidaturen voor deelname aan het wervingsexamen moeten bij 
ter post aangetekende brief worden gestuurd aan de Voorzitter van het 
OCMW, Gasthuisstraat 40 - 9300 AALST, en uiterlijk op 15.02.1988 ter 
bestemming zijn vergezeld van volgende bewijsstukken: 
— uittreksel uit de geboorteakte 
— nationaliteitsbewijs 
— recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag (max. 6 maand) 
— afschrift diploma of getuigschrift 
— militiegetuigschrift 

Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot economische 
heroriëntering van 04.08.1978, genaamd anticrisiswet, is de betrekking 
van gezins- en bejaardenhelpster toegankelijk voor mannen en vrouwen 
tenzij het uitdrukkelijk anders is voorzien. 

Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op de perso
neelsdienst (tel 053/78.33.66 - binnenpost 104). 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

van het goede meubel 
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen Tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19u. Zondag gesloten 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

T e l . : 02/582.13.12 
02/582.04.10 

VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N. - PORSCHE 924-944 
Diensten: vertiuring lange termijn; D'IETEREN LEASE 

korte termijn: AVIS 
Personenwagens en vracfitwagens 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

rr--\ STUDIO 
AHJ DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— IVtode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

GEORGES DE RAS 
_ PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens. 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 

Tel . 053-21.36.36 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 
Ferenczl Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 V\/ommelgem 
Tel. 03/353.26.50 
Open van 9 tot 20 u. van maandag 
tot zaterdag. 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel . 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

FRANSSENS OPTIEK; 
Si lhoue t te 
Marw i t z 
Rodens tock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel . 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel . 03-235.64.75 

Alle trofeeën, wimpels, bekers, 
speldjes, badges, enz. vanaf 1 
november 1987 bij 

ESOX -
STAN PHILIPS 
Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02/460.68.93 

Hier kan uw publiciteit komen! 

Neem even kontakt op met ons 
02-219.49.30 of 02-380.04.78 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE-9400 
Sleenweg naar Aalst 496 

Tel 053-66 83 86 

AFD OKEGEM-9471 
Leopoldslraal 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

KLEDING LENDERS 

5int-Damiaanstraat 41 
i/Vommelgem 
rel. 03-353.70.39 

iames- heren- en kinderkledma 
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Kalligrafe Joke van den Brandt: 

„Schoonschrijven is 
zichzelf veredelen!" 
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Kalligrafe Joke van den Brar 

„Schoonsclirij^ 
zichzelf verede 

EKEREN — In 1540 publiceerde Geraard Merca
tor, de boermde kartograaf, zijn schrijf metode. Toen 
een van zijn kollega's hem vroeg waarom hij zich 
bezighield met het schrijven van een kalligrafiekur-
sus antwoordde deze: ,,Onze taal is zo mooi, waarom 
zouden wij haar dan geen mooie uiterlijke vorm 
geven ? Een koning kleedt zich toch niet in de lompen 
van een bedelaar." 

Nu ongeveer 450 jaar later zetten Vlaamse kalligra-
fen het werk van Mercator verder. 

Joke Van den Brandt: ,,Het schrift is een waardig uitdrul<l<ingsmiddel 
van de persOOnliil<heid. (foto Rob Meersman) 

TWEE bekende namen zijn 
Joke van den Brandt 
("Turnhout) en Paul De 

Bruyne. Deze Bruggeling bouwde 
zich sinds het Expojaar '58 een 
sterke reputatie als grafikus en 
kalligraaf op. Wie heeft niet ge
dweept met de uitgaven van 
Houtland? 

Veredeling 
Sedert 1985 is De Bruyne weer 

uitsluitend werkzaam als kalli
graaf. Hoe waardevol schoon-
schnjven voor De Bruyne is moet 
blijken uit volgende bedenking: 
,,Een tel<st die door een menselij
ke hand wordt veredeld zal eer
biediger worden behandeld en 
niet gelijkgesteld worden met in
formatie die op duizenden eksem-
plaren vaak smakeloos met,,mo
derne" middelen gereprocudeerd 
wordt." 

Ook Joke van den Brandt hangt 
deze stelregel aan. De veredeling 
van het eigen handschrift heet bij 
haar ,,dat iets wezenlijks toege
voegd wordt aan de eigen kulture-
le bagage", meer zelfs, ,,het 
schrift wordt een waardig uitdruk
kingsmiddel van de persoonlijk
heid". 

Maar wat is kalligrafie nu eigen
lijk? 

J.v.d.Brandt: ,,Kalligrafie 
komt van het Griekse kallos 
(schoon) en grafein (schrijven), 
het wil dus schoonschrijven zeg
gen. Maar dat niet alleen. Kalli
grafie IS een brede waaier van 
dingen. Van gewoon handschrift 
tot een kunstwerk met letters. Kal
ligrafie kan men gebruiken voor 
gewone zaken zoals een menu of 
een uitnodigingskaartje maar 
men kan ook proberen om met 
letters een kunstwerk te maken. 
Daarbij heb je dan twee richtin
gen. Eén waarbij de mededeling 
belangrijk blijft, maar men kan 
ook de letter als louter grafisch 
element gebruiken." 

WIJ: Kalligrafie is van alle 
tijden? 

J.v.d.Brandt: ,,De eerste spo
ren van primitieve Romeinse ka
pitalen stonden op wapens en 
sieraden, er was nog duidelijk een 
verwantschap met de Griekse let
ters. Die Romeinse letters werden 
dan verbeterd en bereikten met 
de bloei van het Romeinse Rijk 
een biezonder grote perfektie. 
Dat merk je ten andere in de hele 
loop van de geschiedenis. Tel
kens als een beschaving een 
hoge bloei kende is er ook een 
lettertype dat naar volmaaktheid 
groeide. Dat is ook zo geweest 
met de Karolingse Tijd die haast 
volmaakte minuskels voortbracht, 
die tot op vandaag de basis vor
men voor de onderkastletters bij 
alle drukletters. De letters die 
achteraf kwamen zijn eigenlijk al
leen maar evoluties. 

In heel deze loop heb je een 
uitschieter: het Gotisch. Deze let
ters volgden de strakke lijnen 
zoals in de bouwstijl. Men wou 
van de letters kunstwerken ma
ken maar offerde zo de leesbaar
heid en de schrijfsnelheid op." 

Humanistisch 
WIJ: Ik neem aan dat de 15de 

eeuw ook niet onbelangrijk 
was... 

J.v.d.Brandt:,,Inderdaad zeer 
belangrijk. Wij houden er het hu
manistisch kursief aan over In 
Italië, waar het artistieke en we
tenschappelijke zwaartepunt lag, 
ontstonden scriptoria waar men 
de oude karolingische manuskrip-
ten overschreef en waar men, om 
sneller te kunnen schrijven, be
paalde aanpassingen doorvoer
de. Het schrift helde een beetje 

— Schoonschrijven, een prakti
sche handleiding voor een mooi 
en bruikbaar schrift. Joke van 
den Brandt. 295 fr. + 30 fr. 
verzendkosten op rek. 280-
0568595-18 van P.D.Bruyne. 
Vermelden:,,Schoonschrijven". 

— Kalligraphianieuws. Uitg. Kal-
ligraphia, Gistelsesteenweg 
340,8200 Brugge. 050/38.73.22. 

naar rechts, kursief dus, en de 
meeste letters werden in één trek 
geschreven. In 1522 werden de 
eerste regels vastgelegd, in 1540 
deed Mercator dat bij ons. Het 
humanistisch kursief is voor ons 
zeer belangrijk, onze schriftkur-
sussen zijn er op gebaseerd. Het 
laat toe een zekere snelheid aan 
te houden en de letter is boven
dien mooi en zeer leesbaar. Ten 
tijde van de barok is er weer een 
verval, alles moest dan uitbundig 
zijn. Men ging het humanistisch 
kursief voorzien van overbodige 

krullen, zo uitvoerig dat men op 
den duur meer werk ging beste
den aan de krullen i.p.v. aan de 
letter zelf Gomt men de krullen 
weg dan blijft er slechts een pove
re letter over." 

WIJ: Er was ook een evolutie 
in het schrijfalaam. 

J.v.d.Brandt: ,,Tot ongeveer 
800 schreef men met een rietpen 
met beitelvormige punt. Daarna 
werd gedurende bijna 1000 jaar 
met de ganzeveer geschreven, in 
de 18de eeuw sneed men aan de 
ganzeveer een puntige pen zodat 
men door druk uit te oefenen het 
inktspoor kon versmallen en ver
breden 

Met de stalen pen ging men 
later de dikke en dunne penne-
streken sterk overdrijven, dat 
bracht een verarming van de let
tervormen met zich mee. Men 
ging te veel nadruk leggen op de 
krullen waardoor het schrift aan 
karakter verloor. 

In onze eeuw deden de uitvin
ding van vulpen, balpen en viltstift 
verder hun werk. Op de scholen 
werd geen aandacht meer be
steed aan het schrift, het ontbrak 
ons aan goede schrijf metoden. 
De tikmachiene en de komputer 
brachten het schrift nog meer in 
de verdrukking. Ondanks of mis
schien dankzij deze kwalijke evo
lutie is er de jongste jaren een 
vernieuwde belangstelling voor 
het schoonschrijven ontstaan. 
Men IS terug de waarde van een 
mooi handschrift gaan inzien." 

Heropleving 
WIJ: Waar is de heropleving 

van de kalligrafie begonnen? 

J.v.d.Brandt: ,,Begin deze 
eeuw in Engeland met Edward 
Johnston. Hij heeft in klare be
woordingen gezegd waarover het 
gaat: ,,De eigenschappen van 
een bruikbaar schrift zijn: duide
lijkheid, schoonheid en karakter." 

De rage waaide toen naar de 
Skandinavische landen over, van 
daar naar Nederland en zo naar 
ons. Maar verder reikt de stro
ming voorlopig niet. Er bestaat 
nauwelijks interesse in Frankrijk 
en ook niet in Italië. De herople
ving is ook een samenloop van 
omstandigheden. Mensen leren 
opnieuw schoonheid waarderen 
en zoeken een hobby die minder 
duur is dan b.v. weven en kant 
klossen. Ik neem echter aan dat 
de huidige rage na verloop van 
tijd wel weer voorbij zal gaan. 
Engelse vrienden zeggen dat het 
bij hen reeds het geval is. Zo zie 
je maar..." 

WIJ: Is de aanleermanier be
langrijk? 

J.v.d.Brandt: ,,Het is inder
daad belangrijk om sistematisch 
en stap voor stap te werk te gaan. 
Pen- en ritme-oefeningen moeten 
dagelijks en gedurende een week 
onderhouden worden. En zo gaat 
men verder, van week tot week. 
Het IS zeer belangrijk om alle 
dagen te oefenen en de letters 
van buiten te leren. Onze ouders 
hebben dat nog gekend. Hun 
schrift, zelfs al was dat niet per-
fekt was altijd mooi om naar te 
kijken. Metode en veel oefening 
waren aan de orde. Nu heeft prak
tisch iedere onderwijzer(es) een 
eigen metode of iets dat er op 
lijkt..." 

Falend onderwijs 
WIJ: ...als ze een metode 

hebben... 

J.v.d.Brandt: ,,Ik ben al eens 
bij minister Coens geweest om 
over het probleem te praten, maar 
er zijn blijkbaar belangrijker din
gen ; ik heb van de minister of zijn 
diensten verder niets meer ge
hoord. Ik doe dan maar verder 
met mijn kursussen want ik ben 
ervan overtuigd dat schoonschrij
ven het toevoegen is van een 
meerwaarde aan uw kuituur. Men 
zal voor iemand die mooi schrijft 
meer respekt hebben." 

Joke van den Brandt is de echt
genote van de grafikus Frank-lvo 
Van Damme, het hele gezin is 
bovendien sterk in kunsten en 
schoonheid geïnteresseerd. Poë
zie, muziek, tekenen en schilde
ren: het vormt één geheel. 

Waar haalde Joke van den 
Brandt haar interesse voor de 
kalligrafie? 

J.v.d.Brandt: ,,lk heb eigenlijk 
altijd graag geschreven, in de 
twee betekenissen van het woord. 
Van jongsaf aan schreef ik ge
dichten over en later zelf poëzie. 
Toen Frank dan de kursus van 
Plantijn ging volgen werd mijn 
interesse wel definitief. Ik schafte 
mij in 1959 een eerste boekje over 
kalligrafie aan, op den duur groei
de de vakliteratuur uit tot een hele 
biblioteek." 

WIJ: Heeft het kunstonder
wijs nog aandacht voor kalligra
fie? 

J.v.d.Brandt: ,,Schoonschrift 
IS altijd een vak geweest dat aan
leunde bij lay-out en bladschik
king. Maar in de jaren zestig is de 
discipline volledig verwaterd tot 
er helemaal geen belangstelling 
meer was. Men moet ook de ge
paste leraar vinden, iemand die 
leerlingen kan begeesteren om
dat het oefenen tijd en inspanning 
vergt. Een lerares vertelde me 
onlangs: „Ik moet schoonschrift 
aanleren maar ik heb het zelf niet 

geleerd op school." Er zijn er ook 
die aan hun leerlingen zeggen: 
,,Hier is een boekje en schrijf 
maar wat". 

Steeds meer en meer willen 
bedrijven en overheidsdiensten 
voor hun waardevolle papieren 
een kalligrafische voorstelling. 
Men wil terug oorkonden en mooi 
geschreven diploma's. Vroeger 
werd zoiets met een tikmachiene 
ingevuld. Nu wil men kalligrafie, 
dat geeft allure..." 

Traditie 
WIJ: Worden er nog nieuwe 

letters uitgevonden? 
J.v.d.Brandt: ,,Nee, de Ro

meinse kapitalen, de Karolingi
sche minuskuls en de humanisti
sche kursieven vormen de basis 
van het handschrift. Daar kunnen 
nog wat variaties aangebracht 
worden, maar doorgaans zijn dat 
verminkingen. Natuurlijk zijn er 
de modeverschijnselen. Zo de Jü-
gendstil-letters, die waren zelfs 
plezant. Ook zijn er de plakletters 
die zeer veel gebruikt worden, 
juist omdat men niet meer kan 
schrijven. Nieuwe lettervondsten 
worden vaak ook geassocieerd 
met een merk- of firmanaam en 
zijn daarbuiten niet meer bruik
baar." 

WIJ: Heeft Vlaanderen een 
kalligrafische traditie? 

J.v.d.Brandt: ,,De handschrif
ten uit de middeleeuwen zijn gro
te kalligrafie. Men moet er de 
Albertina te Brussel en onze 
kloosterbiblioteken eens op nakij
ken. In onze tijd, vanaf 1960 zeg 
maar, zijn er mensen zoals Paul 
De Bruyne en Jef Wauters, die 
veider werkten zelfs wanneer er 
geen interesse meer was. Eind 
1970 IS er terug een opflakkering 
gekomen door enkelingen die de 
brug naar vandaag gelegd heb
ben. Dan is er de kursus bij Plan
tijn geweest die grote namen 
heeft opgeleverd. Ik denk hier aan 
Herbert Binneweg en Paul Ibou 
die op het gebied van tipografie 
en boekverzorging een internatio
nale faam hebben verworven." 

Geduld en vrije tijd 
WIJ: Heb ik het juist dat 

schoonschrift gelijk liep met 
een stukje Vlaamse beweging? 

J.v.d.Brandt: ,,Dat is gedeel
telijk zo, want mensen uit die 
kringen zagen schoonheid en ei
gen geaardheid in mekaars ver
lengde. Kalligrafen hebben inder
daad veel voor de IJzerbedevaart 
gewerkt, er waren de postkaarten 
met Vlaamse spreuken, er was de 
KSA, de St.Lutgardiskalender, 
enz. Maar de interesse is de jong
ste jaren veel breder geworden. 
Vlaamse kalligrafen hebben in
derdaad de traditie levendig ge
houden. In Wallonië is er van een 
heropleving helemaal niets te be
speuren. Wie in Wallonië pennen, 
inkt en papier verkoopt zal dat 
bevestigen." 

WIJ: Hoe ziet u de toekomst 
van de kalligrafie? 

J.v.d.Brandt:,,Er zal nog veel 
moeten gebeuren eer de kalligra
fie echt gemeengoed wordt, ook 
omdat er haast geen begeleiders 
zijn Weinig mensen zijn bereid 
om uren en uren te zitten schrij
ven, geduld is heden ten dage 
nog moeilijk op te brengen. Ieder
een leeft zo snel en bovendien is 
er de televisie waaraan zowat alle 
vrije tijd wordt opgeofferd." 

(m.v.l.) 

MENSEN 
"SSONS 
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