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N looms Notionool H/eekblod ócS) 

„De hand- en spandiensten om de nationale koalltle naar de CVP-PVV-hand te zetten gaan zo ver dat zelfs geen 
communautair elsenpatform werd opgesteld. Geens III mist dus alsnog elke visie op de verdere Vlaamse autonomie, 

waarvan zij toch de pleitbezorger bij uitstek zou moeten zijn. Dit staat in schril kontrakst met Waals gewest en Franse 
gemeenschap, waar de regeerakkoorden van de executieven wel een uitvoerig hoofdstuk staatshervorming bevatten, 

dat gesteund wordt door alle franstalige partijen." 

(Kommentaar In „Oe Financieel Ekonomlsche Tijd, 4 februari 1988.) 

De zwanezang 
Bij middel van paginagrote advertenties werd zopas den 

vollie kond gedaan, dat „de Generale Maatschappij van Bel
gië een zaak is van 10.000.000 Belgen". Op deze wijze trachtte 
de Générale een nieuwsoortig Belgisch patriottisme kunst
matig op te kloppen. 

Het water stond de heren Lamy en Davignon hoog aan de 
lippen toen zij hun toevlucht namen tot dergelijke brallerige 
inefficiëntie. Een belangrijk kenmerk van de Générale is al
tijd geweest dat zij een douairière wou zijn die haar zaak
jes diskreet bedisselde tussen de fluwelen gordijnen van 
haar boudoir. De plotse publicitaire bevlieging was komisch-
krampachtig. 

Gezwegen het feit dat er geen tien miljoen Belgen zijn en 
sinds Destrée zelfs geen enkele, getuigde het van ongehoord 
lef dat de Générale zich met een genante vanzelfsprekend
heid in de Vlaamse kranten richtte tot het Vlaams publiek. 
Van de zes miljoen Vlamingen die de Générale thans voor 
haar wagen trachtte te spannen, is er praktisch geen enkele 
terug te vinden in de top van de maatschappij. 

Maar dat schijnt verleden tijd te kunnen worden. De Gé
nérale, zoals zij gevegeteerd heeft, is dood. Zal nooit meer 
worden wat ze is geweest. En het België, waarvan zij zich 
het laattijdig publicitair symbool wou maken, zal na haar 
potsierlijke zwanezang nooit meer worden wat zij wilde dat 
het zou blijven. 

Aan de Koningstraat wordt binnenkort niet alleen het fin 
de siècle behangsel vervangen. De transalpijnse knaap De 
Benedetti heeft er de vensters opengezet voor de wind van 
een andere tijd. Of hijzelf de enige wettige erfgenaam van 
de douairière is geworden, moge voci-alsnog onduidelijk zijn. 
Maar dat de man die In het Nederlands verklaarde Vlaan
deren lief te hebben voortaan méér vingers in de Générale-
pap heeft dan alle Lamy's en Davignons, lijdt geen twijfel. 

Inmiddels was de strijd rond de Générale een uitstekende 
gelegenheid om de verhoudingen in België te observeren. 
De stervensbegeleiding door de Belgische instanties was op 
z'n zachtst gezegd merkwaardig. 

Dat minister Eyskens zich achter de schermen zou bekom
meren om de Générale, lag wellicht in de lijn van Belgische 
evidenties. Niets en zeker niet het gezond verstand verplicht
ten de minister echter er toe openlijk en ontaktisch, op het 
grove af tegenover De Benedetti, de kaart van de Générale 
te trekken. De reputatie van onafhankelijkheid van de heer 
Eyskens heeft er niets bij gewonnen. En de verdenking van 
een te grote invloed van de Générale op het politiek bedrijf 
is er niet door ontkracht. 

De houding van de Bankkommissie was niet gespeend van 
partijdigheid. Het vonnis van rechter Duplat is terzake niet 
alleen onprettig voor de Générale, maar ook voor de Bank
kommissie. Dat onze instellingen niet boven de moerlemeie 
staan, is ook voor de toekomst een veeg teken. 

Over de Vlaamse mededinging in de strijd rond de Géné
rale kunnen wij ons niet onverdeeld verheugen. Vlaande
ren was weliswaar niet afwezig en zelfs de Vlaanders wa
ren er bij. Dat de Westvlaamse beleggers hun aandelen voor 
goed geld verkochten aan de Généralfe4iondgenoot Suez, ligt 
in de lijn van een Kortrijkzaans-ekonomische wetmatigheid. 
Dezelfde heren waren nochtans kort voordien uiterst laat
dunkend behandeld geworden door de Générale. 

Het uur van Leysen was een klein uur u. De man, die in 
Wallonië plots doorging voor de vleselijke état Belgo-
flamand, vond niets beters om deze verdenking van zich af 
te wentelen dan de gelispelde verklaring hoe heerlijk het 
was, met Belgen eendrachtig ondereen. 

De Générale probeerde op het nippertje, zich van de goede 
diensten van dez^ redder af te maken door achter zijn rug 
naar Suez te hollen. Onder het motto „liever de Fransen dan 
een Vlaming". 

Maar dat is al petite iiistoire geworden. Sinds de steen van 
De Benedetti zitten er definitief andere kikkers in de poel. 

Of ze, zoals toegezegd, Vlaanderen lief zullen hebben? Dat 
zal mede afhangen van Vlaanderen. Een eendrachtiger 
Vlaanderen dan zopas en eergisteren! 

tvo 

Amnestievoorstellen worden „overwogen" 

Bekrompenheid 
Dinsdagnamiddag moest de Kamer van Voll<sver-

tegenwoordigers zich uitspreken over tiet ,,in over
weging nemen" van een reef<s wetsvoorstellen. 
Eigenlijk is dit een louter vormelijke procedure. 

Maar praten over wat ruim veertig jaar geleden 
gebeurde, blijft in België een penibele kwestie... 

A LHOEWEL er nog lang 
geen zicht is op een nieu
we regering, begon alvast 

de Kamer met een aantal zal<en. 
Dinsdagnamiddag stond de ver-
l<iezing van de kwestoren, de be
noeming van de leden in de vele 
kommissies en het al dan niet in 
overweging nemen van een hele 
trits wetsvoorstellen op de agen
da. 

Bij de aanduiding van de acht 
kwestoren (dit zijn parlementsle
den die verantwoordelijk zijn voor 
de materiële kant van het parle
ment én de aanwerving van nieu
we personeelsleden) werden de 
Volksunie en de Groenen, on
danks hun protest, door de „gro
te" frakties buitenspel geplaatst. 
(Wat meteen ook de beschuldi
ging van PVV-voorzitster Anne-
mie Neyts, alsof de VU een kwes-
tor zou krijgen in ruil voor steun 
aan de CVP bij de koöptatie van 
senatoren, weerlegt!) 

Vervolgens werd aan de geko
zenen gevraagd of zij in de toe
komst wilden praten over liefst 55 
voorstellen van wet (de overgrote 
meerderheid van deze wetsvoor
stellen draagt nota bene een VU-
handtekening). Méér dan het ver

lenen van de toelating om over 
een voorstel te praten, houdt zo'n 
,,in-overweging-neming" immers 
niet in. SP-fraktieleider Tobback 
verklaarde zelfs dat het „onge
oorloofd" is om bij voorbaat elk 
,,storend" wetsvoorstel te ver
werpen : ,,Dat is het einde van de 
parlementaire demokratie." 

Toen VU-fraktieleider Cove-
llers echter om instemming ver
zocht om in de betrokken kom
missie te mogen debatteren over 
zijn voorstellen voor het verlenen 
van amnestie, laaiden de haatge
voelens opnieuw op. ,,Uit tradi
tie" stemden de franstaligen te
gen, met uitzondering van Ecolo. 
De woordvoerder van de Groe
nen benadrukte echter dat Ecolo 
noch Agaiev een debat wensen 
over amnestie en zich trouwens 
zullen blijven kanten tegen elk 
voorstel in die zin! Ook een vijftal 
SP-kamerleden zich verzetten, 
wat heus niet pleit voor de door 
hen verbaal zo sterk gepredikte 
verdraagzaamheid en hun res-
pekt voor de demokratie... Geluk
kig werd uiteindelijk toch een 
meerderheid gehaald, die de 
voorstellen wil bespreken. 

Waar wij ons mateloos en blij
vend over ergeren is de verkillen
de vaststelling dat ruim veertig 
jaar na de feiten nog steeds zo 
krampachtig wordt geageerd op 
voorstellen, die kunnen bijdragen 
tot verzoening en vergeving. In 
andere Europese landen, waar 
zich eveneens verscheurende ta
ferelen afspeelden tijdens en na 
de oorlog, is men het reeds lange 
tijd eens over de noodzaak om 
eindelijk de spons te vegen. Hier 
is men amper in het stadium dat 
men wel eens wil praten over een 
voorstel tot amnestie! 

In wezen typeert ook dit de 
miezerige kleinheid en de akelige 
bekrompenheid van dit land. 
Waar een goeverneur het anno 
1988 nodig acht zich krachtig te 
verzetten tegen het geven van 
een straatnaam ter nagedachte
nis van een Vlaamse abt, die 
precies het slachtoffer werd van 
blinde wrok. 

(pvdd) 

Sahara 
Wat doet een Vlaams 

onderzoeksteam in die on
metelijke en zich steeds 
wijzigende Sahara? De 
Gentse hoogleraar Henri 
Dumont geeft een ant
woord op biz. 20. 



Wi\ 

... en WIJ 
Wij ontvangen graag brieven van 

onze lezers als ze ondertekend zijn 

Naamloze brieven gaan de scheur

mand in evenals scheld- en smaadbrie-

ven De andere publiceren wij, naarge

lang er plaats beschikbaar is Wij 

behouden ons dan ook het recht voor 

brieven in te korten en persklaar te ma

ken zonder de essentie van de inhoud 

te veranderen 

De opinie vertolkt in een lezersbrief 

IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

ERGERNIS 

Ik lees in WIJ van 4 febr j I het 
artikel over het boek van Deniau en 
De Bock over het Irangate-schandaal 

Walter De Bock, joernalist bij De 
Morgen, negeert in het boek dood
leuk de belangrijke rol die de VU, WIJ 
en onze parlementsleden hebben ge
speeld om de wagen hier aan het 
rollen te krijgen 

Had U werkelijk van uit die hoek 
enige dankbaarheid, of gewoon maar 
fair-play verwacht ' 

Goed onthouden, tegen dat De 
Morgen weer eens failliet dreigt te 
gaan 

L. Kalhöfer, Kalmthout 

HEELNEDERLANDSE 
GEDACHTE 

Geboeid door het interview van de 
nieuwe ANV-Voorzitter mr E Raskin, 
( , ,WIJ" van 4 febr j I ) stel ik vast dat 
een oud zeer blijft nawerken Af en 
toe IS er een hapenng tussen hen, die 
via het ANV de integratie van de 
Nederlanden willen bewerken en zij 
die er als konsekwentie de politieke 

heriniging van de Nederlanden voor
staan Hierdoor ontstond bv m 1917 
de ,,Dietsche Bond" , vanuit N Neder
land en die bleef voortbetaan tot zijn 
opheffing door de Duitsers bij het 
begin van de oorlog 

Behorend tot het soort dat de inter
viewer ,,zo goed als onbestaande" 
noemt lees ik dat de politieke hereni
ging door de nieuwe ANV-voorzitter 
als ,,voorbijgestreefd" beschouwd 
wordt Toch met door 158 jaar Bel
g i ë ' Dat zegt hij met, maar evenmin 
dat het veertigjarige oude Europa van 
, ,morgen" evenmin betekent het 
voorbijstreven, respektievelijk ophef
fing van datzelfde ,,België", zij het 
mrt minder soevereiniteit aan ander 
hoge heren afgestaan Meer ( ' i ) 
Vlaamse soevereiniteit. Taalunie zijn 
het gevolg van veel te trage Vlaamse 
ontvoogding, zeker met van een Eu
ropese geschenkenfoor 

,,Orangisten" zijn vandaag nog 
steeds terug te vinden bij diverse 
ideologische en levensbeschouwelij
ke nchtingen Wat eens soort verwor
venheid was van de Vlaamse Bewe
ging schijnt wel grotendeels teloor 
gegaan, samen met de strijdbaar
heid Dankbare aanleiding om daar
aan te denken 

Jan Olsen, Oostende 

GLASNOST? 

Op woensdagavond 3 februari j I 
werden te Leuven, m de buurt van de 
Fakulteit Letteren en Wijsbegeerte, 
vier leden van het Katoliek Vlaams 
Hoogstudenten Verbond op zeer bru
tale wijze aangevallen door onbeken
den 

Op dat ogenblik waren zij affiches 
aan het aanbrengen met de opdruk 
,,Glasnost in V e t o ' " 

Twee van de vier hepen ernstige 
hoofdletsels op, zodat een ingrijpen 
van de spoedgevallendienst van het 
UZ Gasthuisberg onontbeertijk bleek 

Veto is het studentenblad van de 
Leuwens Overkoepelende Knngorga-
nisatie (LOKO) Het wordt in het al-
gemren echter weinig representatief 
geacht omwille van het totaal gebrek 
aan openheid voor andere ideeën 
dan dewelke zij verkondigen Zeer 
weinig studenten kunnen zich inder
daad vereenzelvigen met het ,,pro
gressief" tot zelfs intolerant karakter 
van dit ,,studenten"-weekblad, dat 
ovengens financieel volledig gedra
gen wordt door de Katolieke Universi
teit van Leuven 

Na verzorging van de slachtoffers 
werd klacht ingediend bij de Leuven

se politie Ook het rektoraat van de 
KUL werd op de hoogte gebracht van 
deze gewelddadige aanval door , ,on
bekenden", die blijkbaar aanstoot na
men aan de inhoud van deze affiches 

Wie het schoentje past, trekke het 
aan L U C Vanlouwe, KVHV 

GEMEENSCHAP 

Een zaak die mij ergert, en waar 
Vlamingen geen aanstoot schijnen 
aan te nemen, is die ,,Franse ge
meenschap" Dat er in België een 
Vlaamse, Waalse en Duitse gemeen
schap is, IS een feit Maar als er een 
Franse zou bestaan, waar blijft dan 
die Nederlandse gemeenschap, of 
hebben de Franssprekende het dan 
toch nog altijd voor het z e g g e n ' 

De Walen spreken toch ook Frans 
Die Franse gemeenschap is pure 
geldverspilling ten laste van de belas
tingbetaler 

R. Van Den Branden, Haacht 

REAKTIES 

1 Wat de Voeren-affaire betreft 
een Luikse rechtbank heeft er zich 
mee bemoeid, een onderwijzeres, die 
door de omstandigheden met uitbe
taald kon worden, wendde zich tot 
een Luikse rechtbank 

Dit laat me veronderstellen dat de 
gemeente Voeren administratief tot 
de provincie Limburg behoort, maar 
gerechtelijk nog altijd tot de provincie 
Luik Ik kan het met nagaan, maar 
wanneer het zo zou zijn, vraag ik aan 
VU-parlementsleden, die aan de her
ziening van de grondwet zullen mee
werken, er voor te zorgen dat de 
gerechtelijke indeling van het land 
gelijk loopt met de administratieve, 
zodat Waalse rechtbanken, die alles
behalve onpartijdig zijn, zich met aan
gelegenheden in het Vlaamse land 
met meer bemoeien 

De ,,Generale" 

a) Men verwacht met dat de hoog
ste piet van de grootste holding van 
een land zich, tijdens een TV-inter-
view, boos maakt Je verwacht meer 
zelfbeheersing van zo iemand 

b) Wanneer hij Carlo de Benedelti 
beschuldigt van ,, imperialisme" en 
,,kolonialisme", dan vraag ik me af 
wat de ,,Generale", gedurende bijna 
eén eeuw, in Belgisch Kongo heeft 
uitgevoerd 

c) Carlo de Benedetti, hoewel Ita
liaan, spreekt voortreffelijk Frans en 
heeft zich de moeite getroost vóór de 
TV Nederlands te spreken Misschien 
een beetje gebrekkig, maar de goede 
wil was er Een mooie les voor de 
Happarts, Caparts, Spitaels, Gols en 
noem maar op 

d) Dat de ,,Generale" in buiten
landse handen valt zal mij geen traan 
m de ogen kosten Hiermee zou een 
van de laatste bolwerken van ,,la 
Belgique de Papa" verdwijnen Ik zal 
er met om treuren Dat de Benedetti 
de Franse groep Parisbas of Indo-
Suez ter hulp roep vind ik minder 
aangenaam ,,Fransen bui ten" 

N.E. Poffe 
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^ ^ lepel & vork 
Industriële 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Ui tbergen 

Tel 091-67 57 12 

m 
I dri»»-in | 

S. M. B. 

P V B A B ie rhande l He l l i nckx 

Stationsstraat 42 V\/ymenier 4a 

1743 SINT-H/IARTENS-BODEGEM 

Tel . 582 10 93 
H 
HflltBMANDl 

ELLINCK <x 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe s 

WIJ bestellen ten huize 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17 - 011 /43 20 51 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich, Kon Astridlaan 85 034/57 30 32 
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof Ten/uursevest 60 - 016/22 86 72 

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

Torhout Stwgpr üchtervelde - 051/72 28 22 

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

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 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

l\.astautant 

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

RESTAURANT 
i Hoek 
I Wo l veng rach t 

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 j n 

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

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 Dnessche 
zaakvoerder 

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

ANTWERPIA 
' ^ l ^ , JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

De familiezaak met traditie 

AFSPANNING-HERBERG 

TOMBERG 

Afspanning Tomberg gelegen in 
een stukje ongerepte natuur' 
Specialiteiten 
Pannekoeken — Spaghetti 

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel . 02/532.09.40 

'tboerenhof 
CAFE-RESIAURANTT-FRfTUJR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone gnil 
Pr i j zen voor g r o e p e n 
o p a a n v r a a g . 

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

ZALEN GRATIS TE UWER BESCHIKKING VOOR ALLE GELEGENHEDEN; 
pnvaatfeesten, huwelijken, recepties, eerste- en erekommunies, jubileums, 

rouwmaaltijden, banketten groot en klem 

Kasteel LEIERUST Kuurne: 8 tot 140 personen 
Feestzaal Kasteel 'T HOOGHE Kortrijk: 20 tot 200 personen 
Feestzalen DE HALLEN Kortrijk: 20 tot 1500 personen 

VERZORGDE TRAITEURDIENST 
ook bij u thuis, met of zonder bediening, 

alle matenalen ter uwer beschikking 

'TWeel 

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

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

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raynnond 
— banketzalen tot 300 per-

sofien 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05-65.89.40 
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Toon van 
Overstraeten 
adieu 
Namen 

Namen 
Vorige week woensdag werd in 

Namen de nieuwe Waalse raad 
geïnstalleerd en meteen werd 
ook de Waalse gewestregering 
verkozen. In tegenstelling tot vo
rige keer verliep alles probleem
loos. Nu beschikt de nieuwe 
meerderheid van PS en PSC im
mers over een erg ruime meer
derheid (77 op 104 gekozenen). 

In 1985 lag dit inderdaad an
ders. Toen maakte niemand min
der dan VU-senator Toon van 
Overstraeten ook deel uit van de 
Waalse gewestraad, vermits hij 
verkozen werd in het Waalse ar
rondissement Nijvel. Bovendien 
hield Toon eigenlijk de sleutel op 
de Waalse macht in handen, ver
mits de toenmalige Waalse rege
ring van PSC en PRL slechts kon 
rekenen op 52 gekozenen. Net 
zoveel dus als de oppositie van 
PS, Ecolo én Toon van Over
straeten. 

Iedereen herinnert zich wat 
daarop is gebeurd: de zg. ge
loofsbrieven van Toon werden na 
een tumultueze openingsverga
dering door de 52 PSC- en PRL-
gekozenen niet ontvankelijk ver
klaard. En ondanks het verbaal 
protest van PS en Ecolo én een 
magistraal betoog van de betrok
kene, werd Toon naderhand 
manu militari de toegang tot de 
zittingszaal ontzegd. Ditzelde ge
beurde In de Franse gemeen
schapsraad. Herhaalde pogingen 
van de VU-senator om toch nog 
aan de vergadering deel te ne
men, werden op bevel van de 
Waalse raadsvoorzitter door de 
ordestrijdkrachten verhinderd. 

Vervolgens stapte Toon van 
Overstraeten naar de rechter, 
maar keer op keer verklaarde 
deze zich onbevoegd. 'Het be
wuste dossier zit trouwens nog 
steeds bij het Hof van Kassatie 
en, zoals aangekondigd, gaat 
Toon desnoods door tot in 
Straatsburg. Alvast een kluif waar 
rechtsgeleerden nog jaren zoet 
mee zullen zijn. 

Toon zegt vandaag nog altijd 
spijtig te zijn dat hij nooit de kans 
kreeg effektief in deze Conseil te 
zetelen. Voor ons blijft het even
eens een open vraag waarom de 
PS en Ecolo dit spel nooit echt 
doorgespeeld hebben, door bv. 
een alternatieve Waalse regering 
te vormen die evenzeer op 52 
gekozenen had kunnen steu
nen... 

m 
Buiten 

Jef Turf, jarenlang het boeg
beeld van de Vlaamse vleugel 
van de Kommunistische Partij en 
de spirit achter het weekblad ,,De 
Rode Vaan", werd vrijdag afge
dankt door de nieuwe voorzitter 
van de KP, ene Ludo Loose. Met 
als gevolg dat Turf vanaf deze 
week moet gaan stempelen. 

Oorzaak heet een meningsver
schil te zijn over de te volgen lijn 
van het blad en de strategie van 
de KP in het algemeen. Dit kon-
flikt groeide echter uit tot een 
openlijke ruzie tussen de partijlei
ding en de redaktie, met als ge
volg dat de hoofdredakteur nu 
moest opstappen. (Wat voor een 
partij die beweert de belangen 
van de werknemers te verdedi
gen, niet bepaald fraai kan ge
noemd worden...) 

Onloochenbaar is dat de 
Vlaamse kommunisten met dit 
gedwongen vertrek van Turf een 
erg intelligent (hij is immers doc
tor in de atoomfysika), integer en 
oprecht Vlaamsvoelend politikus 
verliezen. Alhoewel wij ideolo
gisch mijlenver van elkaar venwij-
derd staan, is dit ontslag evenmin 
een goede zaak voor het joerna-
listieke landschap in Vlaanderen. 

^|JEkR4GEN 
AAN... 

Jan Andries, schepen 
van bevolking en ambtenaar 

van de burgerlijke stand (Lier) 

Firmin 
Debusseré 
waar
schuwde 

Gelijk 

De afgelopen week was er nog
al wat te doen over de veroorde
ling, die België opliep vanwege 
de Europese Gemeenschap inza
ke het (onrechtmatig) innen van 
een inschrijvingstaks bij de aan
koop van een voertuig. De huidi
ge financieminister Mark Eys-

* Zondag is het Valentijntje, 
dag van de verliefden. Vaak 
resulteert verliefdheid uitein
delijk in een huwelijk, tenzij dit 
nu veranderd is... 

Neemt het aantal huwelijken 
in uw gemeente toe, of stelt U 
eerder een dalende trend vast? 
Hebt U daar een verklaring 
voor? 

„Lange tijd moctit de stad Lier 
zich verheugen in ongeveer 200 
huwelijl<en per jaar. Maar de 
jongste jaren is dit verminderd tot 
cirl<a 175. 

Daar zijn natuurlijl< veel verlda-
ringen voor, waarvan de demo
grafische niet de meest onbe-
langrijl<e is. Persoonlijl< meen il< 
dat vooral het fiskaal bestraffen 
van gehuwden veel potentiële 
paartjes ervan weerhoudt een hu
welijk af te sluiten. Als ambtenaar 
van het ministerie van financiën 
weet ik trouwens waarover ik 
spreek: een man en een vrouw 
die samen zo'n 800.000 tot 
900.000 fr. per jaar verdienen en 
die gehuwd zijn, betalen onge
veer 50.000 fr. méér belastingen 
dan wanneer zij zouden samen
wonen. 

Gehuwden worden dus finan
cieel beboet en dat is toch al te 
gek?! 
* Wat doet U, als schepen, om 
aan een huwelijksafsluiting een 
feestelijk karakter te geven? 

,,Vooreerst waken wij erover 
dat het invidvidueel en persoon
lijk karakter niet in het gedrang 
komt. Er wordt in Lier niet en bloc 
getrouwd. Iedereen bepaalt vrije
lijk uur en dag, alhoewel er op 

sommige ogenblikken een ver
goeding wordt gevraagd voor het 
betalen van de meerkosten. 

We zorgen voor een mooie 
aankleding van het stadhuis en 
laten wat zachte muziek op de 
achtergrond spelen. Man en 
vrouw krijgen ook een klein rela
tiegeschenk vanwege het stads
bestuur. 

Bij mijn kort woordje probeer ik 
de klichés te vermijden." 
' Welke goede raad geeft U 
steevast mee aan een nieuw 
paartje? 4 

,,Indien het jonge mensen be
treft, wijs ik hen op de noodzaak 
van het verder naar elkaar toe te 
groeien. Ook vestig ik hun aan
dacht op de konsekwenties van 
voortaan op eigen benen te 
staan, weg vanuit warme nestje 
van de ouders. Waarbij zij goed 
dienen te beseffen dat er behalve 
wel ook veel wee bestaat: het kan 
immers nooit alle dagen zonne
schijn zijn. 

Ik geef hen vooral de suggestie 
om, wanneer het al eens moeilijk 
gaat, samen zelf naar een oplos
sing te zoeken: haal er in zo'n 
geval best geen vreemden bij. Op 
zo'n ogenblikken kunnen zij be
wijzen dat het fundament van een 
goed huwelijk de liefde is, met
een ook de basis en de reden 
waarom zij naar het stadhuis zijn 
gekomen om te huwen. 

Tot slot herinner ik hen aan de 
liefde van en voor de ouders en 
het waken over een goede ge
zondheid. " 

' Het aantal huwelijken dat na
derhand op een scheiding uit

loopt, is niet gering. Hoe zit het 
daarmee in uw gemeente? 

,,Jaarlijks noteren wij inder
daad ook zo'n zestig tot zeventig 
scheidingen. Wat in verhouding 
tot het aantal hwuelijken ruim een 
derde is! Dit aantal neemt overi
gens geleidelijk toe. 

Zoals reeds gezegd, meen ik 
dat de fiskale bestraffing van ge
huwden een niet te verwaarlozen 
oorzaak is. Ik ken wel degelijk 
een reeks koppels die louter fik-
tief gescheiden zijn, om aldus 
belastingsvoordelen te beko
men." 

' U hebt ongetwijfeld al eens 
een vreemde ervaring meege
maakt als schepen van burger
lijke stand...? 

„Jawel. Zo heb ik het eens 
beleefd dat een jong bruidje, bij 
het binnenkomen van de zaal en 
op de tonen van het liedje „Daar 
komt de bruid", ook effektief uit
schoof. Waardoor ze languit op 
het tapijt terecht kwam. 

Een andere keer kwam de 
moeder van de bruid ongelukkig 
op de trap ten val, waarschijnlijk 
tengevolge van de nieuwe, glim
mende schoenen. Zij hield er on
gelukkig genoeg een gebroken 
enkel aan over. 

Tot slot maakte mijn kollega, 
die mij wegens vakantie tijdelijk 
verving, het mee dat de rijks
wacht onmiddellijk na de huwe
lijksafsluiting de bruidegom in de 
boeien s/aeg. Hij was immers 
iemand cm^ze al geruime tijd 
achterna zaten en blijkbaar pas 
op dat moment konden vatten..." 

MENSEN IN 
HETNIHJWS 

derlandstalige gebied integraal 
tot het Vlaamse gewest behoren. 

Hierop vroeg de PW-er Denys 
de „verzending naar de kommis
sie" , wat eigenlijk neerkomt op 
een begrafenis van het voorstel. 
Een meerderheid in de Vlaamse 
raad trad jammer genoeg de mi
nimalistische visie van deze PW-
er bij. 

kens is zelfs koortsig op zoek 
naar een ander truukje om de 
twee miljard fr., die de Belgische 
staat voortaan zal moeten mis
sen, enigszins te kompenseren. 

Vorige week zat de Zaïrese chef nog maar eens op de sofa bij zijn 
goede maar gevallen vriend Wilfried Martens. Mobutu bracht ook een 
bezoekje aan zijn kollega-staatshoofd Boudewijn I. 

Het tema van de gesprekken is ons met bekend, al laat het zich 
raden dat het weer eens om de poen draaide. Over de mensenrechten 
zal wel niks gezegd zijn... (foto: Eric Peustjens) 

Nochtans had dit allemaal kun
nen vermeden worden, indien 
men op 19 juli 1984 geluisterd 
had naar de woorden van VU-
senator Firmin Debusseré. Bij 
de invoering van deze taks, zei 
de Westvlaamse verkozene 
woordelijk: 

,,Met dit wetsontwerp 
wordt de nationale wetgeving in
zake heffing van BTW op nieuwe 
personenwagens niet in overeen
stemming gebracht met het ar
rest van het Hof van Justitit van 
de Europese Gemeenschappen 
van 10 april 1984. (. .) Men kan 
zich afvragen of het Hof van Jus-
titite daarin geen aanleiding kan 
vinden om de voorgestelde in
schrijvingstaks eveneens in strijd 
te verklaren met de zesde BTW-
richtlijn." 

De toenmalige financieminis
ter, de PVV-er Willy De Clercq, 
sloeg deze opmerking echter 
hautain in de wind en daardoor zit 
men thans met de gebakken pe
ren. (Aardig toeval: De CLercq is 
nu zelf EG-kommissaris!) 

Zoals in zovele andere zaken 
blijkt dat de Volksunie het ook in 
deze kwestie bij het rechte eind 
had. Jammer genoeg krijgt men 
vaak pas jaren later gelijk... 

Resolutie 
Vorige week werd ook de 

Vlaamse Raad geïnstalleerd. De 
\/o//csun/e-fraktie wou bij deze ge
legenheid onmiddellijk reageren 
op bepaalde passages uit het 
regeerakkoord van de Franse ge
meenschap. 

Vic Anciaux stelde namens de 
VU voor om bij hoogdringendheid 
een resolutie goed te keuren, 
waarin de steeds weerkerende 
imperialistische neigingen van de 
frankofonen krachtig worden af
gewezen. In de resolutie wordt de 
Franse gemeenschapseksekutie-
ve verzocht zich met te mengen 
met aangelegenheden van de 
Vlaamse gemeenschap of met 
zaken of personen van het 
Vlaamse gewest. 

Konkreet vroeg de VU dat de 
Vlaamse Raad zou herhalen dat 
Brussel de hoofdstad is van 
Vlaanderen en dat het tweetalig 
gebied Brussel-hoofdstad in even 
grote mate onder de bevoegd
heid van de Vlaamse Raad valt 
als onder de bevoegdheid van de 
Franse gemeenschapsraad 
Daarenboven mag er niet de min
ste twijfel bestaan over het feit 
dat alle gemeenten van het Ne-

En tot slot... 

...IS er natuurlijk nog het storm
weer, dat vooral West- en Oost-
Vlaanderen teistert. 

l/L/-kamerlid Nelly Maes 
schreef een boze brief naar de 
BRT-nieuwsdienst, omdat m het 
programma ,,de zevende dag" 
nagelaten werd melding te ma
ken van het merkwaardige werk 
van de Volksunie, toen gespro
ken werd over de wapenhandel-
kokmmissie 

Felicitaties ook voor de Brugse 
groendienst die, in de personen 
van landschapsarchitekten 
Adriaenssens en Cardinael, op 
het landbouwsalon gelauwerd 
werden voor de schitterende rea
lisaties. Niet zonder fierheid ver
melden we dat niemand minder 
dan VL/-schepen en erevolksver-
tegenwoordiger Pleter Leys de 
stimulerende beleidsverantwoor
delijke IS van deze inderdaad 
knap funktionerende openbare 
dienst HIJ werd dan ook terecht 
in de bloempjes gezet door prin
ses Paola 
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VU-Kamerfraktieleider Hugo Coveliers over 

Politiek 
aciiter de Bende 

Vorige week vrijdag bood het benedenzaaltje van 
het VU-sekretariaat langsheen het Barrikadenplein 
een ongewone aanblik vermits bijna de hele gespeci
aliseerde ,,misdaadpers" er samengepropt zat. 

Kamerfraktieleider Hugo Coveliers gaf zijn mening 
over de politieke konsekwenties bij de ,,Bende van 
Nijvel". 

HUGO COVELIERS mocht 
zich inderdaad verheu
gen in grote persbelang

stelling. Bovendien had ook de 
hr. Paul Van Keer, voorzitter van 
het Nationaal Syndikaat van het 
Rijkswachtpersoneel, eraan ge
houden persoonlijk aanwezig te 
zijn. 

Onze 
,, rechtsstaat"... 

De VU-fraktievoorzitter — die 
tevens een gereputeerd advokaat 
is — begon zijn betoog met te 
herinneren aan de fundamentele 
basisprincipes van wat een 
rechtsstaat eigenlijk is. Wezenlijk 
daarbij is dat de bestuurders van 
een dergelijke staat zich bewust 
moeten zijn van het feit dat zij 
hun macht slechts putten uit de 
gemeenschap en deze macht in 
feite slechts mogen aanwenden 
ten voordele van de gemeen
schap. Een reeks onopgeloste 
misdaden doen echter vragen 
stellen bij het bestaan van de 
rechtsstaat anno 1988 in België: 

„In hoeverre bestaat de schei
ding van de machten en de gelijk
heid der burgers noft; wanneer 
men de huidige s/fSaf/e over-
schouwt?". 

Coveliers verwees in dit ver
band naar de trits politieke be
noemingen in de magistratuur en 
het feit dat bepaalde „beveili-

volg een eigen leven leiden. 

,,Nooit is de onduidelijkheid 
omtrent de aktiviteiten van som
mige opsporingsambtenaren zo 
groot geweest. En dit alles hangt 
samen met echte en vermeende 
banden naar het milieu van de 
politieke bewindslieden", haalde 
Coveliers uit. Die er evenwel met
een aan toevoegde dat het ge-

Hugo Coveliers: „Als werkhypotese bij het zoeken naar een motief 
voor de daden van de Bende van Nijvel, kan men de komplot-tesis niet 
uitsluiten..." 

gingsdiensten" een staat in de 
staat zijn gaan vormen, en bijge
vaar van veralgemening zeer 
groot is: „Het is niet omdat één of 

enkele leden van een bepaalde 
dienst bepaalde onortodokse da
den hebben gesteld, al dan niet in 
groepsverband, dat de hele 

Woivenmenu 
MMM ^ hebben het gezegde 
^^U ,,dat de wolven me-
^ ^ kaar niet opvreten'' al

tijd beschouwd als overeen
stemmende met de waarheid. 

Vandaag twijfelen we. Het 
ziet er naar uit dat de wolven 
hun eetgewoonten hebben ge
wijzigd en dat ze mekaar thans 
wel degelijk verscheuren. Al
thans op het tv-scherm. Naar 
wat er achter de schermen ge
beurt, hebben we goeddeels 
het raden naar. 

Lamy door De Benedetti te 
horen verslijten voor een zacht-
gekookt ei, of andersom Lamy 
in de fluwelen salons aan de 
Koningstraat te horen uitvaren 
tegen de Italiaanse imperialist 
en kolonialist: de wolven doen 
aan kannibalisme. Je kan nau
welijks méér en plein public zijn 
dan precies op het tv-schermp-
je dat door de heren uitverko
ren is om mekaar te lijf te gaan. 

Of zijn het misschien hele
maal geen wolven? Zijn het 
straathonden die wél geld heb
ben om zich een wolvenvacht 
te kopen, maar die daardoor 
nog altijd niet de échte wolven
aard en het onvervalst wolven-
gebit bezitten? 

Je zou het bijna gaan den
ken, als je Leysen met veel 
gelispel hoort verkondigen hoe 
blij hij is dat de Belgen nu 
verenigd zijn om de Générale te 
verdedigen. Eerder een schoot-
dan een straathond. 

De blik die ons gegund wordt 
in de wereld van de haute finan
ce, doet onze verbazing met de 
dag stijgen. 

Daar zitten ze daa en dat zijn 
ze dus: het stel tuisers en gok
kers wier misrekeningen iedere 
kleine bankbediende de baan 
zou kosten. Daar zitten ze en 
daar komen ze ook boven: de 
miljarden die er nooit waren om 

banen te scheppen en werkge
legenheid te maken. Daarvoor 
dienen ze dus, de parts de ré
serve die sneller van hand ver
wisselen dan de wind van rich
ting. 

In onze totale onwetendheid 
omtrent financiële zaken heb
ben wij nooit beseft dat de Gé
nérale in ieder geval minder de 
zaak is en was van Lamy en 
Davignon dan van pakweg onze 
buurman of onze kapper. 

Achter de fraaie gevel die aan 
de Koningstraat de verbinding 
vormt tussen het Paleis en la 
boutique d'en face (zoals Leo
pold II het Parlement noemde) 
werd de macht uitgeoefend 
door heren die slechts beschik
ken over enkele procenten van 
de totale oplage aan parts de 
réserve. Zij leefden er niet al
leen op de poef, zij werden er 
rijk door van de poef te leven. 

De Leysens, de Benedettis 
en Lamy's slaan mekaar om de 
oren met de spaarcenten die de 
kleine man in z'n argeloosheid 
beschouwde als zijn appeltje 
voor de dorst. Zou het dan tóch 
waar zijn dat de wolven... ? 

„Subversieve 
groeperingen » 

Hugo Coveliers be
zorgde de aanwezige 
journalisten ook een 
door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken 
opgemaakte (Fransta
lige) lijst, waarop de 
groeperingen staan 
die door de rijkswacht 
als ,,subversief" moe
ten beschouwd wor
den. 

ONDER ,,subversieve 
groepering" moet — 
volgens de bijhorende 

verklaring — elke vereniging 
begrepen worden die door ille
gale akties erop uit is de struk-
tuuf van de staat te wijzigen of 
te vernielen Groepen die ek-
stremistische of subersieve 
Ideeën aankleven zonder 
openlijk onwettige metodes te 
hanteren, dienen beschouwd 
te worden als ,,potentieel sub
versief" en ,,verdienen dus 
dezelfde aandacht". 

De lijSt telt 64 groeperingen 
De laatst (en inderhaast) toe

gevoegde subersieve organi
satie IS de COC Tussen de 63 
overigen vinden we zowat alle 
verenigingen die zich kommu-
nistisch noemen (Amada, 
Jongkommunisten, f\/ILB, 
Tros'tkisten, enz ..). Maar ook 
alles wat zich ekstreemrechts 
situeert, maakt deel uit van dit 
gezelschap (Odat, Were-dl, 
Vlaams Blok, Nationaal Front, 
Forces Nouvelles, enz ) 

Van links 
naar rechts 

VAKA en het Overlegcen-
trum voor de Vrede (waarvan 
o.m. de KWB, Pax Chnsti, de 
katolieke jeugdbewegingen 
lid zijn) worden door Binnen
landse Zaken eveneens als 
verdacht beschouwd. 

Tot slot genteten ook het 
Taat Aktie Komitee. tiet Alge
meen Vlaams-nationaal 
Jeugdverbond en de Demo-
kratisch Katholieke Landelijke 
Jeugd de betwistbare eer tot 
dit,,subversieve" gezelschap 
te behoren 

Vermoedelijk werd de 
Volksunie vergeten ofwel zeer 
onlangs van deze Itjst ge
schrapt . ' ' i 

dienst meteen in opspraak moet 
worden gebracht.". 

Niettemin staat vast dat er zich 
in het Belgische milieu een paral
lel machtscircuit heeft ontwik
keld, dat slechts aan de top ver
bindingen heeft met het officiële 
machtscircuit. Dit parallele circuit 
beschikt wél over biezonder veel 
invloed... 

Politieke informatie 
Vast staat dat zowel de staats

veiligheid als de rijkswacht zich 
bezighouden met het inzamelen 
van politieke informatie. Maar zij 
niet alleen. Zo raakte immers be
kend dat bij de val van de rege
ring in 1981 de toenmalige kabi
netschef van de minister van bin
nenlandse zaken heel wat dos
siers had aangelegd omtrent een 
aanzienlijke reeks invloedrijke 
personen. ,,Deze dossiers wer
den met een lichte vrachtwagen 
van het kabinet vervoerd naar 
een kazerne in de luchtmachtka
zerne van Evere. Hiervoor werd 
trouwens een speciale ruimte 
voorbehouden en enkel de gewe
zen kabinetschef had toegang tot 
deze ruimte." Niemand weet wat 
er met deze dossiers gebeurd is 
en welke informatie deze bevat
ten. 

Coveliers kruidde zijn verhaal 
met nog meer bizarre verhalen. 
Zo had hij het over de verdwijning 
van gevangenisdirekteur Bultot, 
het alsmaar uitgestelde proces 
over de CCC, de tegenstrijdighe
den in het onderzoek bij de Ben
de van Nijvel, de infiltratie bij 
Westland New Post, het verschil 
in aanoak al naargelang het dos
sier dewr het Openbaar Ministe
rie, de diefstal bij het interventie
eskadron van de Diane, de aan
slag op kolonel Vernaillen, op 
adjudant Goffinon en op het 
Luikse gerechtsgebouw, enz... 
Om dan nog te zwijgen over een 
rij ,,eigenaardige zelfmoorden". 
,,Deze lijst is uiteraard onvolle
dig", merkte de politikus op. Be
langrijk zijn natuurlijk de politieke 
gevolgtrekkingen bij dit alles. Dat 

het zó niet verder kan zal wel 
door niemand betwijfeld worden. 

Ook de VU onderschrijft bijge
volg de noodzaak tot oprichting 
van een parlementaire onder-
zoekskommissie. Coveliers stelt 
zelfs een permanente kontrole 
voor, door een groep bestaande 
uit leden van alle frakties. Voorts 
moet definitief komaf gemaakt 
met het systeem van de politieke 
benoeirongen en bevoordeligin-
gen; niet alleen in de magistra
tuur, maar ook in de rijkswacht en 
bij de andere opsporingsdien
sten. Politiek benoemden zijn im
mers schatplichtig aan de benoe-
mer en tevens hebben zij een 
grote invloed op hun bescherm
heer... De deur naar onheilzame 
beïnvloeding en korruptie wordt 
aldus op een kier gezet. 

Demilitarizering 
In afwachting van een demilita

risering van de struktuur van de 
rijkswacht moet in ieder geval de 
inspekteur-generaal van de rijks
wacht een burger zijn, die slechts 
voor een beperkte periode zou 
mogen benoemd worden en die 
vooral de bewijzen dient te leve
ren van zijn onafhankelijkheid en 
betrouwbaarheid. Nu wordt het 
systeem immers gekontroleerd 
door het systeem zelf. 

Hugo Coveliers verklaarde gro
te waardering te koesteren voor 
de overgrote meerderheid van 
rijkswachters, die vaak voor een 
belachelijk loon heel plichtsge
trouw hun opdracht vervulen. 
Grotere waardering uit zich ech
ter met uitsluitend in een beter 
loon, maar ook in het van nabij 
betrekken bij de onderzoeken. 
Opdat de rijkswachters het resul
taat van hun werk zouden zien, 
en desgevallend ook zouden 
vaststellen wanneer er op een 
hoger echelon iets misloopt. 

„In het belang van de demo-
kratische basisprincipes van 
deze staat en in het belang van 
de rijkswacht zelf, moeten zij die 
zich niet aan de korrekte spelre
gels hebben gehouden, ontmas
kerd te worden", besloot HUgo 
Coveliers. 
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Jaarverslag 1987 van de Nationale Bank 

Werkgelegenheid 
en ekonomische slagkracht 

De jaarlijkse publikatie van het jaarverslag van de 
Nationale Bank trekt meestal veel aandacht. De ana
lyse van de internationale en nationale tendenzen zijn 
immers steeds nuchter neergeschreven. De vrijgege
ven cijfers bevatten daarenboven een schat aan in
formatie. 

Het jaarverslag 1987 is hierop geen uitzondering. 

DE internationale ontwikl<e-
ling werd in 1987 geken
merkt door een terugval 

van de wereldhandel tot een groei 
van 3,6% tegenover 4,5% in 1986. 
Tegelijk was er een sterke toe
name waarneembaar van de Ame
rikaanse eksport. In tegenstelling 
tot Europa bleef de ekonomische 
groei in de andere industrielanden 
gemiddeld 2,8%, terwijl de groei 
in Japan nog versnelde. 

Het gevolg was dat het handels
overschot van Japan met 86 mil
jard dollar zeer hoog bleef en het 
overschot van West-Duitsland nog 
verhoogde t.o.v. 1986. De opmer
kelijkste prestatie kwam ongetwij
feld van de nieuwe industrielanden 
vooral van de Zuidoostaziastische 
landen Taiwan, Zuid-Korea, Hong-
Kong en Signapore, die in 1987 
een verschot realiseerden van na
genoeg 30 miljard dollar. Hieruit 
blijkt dat deze landen er perfekt in 
gelukt zijn een industriële struk-
tuur op te bouwen, die produkten 
aflevert die op de internationale 
markten hoge toppen scheren. 

Het lijdt dan ook geen twijfel dat 
de wereldgangmaker van de eko-
nomiche groei niet langer in de 
Verenigde Staten te zoeken is in 
de nabije toekomst. 

Trage groei en meer 
belastingen 
In eigen land zijn de binnenlandse 
bestedingen trager gaan groeien 
en bereikten in 1987 amper 2,4% 
tegenover 3,3% in 1986. Deze stij
ging ligt onder het Europees ge
middelde, omwille van de inge
voerde beperkingen inzake over
heidsbestedingen. Deze werden 
slechts gedeeltelijk gekompen-
seerd door de bestedingn in de 
partikuliere sektor en de bedrijfsin
vesteringen. De huisvestingsin
vesteringen ondergingen begin 
1987 nog de invloed van de ver
snelde ekspansie van vóór de 
BTW-verhoging van 6 naar 17% 
op 1 augustus 1986. 

Het partikulier verbruik behield 
een even sterke groei als in 1986 
en bereikte 2,5% en werd in de 
hand gewerkt door de verhoging 
van het beschikbaar inkomen. De 
groei van het Bruto Nationaal Pro-
dukt bedroeg slechts 1,8% in 1987 
tegenover 2,8% in 1986, vooral 
omdat de netto betaalde intresten 
aan het buitenland minder ge
daald zijn in 1987 dan in 1986. 

Er trad een ongunstige ontwik
keling op in de dienstensektor 
(overheid en prié), de land- en bos
bouw. In de bouwnijverheid steeg 
de aktiviteit sterker vooral door de 
bedrijfsinvesteringen. De vooruit
gang in de industriële produktie 
was uitsluitend toe te schrijven 
aan de sektoren water, gas en 
elektriciteit. 

De groei van het primair inko
men in in 1987 slechts 2,2% te
genover 4,7% in 1986. Dit is vooral 
te wijten aan de belastingsverho
gingen ingevolge, de verhoogde 
sociale bijdragen en de derde in-
deksinlevering van 2%, ingevolge 

Achter de dikke muren van ( 
persen: 

de beslissing genomen in maart 
1984. 

De totale overheidsinkomsten 
zouden toegenomen zijn van 47,3 
tot 47,9% van het BNP. De indi-
rekte belastingen en de sociale 
lasten hebben beiden aan belang 
gewonnen. 

Werkgelegenheid 
Ondanks de tragere groei van de 
aktivitit zou het aantal werknemers 
in de bedrijven voor het derde 
opeenvolgende jaar toegenomen 
zijn. Tussen juni 1986 en juni 1987 
gingen er naar schatting 14.000 
mensen meer aan de slag, tegen
over 17.000 het jaar voordien. 
Deze cijfers bevatten echter zowel 
voltijdse als deeltijdse banen 
(nvdr: van juni 1986 tot juni 1987 
steeg tiet aantal deeltijdse banen 
om aan de werkloosheid te ont
snappen met 22.297). 

Bij de overheid zouden 10.000 
banen verloren gegaan zijn, hoofd
zakelijk afvloeiingen in het BTK-
stelsel, terwijl vorig jaar nog 
14.000 banen werden gekreëerd. 
Hieruit volgt een uiteindelijk saldo 
van 5.000 bijkomende banen. An
derzijds is de beroepsbevolking 
met 7.000 eenheden gedaald, in
gevolge de demogafische ontwik
keling. 

De daling van de werkgelegen
heid bij de overheid verklaart 
waarom de totale loonsom in de 
ekonomie in 1987 trager toename 
dan hef voorgaande jaar. Ook het 
totale arbeidsinkomen van werk

nemers en zelfstandigen steeg tra
ger dan in 1986. Nog sterker ver
traagde het inkomen uit vermo
gen, ingevolge de rentedaling. 

Overheidsfinanciën 
De totale overheidsuitgaven zou

den 57,2% van het BNP bedragen 
tegen 58,3% in 1986. De drie om
vangrijkste uitgavenstromen van 
de overheid werden verminderd in 

verhouding tot het BNP. Het zijn; 
de lopende overdrachten aan par-
tikulieren (vooral via sociale uitke
ringen), de uitgaven voor goede
ren en diensten (vooral bezoldigin
gen en pensioenen van over
heidspersoneel) en tenslotte de 
rentelasten op de overheids
schuld. 

De sociale uitkeringen, lonen en 
pensioenen, werden afgeremd 
door het overslaan van de 2% in-
deksering. De rentelasten daalden 
voor het eerst sinds 1972. Die 
trendonderbreking heeft te maken 
met de rentedaling, een effektie-
ver schuldbeheer en het door
schuiven van een deel van de in
trestlast naar de toekomst door het 
aangaan van leningen om deze in
tresten (+ /- 30 miljard) te betalen. 
Globaal bleef de financieringsbe
hoefte van de overheid, net als in 
1986, onder het netto financie
ringsvermogen van de parktikulie-
ren en vennootschappen. De bin
nenlandse sektoren boekten sa
men een netto-financierings
vermogen dat 1,6% van het BNP 
zou hebben bereikt, hetgeen min
der is dan vorig jaar. 

De ontwikkeling van het goede-
renbeheer evolueerde minder 
gunstig dan in 1986. De buiten
landse handel van goederen kene 
een volumeverslechtering alhoe
wel minder belangrijk dan in 1986. 
Het overschot In het lopende ver
keer (import-eksport) daalde met 
30 miljard frank. Het kapitaalver
keer evolueerde daarentegen 

gunstiger ingevolge de grotere be
langstelling van buitenlandse be-
legers voor Belgische en Luxem
burgse obligaties. 

De toekomst 
De ekonomische vooruitzichten 

werden zelden zo sterk door onze
kerheid getroffen als na de beurs-
krisis van 1987. Dit heeft ook zijn 
weerslag op onze ekonomie, die 

één van de meest open ekono-
miën ter wereld is en dus zal mee
deinen op de golven van de we-
reldkonjunktuur. De nieuwe rege
ring - wanneer die er komt - moet 
de optimale koers trachten te kie
zen, door te zorgen voor een duur
zame en evenwichtige versterking 
van de ekonomische groei en de 
vermindering van de werk
loosheid. 

Het beleid zal echter ook mor
gen gekonfronteerd worden met 
het probleem van de overheidsfi
nanciën. Alhoewel de voorbije sa
neringen het netto financierings
saldo terugbracht tot 9,3% van het 
BNP blijft dit meer dan het dub
bele van het tekort in de rest van 
de Europese Gemeenschap. 

De armslag van het begrotings
beleid blijft dan ook zeer klein. De 
overheid is immers niet in staat om 
het grootste deel van haar eigen 
bestedingen af te stemmen op on
middellijke groei, tenzij zij in een 
gelijkwaardige kompensatie voor
ziet. Wel moeten de middelen op
timaal worden besteed. 

Voor de Nationale Bank moeten 
die keuzen geïnspireerd worden 
door het streven naar een verbe
tering van de werkgelegenheid en 
grote ekonomische slagkracht. Bij 
dit alles moet men er rekening 
mee houden dat wij een hoog in-
voerhalte hebben, omdat de uit
rustingsgoederen in grote mate uit 
het buitenland komen. Investerin
gen in de bedrijven zijn echter 
meer dan noodzakelijk om het pro-

duktieapparaat aan te passen aan 
de vraag in het buitenland en het 
is een voorwaarde voor toe
komstige groei. Uit diverse studies 
is immers gebleken dat onze pro-
duktiestruktuur te weinig gericht is 
op produkten, waarnaar de vraag 
zich het sterkst ontwikkelt. 

Het behoud van onze konkur-
rentiekracht is essentieel maar dit 
geldt ook voor gans Europa. De 

daarvan liep net van de 

ekonomische groei van de Ge
meenschap bereikte slechts 13% 
tussen 1980 en '87 tegenover 
20% in de V.S.A. en 28% in Ja
pan. In beide landen bleef de 
werkloosheid gedurende deze pe
riode stabiel, terwijl ze binnen de 
Gemeenschap bijna verdubbelde. 

De Europese landen vormen sa
mengevoegd een entiteit van 325, 
miljoen mensen en de invoer van 
buiten Europa bereikt slechts 
11%, wat ongeveer gelijk is aan 
het cijfer voor de V.S. Hieruit volgt 
de noodzaak voor een gemeen
schappelijke groeistrategie, waar 
elk land beter van wordt. Die stra
tegie vereist echter dat alle lidsta
ten hun eigen visie ondergeschikt 
maken aan de gemeenschappe
lijke aanpak. 

Dergelijke globale aanpak is de 
beste waarborg voor een welva
rende toekomst. 

André Geens 

N.B. Het jaarverslag spreekt 
echter met geen woord over de 
strukturele problemen in eigen 
land. Hoe waardevol de analyse 
en de besluiten ook zijn, toch is 
het ontbreken van de band tus
sen ekonomisch en financieel 
herstel en de staatsherovrming 
volgens ons een vergissing. 

Maar van de Nationale Bank 
kan men wellicht dergelijke kon-
klusies niet verwachten... 

3 Nationale Bank wordt ook ernstig studiewerk verricht. Het jaarlijks i 
eel dorre cijfers die talrijke aanbevelingen voor het België-van-morgen b 
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Vlaanderen grijpt naast EG-steun 

Laksheid troef 
De Europese Gemeenschap kost aan haar lidsta

ten geld. Dat weet zowat iedereen. 
Minder bekend is het feit dat dezelfde Europese 

Gemeenschap ook een deel van deze centen naar 
de lidstaten laat terugvloeien en dit via een aantal 
steunmechanismen, zoals het Europees Regionaal 
Fonds, het Europees Sociaal Fonds, het landbouw
fonds enz... 

Het probleem van de zure regen vraagt ook bij ons een Europese 
aanpak! 

MEESTAL gaat het hier om 
bedragen die moeten 
aangewend worden ter 

ondersteuning van allerhande in-
dustrièle aktiviteiten, vooral ook 
in sociaal-ekonomisch achterop
geraakte gebieden. 

Het gaat hier m.a.w. om geld
middelen die ook in Vlaanderen 
meer dan nuttig kunnen besteed 
worden. Het verklaart meteen 
waarom VU-Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke met 
meer dan gewone aandacht deze 
fondsen en de werking ervan 
volgt. 

De Europese 
Investeringsbank 

Een interessant lenmgsinstru-
ment in dit kaden is de Europese 
Investeringsbank (EIB). 

De EIB verschaft middelen ter 
financiering van investeringen 
ten bate van de ekonomische 
ontwikkeling van de Europese 
Gemeenschap. Het betreft hier 
leningen met een serie faciliteiten 
voor allerhande produktiesekto-
ren, infrastruktuurwerken, ener
gievoorziening, modernisering 
en omschakeling van bedrijven. 
De Europese Investeringsbank fi
nanciert grootschalige projekten 
door middel van individuele kre
dieten en steunt investeringen 
van middelgrote en kleine bedrij
ven, of kleine projekten m b.t de 
energievoorziening en de infra-
struktuur. 

Jaak Vandemeulebroucke on
derzocht dan ook meteen hoe het 

VU-Europarlementslid Jaak Van
demeulebroucke is verbijsterd 
over zoveel,,nonchalance" van
wege de Vlaamse regering. 

met het,,benutten" van dit finan
cieringsorganisme in België ge
steld was, en dit over de ruimere 
periode 1980-1987. In die periode 
ontving België in totaal een be
drag van 25.070 miljoen Bfr. aan 
leningen. (Vooraf moet vastge
steld worden dat het Belgische 
aandeel slechts 1,4% van het 
totaal bedrag aan versterkte le
ningen door de EG bedraagt, wat 
bijzonder weinig is) 

Ons Europarlementslid ont
leedde meteen ook het gebruik 
van deze kredieten Daarbij 
kwam hij tot merkwaardige vast
stellingen. De filosofie achter de 
doelstellingen van de EIB zegt 

dat bijzondere aandacht moet 
gaan naar de achteropgeraakte 
regio's en de kleine en middel
grote ondernemingen. Centraal 
voor 1987 stonden projekten in 
verband met het Europees jaar 
van het milieu. Deze doelstellin
gen vinden we echter helemaal 
met terug in de juiste verhouding 
bij de Belgische kredieten. Voor 
de periode 1980-1987 gaat 77% 
van de Belgische kredieten naar 
kernenergie en 5,9% naar de 
KMO. Een absolute wanverhou
ding, die alleen aantoont dat de 
kernenergielobby de weg naar 
Europa gevonden heeft en dit in 
tegensteling tot de KMO, die hier
bij op weinig hulp en begeleiding 
van onze nationale overheden 
konden rekenen. 

Milieuprojekten ? 
En de milieuprojekten in 1987? 

Alsof er geen Europees jaar van 
het leefmiieu geweest is: geen 
cent voor dit soort projekten. Dit 
betekent dat meteen ook deze 
kans onbenut is gelaten. 

Het enige positieve is dat in 
1987, voor het eerst sedert 1982 
weer een globaal krediet aange
vraagd is voor KMO en dit ten 
bedrage van 500 miljoen. Het is 
anderzijds schrijnend te moeten 
vaststellen dat België elk jaar een 
bijdrage moet leveren voor de 
Europese Investeringsbank vol
gens een vastgelegd procent nl. 
5,3% 

Als uitgangspunt kunnen we 
hier meteen vermelden dat ook 
de direktie van de Europese In
vesteringsbank zelf meermaals 

zijn bezorgdheid uitte over het 
feit dat er vanuit België zo weinig 
een beroep werd gedaan op deze 
kredietmogelijkheid. Hierbij dient 
dan ook gezegd dat Voorzitter 
Geens van de Vlaamse Regering, 
hierover geïnterpelleerd, er zich 
vanaf maakte met te zeggen dat 
hij het eigenlijk niet nodig vond 
dat er enige stimulans van de 
overheid zou komen, om meer 
gebruik te maken van deze kre
dieten... 

Daar knelt immers het schoen
tje : welke Vlaamse KMO weet dat 

verkocht wordeiv) wees weer 
eens op het ontbrekeft Vön 
een duidelijk beschermend 
statuut voor seingevers, 
wachters, koersdirekteurs en 
anderen inzake hun bwgerJJj-
ke verantwoordetijkhetó naar 
aanleiding van de organisatie 
van sportwedstrijden. 

Voorstel 
Om dergelijke voorvallen in 

de toekomst te vermijden, en 
om de vejligheidszekerheld 
van de signaalgevers en in
richters te verzekeren, werd 
door senator Roger Slanpain 

er zo'n EIB bestaat? Een doel
treffende voorlichtingskampanje 
zou volgens Europarlementslid 
Vandemeulebroucke dan ook op 
zijn plaats zijn. Men blijft in dit 
verband echter hardnekkig doof. 
Ook de aanwending van de kre
dieten vertoont als gevolg hier
van een eigenaardig verloop, in 
vergelijking met de andere lidsta
ten en met de globale cijfers over 
de hele Europese Gemeenschap. 

Geen verandering 

Dit IS de zoveelste klaagzang 
ten overstaan van onze eigen 
overheid en zolang de laksheid 
van deze instanties voortduurt, 
komt hier beslist geen verande
ring in. 

De Europese Gemeenschap 
stelt deze middelen ter beschik
king, maar wie niks vraagt valt 
inderdaad „naast de prijzen". 

Gilbert Vanoverschelde 

en EuroparementStid WIHy 
Kyijper* een voorstel van «Je-
kreel Ingediend. Een ontwerj)-
resolutfë In het Europees Par
lement en In <le Vtaantse 
Baad, waardoor personen die 
'm uitvoering vm hun taak ter 
geiegenJveld van sportwed
strijden, schade berokkenen 
aan derden enkel aaneprake* 
lijk kunnen gesteld worden 
voor eigen zware scfluld en 
eigen nalatigheid. Hierbij wij
zen zij o a naar het beetaan 
van een beschermend statuut 
voor de gemeentsjijke ver-
keersgemachtigde opzichters 
in ons land (= de verkeersbn-
gadiers). 

Roger Blanpain en Willy 
Kuijpers hopen zo een einde 
te kunnen stellen aan de on
gerustheid die momenteel 
heersl tn kringen van inrich
ters en organisators van sport
wedstrijden, zowel op natio
naal al op internationaal vlak! 

MODE 
DE TENDENSEN 

LENTE-ZOMER '88 
Deze week een 
uitzonderlijk 
modenummer 
van 
Weekend 
Knack 

100 blz. 
mode 
PRACHTIGE 
KLEUREN-
REPORTAGES 

KNACK + WEEKEND KNACK EN TELEKNACK 
3 MAGAZINES -1 KNACK 

Stop 
bij o 

De veroordeling van s-
uit Sint-Katelijne-Waver 
roep te Antwerpen tot 
miljoen frank lokte reeen 
kringen van organisatoi 
ties. 

LOUIS BLEECKX, 70 jaar 
oud, werd in zijn funktie 
van seingever verant

woordelijk gesteld voor een 
ongeval met twee vrachtwa
gens tijdens een wielerwed
strijd te Onze-Lieve-Vrouw-
Waver m september 1981 

Duidelijk statuut 
Dit dramatisch gebeuren, 

zeker en vast voor de heer 
Bleeckx (-die financieel niet in 
staat was om de gevorderde 
boete te betalen zodat o a. zijn 
meubels en huisraad moesten 

MODE 
DE TENDENSEN 

LENTE-ZOMER '88 
Stop ongerustheid 
bij organisatoren 

Stop ongeru 
bij organisa 

De veroordeling van seingever Louis Bleeckx 
uit Sint-Katelijne-Waver door het Hof van Be
roep te Antwerpen tot een boete van één 
miljoen frank lokte recent heel wat reakties uit in 
kringen van organisators van sportmanifesta
ties. 
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M^ 
Niet zo best, die asbest! 

Verbod op gebruik van asbest 
Denkend aan de vele pendelaars die dagelijks 

over en weer reizen tussen Leuven en Brussel, 
hielde de drie Leuvense mandatarissen, senator 
Roger Blanpein, kamerlid Luk Vanhorenbeek en 
Europarlementslid Willy Kuijpers op woensdag 3 
februari te Brussel ,een perskonferentie waarbij zij 
hun dossier over ,,Asbest in remmaterialen" voor
stelden. 

SEDERT geruime tijd werkt 
de Europese Gemeen
schap aan maatregelen 

om te komen tot een verminde
ring van de door asbest veroor
zaakte milieuverontreiniging. As
best is een vezelachtig mineraal, 
gebruikt als onbrandbare be
scherming tegen hitte. De naam 
betekent letterlijk onblusbaar. 
Hiermee wil men enerzijds ver
mijden dat de emissie of het vrij
komen van asbest rechtstreeks 
gevaar oplevert voor de volkrge-
zondheid en anderzijds voorko
men dat het milieu zo vervuild 
geraakt dat op langere tijd gevaar 
voor de mens ontstaat. 

Dringend 
maatregelen 

Inzake asbest is het immers zo 
dat, naast een aantal gunstige 
eigenschappen (grote slijtvast
heid en warmte-isolering), de as
bestvezels schadelijk zijn voor de 
gezondheid. Wanneer deze ve
zels vrijkomen In de lucht, kun
nen zij bij inademing onder ande
re longkanker en asbestose (as-
beststofdeeltjes die zich vastzet
ten op de inwendige organen) 
veroorzaken. Pas na 15 tot 20 
jaar worden de symptomen zicht
baar. 

Recente voorbeelden tonen 
aan dat beleidsmaatregelen no
dig zijn, denken we maar aan 
natuurgebieden, waar wandelpa
den werden bedekt met een as-
bestlaag, en aan de steeds lan
ger wordende lijst met zorgwek
kende plaatsen en gebouwen, 
zoals de Koninklijke Biblioteek, 
het Manhattan Center, de Zuider-
toren, het sekretariaatsgebouw 

van de Europese Kommissie in 
het Berlaymontgebouw in Brus
sel en het Gentse Akademische 
Ziekenhuis. 

Maar ook de vrijkomende as
best uit rem- en friktiematerialen 
(wrijfmaterialen) verdient de nodi
ge aandacht. De cijfers die hierbij 
als voorbeeld worden gegeven, 
zijn in dit opzicht betekenisvol 
(zie tabel). 

Het stedelijk verkeer is dus dui
delijk een bepalende faktor in de 
grote asbestkoncentraties die 
hier gemeten werden en die ont
stonden en ontstaan door de rem-
voeringen van wagens. Bij het 
remproces wordt een deel van de 
asbestvezel gedeformeerd onder 
invloed van de hoge temperatu
ren terwijl een ander deel als 
onveranderde vezel vrij komt in 
de buitenlucht. Dit vrijkomende 
deel is dan weer afhankelijk van 
de wijze waarop de autobestuur
der zijn wagen gebruikt. 

Omdat asbestvezels kanker
verwekkend zijn bij inademing, is 
het nodig dat het gebruik van 
asbest in rem- en friktiemateria
len wordt verminderd. Hiertoe 
moet de overheid een beleid ont
wikkelen, niet alleen nationaal 
maar ook op Europees vlak. 

Opmetingen bij grote verkeersknooppunten 
in Vlaanderen, Nederland en Duitsland 

Aantal asbestvezel in de buitenlucht. 

aantal vezels/m^ 
Ussel (agrarisch gebied) 
Vlissingen (kleine stad) 
Rotterdam (grote stad) 
Goor (asbestcementfabriek) 
Leopotdiaan-Antwerpen 
Binnenstad Düsseldorf 
Tuinhof-Brussel 
Y-tunnel-Amsterdam (remmende wagen 
Kroonlaan-Brussel 
Ziekenhuis Mainz 
Kruidtuinlaan-Brussel (tunnel) 

1.000 
3.000 
5.000 

30.000 
31.400 
34.000 

s) 38.000 
38.000 
75,000 
4.000 

900 
2.000 
6.000 

60.000 
61.000 

64.000 
80.000 

117.000 

1.140.000 

Kanker 
Uit deze metingen in België, 

Duitsland en Nederland, blijkt dat 
er een toename is van asbestve-
zelkoncentraties in verstedelijkte 
gebieden. Waar een agrarisch 
gebied als Ussel (Nederland) 
slechts 900 vezels per m^ telt, 
loopt dit aantal voor grotere ste
den op tot 30.000 a 60.000, met 
een piekcijfer van 117.000 en 
zelfs 1.140.000 voor de Kroon-
laan en de Kruidtuinlaan te Brus
sel. 

Naast de asbest die vrij komt in 
het verkeer, is er eveneens een 
asbestpobleem in de garages die 
werken met asbesthoudende ma
terialen. Bewerkingen met as
besthoudend materiaal, zoals het 
slijpen of pasklaar maken van 
een remvoering, hebben het vrij
komen van stofdeeltjes tot ge
volg, waarbij een gevaar voor de 
gezondheid ontstaat. Ook het 
schoonblazen of schoonvegen 
van een remtrommel heeft stofe-
missies tot gevolg, waarin as
bestvezels vervat zitten. 

Oplossingen 
Zo blijkt uit een in Nederland 

gehouden onderzoek naar as
bestziekten, opgelopen tijdens 
werkzaamheden aan gebruikte 
en niet-gebruikte remvoeringen 
bij remdiensten van vrachtwa-
gensbedrijven dat 3,2 % van de 
betrokken werknemers een as
bestziekte had, terwijl 15,7 % 
mogelijk een dergelijke ziekte op
gelopen had. 

De Brusselse Zuidertoren op de zwarte asbestlijst... 

Om dit probleem op te lossen, 
stellen de drie Leuvense manda
tarissen het volgende voor: 

1. Er moet meer werk gemaakt 
worden van alternatieven voor 
asbestprodukten, en zeker wat 
betreft rem- en friktiematerialen. 
De meeste firma's die personen
wagens produceren werken stil
aan reeds meer en meer met 
asbestvrije remmaterialen. Zij 
houden blijkbaar al rekening met 
een totaal verbod op het gebruik 
van asbest in remmaterialen. 

2. Wat betreft de bedrijfswa
gens is het beeld enigszins an
ders. Het overgrote deel van fir
ma's die bedrijfswagens produ
ceren, gebruiken geen of slechts 
in geringe mate, asbestvrije ma
terialen. Daarom moet de ontwik
keling en uittesting van andere 
materialen zeker aangemoedigd 
en bevorderd worden. 

3. Bij een verbod zowel op 
nationaal als Europees vlak inza

ke het gebruik van asbest moeten 
maatregelen genomen worden 
van financiële en ekonomische 
aard om de omschakeling te ver
gemakkelijken. Dit moet leiden 
tot het invoeren van vervangende 
stoffen waarbij het risiko op ge
zondheidsschade veel geringer is 
dan bij asbest. 

Duidelijk is dat op dit ogenblik 
de bestaande maatregelen on
toereikend zijn: de Leuvense 
mandatarissen willen dan ook in 
het Belgisch en het Europees 
Parlement de nodige initiatieven 
ontwikkelen om tot een verbod op 
het gebruik van asbest te komen. 

Geïnteresseerden kunnen altijd 
het „Asbestdossier" bekomen op 
het Europees sekretariaat van Willy 
Kuijpers, Belliardstraat 79, Arden-
negebouw 3.01 te 1040 Brussel (02/ 
234.30.38). 

Gezonde voeding 
MEVROUW G, uit O. is bekom

merd om de voedingswaarde van 
de diverse groenten en andere tuin-
produkten, die zin haar tuin — biologi
sche — teelt. Zij verzoekt ons om 
dokumentatie en heeft in dit verband 
nog enkele bijkomende vragen. 

Uiteraard wordt dit allemaal uitge
breid en tot in de diepte besproken in 
ons Boek VI (Heilzaamheid van bio-
groenten), maar wij hebben haar dan 
toch de kopijen van de betreffende 
lijsten toegestuurd. 

Hierna enkele bemerkingen: 
— In het algemeen bevatten de mees
te groenen weinig vetten maar heel 
wat mineralen en des te meer vitami
nen. 

Het is duidelijk dat dit verschilt van 
gewas tot gewas, zelfs binnen dezelf
de plantenfamilie. 

Er zijn ook binnen dezelfde plant, 
de verhoudingen tussen de mineralen 

onderling en tot op zekere hoogte, 
tussen de vitaminen. 

Onevenwicliten inzake voedings-
en sporenelementen, de zuurgraad 
van de bodum en de waterhuishou
ding beïnvloeden de waarde van 
groenten en fruit voor onze gezond
heid. 

Tenslotte ligt het kaloriëngehalte bij 
groenten bijzonder laag; uitzonderin
gen hierop maken dan de zaadge
wassen als mals, emXen en bonen. 

A O n 
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Heilzamer? 
U E T is uiteraard wel zo dat de 

groenten en andere gewassen uit 
de gangbare land- en tuinbouw, heel 
wat (en eigenlijk meestal weinig tot 
niet minder) mineralen en vitaminen 
bevatten. Biologisch geteelde gewas
sen bevatten echter geen residu's 
van pesticiden, wat op zich dan toch 
uiterst belangrijk is. Blo-groenten be
vatten meestal heel wat minder nitra
ten dan de gangbaar geteelde. 

Het is echter zo dat men in de bio-
teelt bijzonder moet oppassen om 
niet teveel meststoffen te gebruiken 
die rijk zijn aan stikstof. Wij denken 
hierbij aan bloedmeel, kippe- en dui-
vemest en zelfs drijfmest. 

Onder glas zullen de groenten, 
vooral dan de bladgroenten, heel wat 
meer nitraten bevatten dan in bulten-
teelt. 

Het is dus best mogelijft dat bio-
groenten, die op een of andere wijze 
teveel stikstof toegediend kregen, 
meer nitraten bevatten dan vrij sober 
geteelde produkten uit de gangbare 
teelt! 

De verhouding natrium-kali in de 
voeding is ook nog zeer belangrijk. 
Een teveel aan potas (kali) komt met 
zo weinig voor in de bio-teelt en is 
schadelijk voor de gezondheid. Hel 
onbeheerst gebruik van bv. houtasse 
in de kleine tuintjes kan hiervan de 
oorzaak zijn. 

Tenslotte zit men met de bio-groen-
ten in de positieve richting voor wal 
de zeer bijzondere heilzaamheid be
treft, (cfr.dr. Rusch bodenfrüchtbar-
kelt). 

Wij komen hier later nog wel eens 
op terug. 

p A S geoogste aardappelen bevat
ten heel wat vitamine C. Door 

bewaring kan tot een derde hiervan 

verloren gaan. In de gangbare teelt 
worden aardappelen tot tien en meer 
malen per seizoen besproeid... 

Aardappelen? 
In de bio-teelt probeert men het, en 

mét sukses, te runnen door een doel
matige rassenkeuze en beheers! 
voorzien aan voedingselementen. 

Voor aardappelen geldt verder het
zelfde als wat WIJ hierboven schreven 
voor groenten; het zetmeelgehalte 
ligt wel hoger. 

In het algemeen geldt dat dal 
groenten aan waarde verliezen door 
bewaren, te lang in water laten liggen 
en uiteraard door té lang koken. Rau
we groenten verbruiken is, voor zover 
dit praktisch mogelijk is, dan ook ten 
zeerste aan te raden. Wie meent dat 
residu's van pesticiden venwijderd 
worden door zorgvuldig wassen, 
heeft het verkeerd voor. 

Rik Dedapper 
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8 Wïi 
Vader van Suske en Wiske wordt 75 

Vandersteen, 
de Breugel van de 9de kunst 

Enkele weken geleden verscheen het vijfde album 
uit de reeks ,,De Geuzen", (Soetkin de waanzinni
ge), de enige stripserie die nog van de hand van 
meester Willy Vandersteen is. Een meester die nu 75 
jaar jong is en het werken niet laten kan. Want 
werken dat is voor Vandersteen nog steeds: kreëren, 
ontwerpen, tekenen, tekenen en tekenen... Een 
profiel van de man die zijn volk strips leerde lezen en 
die nu terecht in de bloemetjes wordt gezet. 

AN fantazie is er bij Willy 
Vandersteen nooit gebrek 
geweest. 

,,Je wordt er mee geboren, 
mag ik wel zeggen", vertelde hij. 
„Je hebt het of je hebt dat niet, je 
hebt daar geen verdienste aan!" 

De straat 
Die uitspraak typeert Vander

steen ten volle. In zijn hoofd we
melt het van personages, plots, 
gebeurtenissen, intriges en span
nende verhalen, maar tegelijk 
blijft hij realist genoeg om te we
ten dat je zulke gave ook nog 
moet omzetten via hard werken. 

Die gave, die aanleg, zat er bij 
Vandersteen van jongsaf in. Als 
kind tekende hij reeds met krijt op 
de stoep en vertelde daarbij wilde 
verhalen vol ridders, cowboys en 
indianen. Op de straatstenen van 
de Renaat Sniedersstraat, te Ant
werpen, tekende hij ooit de hele 
wielerwedstrijd van Brasschaat. 
De straat is inderdaad Willy's eer
ste leerschool geweest. 

Willy Vandersteen werd gebo
ren op 15 februari 1913 op het 
Stuyvenbergplein, het hartje van 
de Antwerpse Seefhoek (Seef 
was de naam van een biersoort), 
een typische volksbuurt, een get
to als het ware, waar modernise
ring en renovatie nog steeds 
geen vat op hebben. 

Dat de jonge Sinjoor — die op 
school geen al te beste leerling 
was — zich op de een of andere 
manier moest uitdrukken stond 
buiten kijf, maar dat hij als stri-
pauteur een Europees monu
ment zou worden, dat heeft hij 
nooit kunnen vermoeden. Met 
een vader die beeldhouwer was, 
kon men verwachten dat hij de 
artistieke weg zou inslaan. Dat 
deed de jonge Willy ook, die tien 
jaar lang vlijtig de avondlessen 
aan de Akademie voor Schone 
Kunsten volgde. Vandersteen 
ging eerst in de stiel op het atelier 
van zijn vader, nadien bij een 
houtbewerker, maar toen de kri-
sis van de jaren dertig aanhield 
was hij wat blij als etaleur te 
mogen werken bij het grootwa
renhuis L'lnnovation. 

Voor Willy — in 1937 in het 
huwelijk getreden — begonnen 
de magere jaren. 

Niet de eerste... 
De oorlog brak uit en in 1942 

vreesde hij naar Duitsland te wor
den gezonden als verplichte te
werkgestelde. Hij was gelukkig 
een job te krijgen in Brussel bij de 
Landbouw- en Voedingskorpora-
tie. Ondertussen had hij er wel 
een tweede job bijgenomen die 
hem heel wat uurtjes avondwerk 
bezorgde. Willy was nl. stripteke
naar geworden. Van zijn eerste 
probeersels is (voorlopig) niets 

verschenen, de debuutstrips Pin-
neken-Pik en Kitty-lnno worden 
binnenkort wel gebundeld uitge
geven. 

Op woensdag 26 maart 1941 
verscheen een eerste aflevering 
van De lollige avonturen van Pu-
difar gevolgd door Tor de holbe
woner in ,,De Dag", een krant 
waarin Vandersteen voor de oor
log gretig de (aangepaste) verha
len van Prince Valiant, Tarzan en 
Donald Duck had gevolgd. 

Vandersteen was niet de eer
ste Vlaamse stripauteur. Frits 
Van den Berghe, Frans Van Im-
merseel, Eugeen Hermans had
den het met wisselend sukses 
reeds voor hem geprobeerd. En
kel Pink — alias Eugeen Her
mans — had een konstante pro-
duktie in ,,Ons Kinderland" en 
,,Ons Volkske", maar ook hij 
stond in de schaduw van Hergé 
(met Kuifje) en Saint-Ogan (Zig et 
Puce) die toen zowat de enige 

erkende stripauteurs waren. Van
dersteen las ook de jeugdbladen 
,,Bravo" en ,,De Kindervriend" 
die met Amerikaanse, Engelse en 
Franse strips gevuld werden. 

Toen hij een artikel over strips 
(Comics in your life) uit een Ame
rikaans modeblad te lezen kreeg 
en dat hij met behulp van een 
woordenboek moeizaam vertaal
de, was de kogel door de kerk. 
Het idee om zich te uiten, zijn 
vertellersgave te kunnen botvie-

Wie doet wat? 

Vragen bij 
een verjaardag. 

1) Willy Vandersteen, 75 jaar en nog steeds aktief! 2) De kleine Willy in zeemanspak diende duidelijk als inspiratie voor Joeki uit Robert en 
Bertrand. 3) In de jaren vijftig was Vandersteen een verwoed schermer net zoals Lambik toen Suske en Wiske in Kuifje verschenen. 

ren via strips zou en moest reali
teit worden. Aan roem en rijkdom 
dacht hij niet; geen enkele teke
naar kon zich dat toen inbeelden. 
Je kon met het tekenen-van-man-
nekens je brood verdienen dat 
wel, al was het een gevaarlijke 
god; want je moest personages 
kreëren, je moest verhalen ver
zinnen en je moest ze ook ergens 
kwijtraken in de pers die er toen 
slechts schoorvoetend aandacht 
aan besteedde. Albums waren 
toen schier onbestaand. Alleen 
Hergé, Saint-Ogan en Mickey 
Mouse verschenen toen in al
bum... Een gok inderdaad. 

Bravo! 
Dus bleef Vandersteen over

dag mooi op kantoor werken en 's 
avonds, terug uit Brussel, zette 
hij zich aan zijn tafel en begon te 
werken aan eigen strips. Buiten 
De Dag verscheen zijn werk ook 
in Bravo, tekende Willy prenten-
albums voor De Standaard/Cas-
terman, albums en covers voor 
uitgeverij Ons Volk. 

Na de bevrijding mocht Van
dersteen voor de kranten werken, 
eerst ,,De Nieuwe Standaard" 
(later weer ,,De Standaard"), 
maar ook voor de weekbladen: 
Overal, Ons Volk, Ons Volkske, 
Franc-Jeu, Le petit Monde, 't Ka
poentje, 't Parochieblad. Soms 
waren het kortstondige reeksen, 
soms losstaande verhalen met 
veel humor erbij, maar vaak ook 
realistisch getinte verhalen. Alles 
kwam aan bod: western, avon
tuur op zee of in de jungle, scien
ce fiction, detektive. Soms moest 
Vandersteen zes tot zeven platen 
per week tekenen omdat er links 
en rechts zoveel reeksen liepen. 

Van nature uit ging zijn voor
keur uit naar humor zoals in De 

Zijn hele carrière lang is Willy Vandersteen 
één uitgever trouw gebleven. Met uitzondering 
van enkele losse verhalen o.a. verschenen bij 
De Dageraad of Brabantia Nostra en van wat 
Franse albums bij Les Editions du Lombard, 
toen Vandersteen nog voor Kuifje/Tintin werkte, 
is al het Nederlandstalig werk gepubliceerd bij 
uitgeverij De Standaard (niet te verwarren met 
de gelijknamige krant). 

DAT IS een aanzienlijk 
pakket van honderden 
albums die een miijoe-

nenoptage vertegenwoordi
gen. Mede door de sukses-
reeksen ,,Suske en Wiske" en 
„De Rode Ridder" is de Stan
daard Uitgeverij uitgegroeid 
tot Vlaanderens grootste of 
toch belangrijkste stripuitge-
ver 

Vragen 
Toch blijft het een open 

vraag waarom deze kolos 
naar het buitenland toe zo 
wetnig akttef is met het oeuvre 
van een Europees erkend 
stripmeester. 

Suske en Wiske met Lambik 
en Tante Sidonie, in de jaren 
vijftig. 

Toen Maunts De l^eyer dt-
rekteur was heeft hij de strips 
van Vandersteen zien groeien 
tot een populair en kommer-
cieel produkt. Met de Neder
landers H.A.M. Van der Hey-
den kreeg het stripprodukt 
een kommerciéle intrastruk-
tuur. Achteraf — in de stripge-
richte jaren zeventig en tach
tig — is het een beetje stilge
vallen. Enkel de kortstondige 
reeks Strip Klassiek heeft aan 
de nteuwe generaties een 
handjevol oude Vandersteen-
Stnps meegegeven. Ook nu 
ontgaat het de waarnemers 
met dat er rond de 75ste ver
jaardag van de meester ge-
treuzetd wordt. Welke festivi
teiten gaat men inrichten? 
Komt er ja of neen een uitzen
ding op de beeldbuis? Komt 
er een gebonden uitgave van 
de eerste Suske en Wiske-
verhaten, en van ds Blauwe 
Reeks? Komen er herdrukken 
van Biggies, Safari, enz. in 
mooie gebonden banden 
zoals Rombaldi dat doet? 

Het gaat tenslotte om het 
levenswerk van een van de 
meest veelzijdige en briljant-
ste stnpauteurs van de Neder
landen! 

(DDL) 

(Lees door biz. 9) 
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W!\ 
(Vervolg van biz. 8) 

familie Snoel< of nog de humoris
tische verhalen met avontuurlijke 
inslag voor jong en oud zoals 
Suske en IV/s/ce. Door zijn veelzij
digheid — die in de na-oorlogse 
periode kwantitatief slechts ge
ëvenaard werd door de jongere 
Bob De Moor — legde hij, meer 
dan wie ook, de fundamenten van 
het stripverhaal vast. Al spoedig 
werd de reeks Susl<e en Wiske 
het boegbeeld van de Vlaamse 
strip. Er was in de jaren veertig 
nochtans keus genoeg met,.Tho
mas Pips"van Buth, ,,Spits de 
durver", later,.Johnny en Annie" 
van Renaat Demoen, ,,Detective 
Van Zwam" (later ,,Nero") van 
Mare Sleen. 

Omdat hij via Johan De Bra
bander ook voor het weekblad 
,,Kuifje" mocht gaan werken 
heeft Vandersteen zich onder in
vloed van Hergé aangepast aan 
de normen en de eisen van het 
kwalitatief hoogstaand peil van 
de Fransbelgische strip (Hergé, 
JIjé, Sirius). Via ,,Kuifje", zeg 
maar ,,Tlntln", heeft Vander
steen ook een doorbraak gekend 
naar het franstalige publiek. De 
verhalen van ,,Bob et Bobette et 
Monsieur Lambique" die toen in 
de befaamde blauwe reeks ver
schenen, behoren dan ook tot het 
beste dat de Antwerpenaar ooit 
heeft gemaakt: ,,Het Spaanse 
spook, De Schat van Beersel, De 
Pronzen Sleutel, De Tartaarse 
Helm; stuk voor stuk meester
werken van de 9de kunst! 

Rode Ridder 
Het overdadig werken bracht 

voor Vandersteen grote beslom
meringen mee. De kreatie van 
enkele vaste krantestrips zoals 
Bessy en nadien De Rode Ridder 
heeft Vandersteen verplicht om 
steeds meer medewerkers te 
moeten aantrekken. Dat zijn er 
heel wat geweest die al dan niet 
met talent de potloodschetsen 
van Vandersteen moesten inkten 
om nadien deze of gene reeks op 
eigen houtje te kunnen voortzet
ten. 

Vandersteen heeft jammer ge
noeg niet altijd een vast handje 
gehad toen hij zijn medewerkers 

uitpikte, in tegenstelling met Her
gé die in zijn studie slechts vol
waardige tekenaars opnam (zet 
ze maar op een rijtje: Roger Le-
loup, Jo-EI, Jacques Martin, Bob 
De Moor). 

Soms viel dat mee zoals in het 
geval van Karel Verschuere die 
onder de leiding van Vander
steen uitgroeide tot een prima 
vakman die de realistische strips 
(Rode Ridder, Bessy, Biggies) 
een eigen dinamiek meegaf. 
Maar nog veel vaker viel het te
gen, zodat men konstant stijl- en 
• itmeveranderingen meemaakte 
die soms een ware verbastering 
van de herkenbare Vandersteen-
stijl betekenden. 

Op grafisch vlak stond Vander
steen in de jaren vijftig op zijn 
hoogtepunt. 

Met de groeiende oplagen in 
de jaren zestig, de vele reeksen 
die Vandersteen leverde aan 
kranten en weekbladen is het 
almaar erger geworden. Telkens 
Vandersteen een nieuwe reeks 
lanceerde zette hij zich daar met 
man en macht aan, maar eens 
een strip hem niet meer boeide of 
hij van zichzelf ondervond dat hij 
leeggeschreven was, liet hij die 
dan ook even snel aan zijn mede
werkers die er vaak een potje van 
maakten. 

Van fenomaal stripproducent is 
Studio Vandersteen uitgegroeid 
tot een worstenfabriek die teerde 
op de naam en de reputatie van 
de meester die zelf nog maar 
enkele verhalen voor eigen reke
ning nam. 

Na tientallen verhalen van Sus
ke en Wiske kwamen de persona
ges Vandersteen de strot uit en 
was hij dringend aan vernieuwing 
toe. Zo komt het dat je eigenlijk 
van elke afzonderlijke reeks de 
pakweg eerste twintig of tien ver
halen leest, terwijl men tussen de 
overige produktie nog helaas 
veel kaf onder het koren aantreft. 
De enige uitzondering daarbij is 
Karel Biddeloo die eerst zijn tan
den en zijn talent gescherpt heeft 
op de reeksen zoals Safari, Big
gies en Karl May alvorens men 
hem De Rode Ridder toever
trouwde. Omdat het middel
eeuws epos volledig uitgemolken 
was maakte Biddeloo er een ei-

Suske en Wiske kregen zelfs hun standbeeld in Vlaanderen én in 
Nederland! 

1) Ook de scoutsbeweging had grote invloed op Vandersteen (hier de eerste van links). 
2) De meester koestert zijn geesteskinderen... 
3) Het eerste optreden van Jerom. 

gen reeks van die als één van de 
beste heroic fantasy-sinps in Eu
ropa mag gelden, met een oplage 
die er niet om liegt: 120.000 in 
zwart/wit en 80.000 in kleur. 

Breugel 
Elke andere reeks, zij het Bes

sy, Robert en Bertrand of Tits 
hebben veel van hun aantrekke
lijkheid verloren. Men vindt er 
weinig meer van Vandersteen te
rug. Willy Vandersteen heeft dan 

maar zelf bewezen hoe het moest 
met ,,De Geuzen", een reeks die 
hijzelf nog schrijft en tekent en 
die nu door Eugeen Goosens uit
muntend geïnkt wordt. 

Hoed af dus voor de vijfenze
ventigjarige meester die met hon
derden stripverhalen en de hoog
ste oplagen de grootste Vlaamse 
stripauteur is en bovendien over 
heel Europa en een stuk van de 
wereld bekend is. 

Vandersteen werkt bovendien 
in de lijn van de grote populaire 
auteurs: Conscience, Raf Ver
hulst en John Flanders. 

,,De Breugel van de Vlaamse 
strips" heeft Hergé hem ooit ge
noemd. 

Willy Vandersteen, een monu
ment op een stevige voet! 

Danny De Laet 

Advertentie 

'C vmaatvc^ 

Miatvm 
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10 MTi 
doo-c-dsL-wee/a 

Van dag 
tot dag n 

Zaterdag 13 f eb. 
D BRT 1 - 15.00 
Loon naar werken, info 
D BRT 1 • 16.00 
Teresa Venerdi, film 
D BRT 1 - 18.10 
Klim op, tienermagazine 
n BRT 1 • 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken 
D BRT 1 • 20.20 
Dallas, de vroegere jaren; TV-film 
D BRT 1 - 22.40 
RIgoletto, grappige fragmenten 
D BRT 1 - 23.10 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 23.40 
Poolshoogte, astronomisch magazine 
D Ned. 1 - 15.00 
Beestenboel, serie 
D Ned. 1 - 15.45 
Grote verhalen voor kleine mensen, 
bijbelverhalen 
D Ned. 1 - 16.15 
Silas, jeugdserie 
D Ned. 1 • 17.41 
Musica dl Gloria, muziekprogramma 
D Ned. 1 - 19.20 
Switch, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
I-Man, TV-thriller 
n Ned. 1 - 23.13 
St. Elsewhere, serie 
D Ned. 2 - 19.12 
Een bedelbaron in zaken, dok. over 
het Nederlands Olympisch Komitee 
D Ned. 2 - 21.00 
Opening Calgary 1988, rechtstreekse 
reportage 

D Ned. 3 - 20.00 
Geschiedenis van de Olympische 
Spelen & Opening Olympische Win
terspelen 1988 

Zondag 14 feb. 
D BRT1 - 11.00 
De zevende dag, praatcafé en kon-
frontatie 
D BRT 1 • 12.45 
Sunday Proms, pianoconcerto nr. 3 
van Rachmaninov 
n BRT 1 - 14.15 
Karnaval Aalst, rechtstreekse re
portage 
n BRT 1 - 15.45 
Eiland, kunstmagazine 
D BRT 1 - 16.45 
Wij, heren van Zichem; serie 
D BRT 1 - 18.10 
Er was een keer, Jef Burm vertelt... 
D BRT 1 - 18.20 
Leven en laten leven, milieupro
gramma 
D BRT 1 - 20.00 
Kijk uiti, verkeerstlps 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.40 
De kleine reder, TV-spel 
D BRT1 - 21.40 
De wandelende lijn, info 
D BRT2 - 22.40 
Stadion, sportprogramma 
D Ned. 1 - 15.55 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 - 16.25 
De baas In huls?, serie 
D Ned. 1 • 18.33 
De avonturen van Teddy Ruxpin, te
kenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.55 
Kwik en Flupke, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.05 

Virginie (Margot Kidder) vecht voor haar rechten met de steun van 
Charles de Vigors (Victor Lanouw) in „Louisiane". Maandag 15 feb. op 

RTBF om 20u.05. 

De vliegende dokters, serie 
D Ned. 1 - 22.45 
Golden GIrls, serie 
D Ned. 2 - 22.03 
Bertolucci, dok. 
D Ned. 2 - 23.09 
Regalo dl Natale, film 
D Ned. 3 - 19.20 
Olympische winterspelen 1988 

Maandag 15 feb. 
D BRT 1 - 18.10 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
D BRT 1 - 18.35 
Avonturenbaal, jeugdserie 
n BRT 1 - 19.30 
Plant een bos. Info 
D BRT 1 - 20.15 
Huwelijk en oorlog, serie 
n BRT 1 - 21.15 
Wikken en wegen, verbruikersma
gazine 
D BRT 1 - 22.05 
Ommekaar: moeder van een kanker
patiëntje 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.15 
Extra-time, sporlmagazine 
D BRT2 - 20.50 
Blikvanger, modemagazine 
D BRT2 - 21.40 
Song and dance. Dance 
D Ned. 1 - 17.00 
IVIagIërs en monsters, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.00 
Toppop, muziekprogramma 
D Ned. 1 - 19.00 
Wordt vervolgd, strips en tekenfilms 
D Ned. 1 - 20.28 
Wedden dat...?, spelprogramma 
D Ned. 1 - 23.00 
Jonge mensen op het koncert-
podium 

D Ned. 2 - 21.05 
Niet te geloven!, serie 
D Ned. 2 - 23.20 
Olympische Winterspelen 

Dinsdag 16 feb. 
D BRT 1 - 18.10 
Sprookjesteater, De dief 
D BRT 1 - 18.25 
Mik, Mak en Mon, SF-kinderserIe 
D BRT 1 • 18.35' 
De krulsboog, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.00 
60 - I - , seniorenmagazine 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken 
D BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20*80 
SInja Mosa, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
OshIn, serie 

D BRT2 - 20.15 
Modem: de ozonlaag, info 
D BRT2 - 20.50 
Mike, praatshow 
D BRT2 - 22.10 
Koncert n.a.v. de 750st verjaardag 
van Berlijn 
D Ned. 1 - 15.30 
Rosco's Rad van avontuur, kinder
programma 
D Ned. 1 - 15.50 
Alf op Melmac, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 16.15 
Bassie en Adriaan en de verdwenen 
kroon, jeugdserie 
D Ned. 1 - 17.46 
Tros popformule, muziekprogramma 
D Ned. 1 - 20.28 
Animal crackers, serie met A. Van 
Duin 

D Ned. 1 - 20.35 
Medisch Centrum West, Ned. serie 
D Ned. 2 - 20.00 
Olympische Winterspelen 
D Ned. 3 - 18.20 
Olympische Winterspelen 

Woensdag 17 feb. 
D BRT 1 • 15.00 
Er was eens... het leven, tekenfilmse
rie 
n BRT 1 - 15.25 
De avonturen van Teddy Ruxpin, te
kenfilmserie 
D BRT 1 - 15.50 
Patrick Pacard, serie 
D BRT 1 - 16.40 
Klimop, tienermagazine 
D BRT 1 - 18.10 
Choky's uitdaging, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, nieuws voor tieners 
D BRT 1 - 19.00 
Mobiele mensen — auto, over de auto 
D BRT 1 - 20.10 
Kurtoisie, lessen in hoffelijkheid 
D BRT 1 - 20.15 
The Chance Orchestra in Concert, 
swingende muziek uit de jaren 60 en 
70 

D BRT 1 - 20.55 
Wie schrijft die blijft, literair magazine 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Internationale indoor-atletiek, re
portage 
D BRT2 - 21.50 
Bellissima, film 
D Ned. 1 • 15.30 
Seabert, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 15.45 
De grote meneer Kaktus show, kin
derprogramma 
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, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.05 
Countdown, popmuziek 
D Ned. 1 - 20.33 
Moonlighting, detektiveserie 
D Ned. 1 - 21.37 
Verona, satirisch programma 
D Ned. 1 - 23.10 
Pin up Club, seks 
D Ned. 2 - 19.22 
Olympische winterspelen 
D Ned. 3 - 18.55 
Olympische winterspelen 

Donderd. 18 feb. 
D BRT 1 - 18.10 
Fame, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.10 
Europese volkskultuur: Mens en 
boom, dok. 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
D BRT1 - 21.05 
Panorama, Duidingsmagazine 
n BRT1 - 21.55 
Dallas, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Vader is op zakenreis, film 
D BRT2 - 22.20 
Politieke kollaboratie, dok. 
D Ned. 1 - 16.00 
Fauna, natuurserie 
D Ned. 1 - 16.25 
Lassie, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Nathalie, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.24 
Flap uit, kindermagazine 
D Ned. 1 - 20.28 
Het Zuidpoolgebied: de laatste 
grens, dok. 
D Ned. 2 - 21.00 
100 jaar dokteren, dok. 
D Ned. 2 - 22.50 
Olympische Winterspelen 
D Ned. 3 19.30 
Olympische Spelen 

Vrijdag 19 feb. 
D BRT 1 - 18.05 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.30 
Bingo!, hitparade 
D BRT 1 - 20.20 
Kurtoisie, lessen in hoffelijkheid 
n BRT 1 - 20.25 
Premiere, filmnieuws 
D BRT 1 - 20.55 
Het ding, slim 
n BRT 1 - 22.40 
Filmspot, filmaktualiteit 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
n BRT2 - 20.20 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 20.50 
Transatlantiek, dok. 
D BRT2 - 22.00 
De geboorte van een symfonie, dok. 
over de pre-klassieke symfonie 
D Ned. 1 - 14.30 
Met de kippen op stok, film 
D Ned. 1 - 19.00 
Alias Smith and Jones, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Drie recht, een averecht; serie 
D Ned. 1 - 21.00 
Agatha Christie's Miss Marple, serie 
D Ned. 1 - 23.00 
In 't holst van de nacht, serie 
D Ned. 2 - 19.12 
Studio sport — Olympische Win
terspelen 

D Ned. 2 - 23.35 
De witte waan, film 
D Ned. 3 - 19.12 
Olympische Winterspelen 

Een film 
per dag 

Zaterdag 13 feb. 
Teresa Venerdi 

Ital. film van en met Vittorio de Sica 
uit 1941. Kinderarts Pierre Vignal heeft 
slechts weinig belangstelling voor zijn 
patiënten en gaat vak op stap met Lo-
retta, een musicalsterretje. (BRT 1, om 
16u.) 

Zondag 14 feb. 
Regalo dl Natale 

Vijf mannen komen tijdens de kerst
nacht in een riante villa in de buurt van 
Bologna samen voor een nachtje po
keren. Ital. film uit 1986 met Carlo Delle 
Plane, Gianni Cavina, e.a. (Ned. 2, om 
23U.09) 

IVIaandag 15 feb. 
Louisiane 

Frans-Kanadese film van de Broca 
uit 1983. Virginie keert na een verblijf 
van 11 jaar in Parijs terug naar New Or
leans. Het erfgoed van haar vader blijkt 
In hoofdzaak te beslaan uit schulden. 
(RTBF1,om20u.05) 

Dinsdag 16 feb. 
Un sac de billes 

Franse film uit 1975 met o.a. Paul-
Erlc Schulman en Richard Constantini. 
In 1941 wordt Parijs door de Duitsers 
bezet. De Joden werden verplicht een 
gele ster te dragen... (RTBF 1, om 
22U.40) 

Woensdag 17 feb. 
Bellissima 

Een filmmaatschappij heeft voor een 
nieuwe produktie een meisje nodig 
voor de kinder(hoofd)rol. Talloze moe
ders trekken met hun opgepoetste 
dochtertjes naar de openbare auditie... 
Film van Luchino Visconti uit 1951 met 
Anna Magnani, Tina Apicella en Wal
ter Chiari. (TV 2, om21u.50) 

Donderd. 18 feb. 
Vader is op zakenreis 

Joegoslavische film uit 1985. De va
der van de 6-jarige Malik wordt als ver
meende stalinist door de zuive
ringstroepen van Tito in een werkkamp 
opgesloten. Aan Mallk wordt verteld 
dat zijn vader op zakenreis is... (TV 2, 
om 20U.15) 

Vrijdag 19 feb. 
De witte waan 

Ned. film uit 1984 met o.a. Thom 
Hoffman, Pirn Lambeau, Hans Crolset. 
Laszlo Is 25 jaar en leeft aan de zelf
kant van de maatschappij. Wanneer 
zijn moeder zwaargewond raakt in een 
verkeersongeval dringt het tot hem 
door dat het zo niet verder kan... (Ned. 
2, om 23U.35) 
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,,De wind die de 

mensen het meest 
vrezen", stelde de 
filosoof Michel de 
Montaigne, „Is die 
welke hun jas doet 
openwaaien." 

Geef toe, een uit-
^ ^ ^w spraak die in de 
^ ^ ^ ^ • A voorbije februari-
^ ^ ^ ^ ^ B nacht weinig indrul< 
^ ^ ^ L ^ heeft gemaakt. Sa-

^ ^ ^ ^ ^ ^ men met zowat de 
• ^ ^ ^ rest van West-Euro-
^ L ^ P pa heeft een nacht 
^ ^ ^ r op de aangekondig

de storm zitten 
wachten. 

Herhaaldelijk hadden de weer
mannen gewaarschuwd voor het 
tempeest en aangeraden have en 
goed vast te ankeren. Met angstig 
vertrouwen in de goede afloop ging 
hij dus de winderige nacht in. 

Na het laatavond-nieuws met de 
turbulente beelden uit Ierland wer
den de touwen nog eens extra aan
gehaald en de kachel nog even 
bijgekoterd. Op de radio zong Sina
tra Strangers In the night... 

Wachten 
op de storm 
Na middernacht gingen de liedjes 

op nachttarief, nog sensueler. De 
wind speelde met de vlammmen in 
de kachel, die ronkte als in de 
verhalen van Warden Oom. 

de Montaigne had mooi praten, 
dacht hij. Bang zijn voor de wind 
die de panden van een jas doet 
opwaaien. Wie heeft daar een 
boodschap aan? Beslist de weer
mannen niet die zich buigen over 
de prangende vraag waar de natuur 
de energie haalt om deze duivelse 
krachten te ontketenen en mensen 
en materialen doet sneuvelen. De 
enige uitleg voor dit winderige ge
weld is te vinden in het bed van de 
onmiddellijke oceaan, stellen zij. 
Een graad meer ginds, een graad 
minder daar en de duivels rukken 
zich los uit de ziedende zee en 
naderen als Noormannen het vredi
ge land. De TV-weerman toonde in 
beelden hoe de orkaan aangroeit. 
Tot net voor onze kust aan 13 Beau
fort, de maksimum toelaatbare 
snelheid op onze wegen. Wist de 
Montaigne veel! Hij had zijn wijs
heid beslist niet kwijtgeraakt aan 
de zeerovers van zijn tijd die de 
zeeën afschuimden en die met kei
zer Karel de kristenslaven betwist
ten. 

Wellicht vond de Montaigne wel 
gehoor bij de Parijse rijkaards die in 
zijn tijd de pas ingevoerde pattat 
met de fourchette naar de verwaan
de mond brachten, voor het eerst in 
de geschiedenis. Wist de Montaig
ne veell 

Aan het jagende vuur in de ka
chel kon hij het komen en gaan van 
de storm horen. Met onregelmatige 
stoten naderde het geweld, werden 
hoeken en gaten gevuld, draaide 
zich om en rond het huis, liep te 
pletter tegen de muren, wentelde 
en gooide zich opnieuw tegen het 
huis. De storm zwol aan als een 
zee. De fluwelen radiostem waar-
schude nogmaals, de aanval werd 
opnieuw ingezet. Het was zo te 
voelen dat het huis zich aan het 
gras vasthield, zich dieper Ingroef 
en zijn hoed van pannenover vaster 
over de oren trok. Het huls hield 
stand. Het haalde opnieuw adem 
als het tempeest als een gierend 
beest even wegholde en plaats 
maakte voor de nachtelijke stilte. 

De radio draaide een vergeten 
liedje. Hij nestelde zich nog even in 
de zetel, sneed een nieuw boek 
aan, tot plots weer een storm aan
rolde; nu uit twee richtingen tege
lijk. Hij keek in de vlammen van de 
kachel en dacht: „De Montaigne en 
the BeeGees in één pas de deux. 
Niets Is vrijer dan de wind. En de 
droom I" 

Het Is morgen als hij wakker 
wordt, het hout In de kachel is 
reeds lang verpulverd, het is kil in 
de woonkamer en de radiostem 
vertelt dat het allemaal nog niet zo 
erg Is geweest. Er klinkt ontgoo
cheling In ether... 

Misschien had de Montaigne toch 
nog gelijk wanneer hij stelde dat de 
wind die mensen het meest vrezen 
die Is die hun jas doet openwaai
en... • 

éoox.-dk-week!> 

Vorige week hadden we 't even over het sterren
beeld Vissen, ^ijn l<ulinaire referenties en een kleine 
anekdote betreffende een autentiek Pisces-talent: 
Rossini. De Maestro verdient in deze rubriek echter 
meer dan enkele lijnen. Naarde goed of minder goed 
bedoelde roddel heeft de meester in zijn leven 
slechts éénmaal geweend: toen tijdens een plezier-
tochtje op het Como-meer een voortreffelijk stuk 
gebraad van zijn bord in het water gleed. Waar of 
niet, alleszins typerend. 

DE levendtge orkestrale 
smaak van Gioacchino 
Rossini (1792-1868) die 

we o.a. kennen uit zijn ,.Stelende 
ekster" bewandelde ook andere 
wegen, die der werklust en genia
liteit, gekombineerd met luiheid 
en fijnproeverij. Zo gaat het ver
haal dat hij zijn bekendste opera 
,,De barbier van Sevilla" in enke
le dagen schreef, in bed notabe
ne. 

De premières van Rossini's 
werken waren telkens grootse 
feesten, waarop hij voor zijn be
voorrechte gasten zelf het eten 
klaarmaakte, omdat volgens hem 
niemand anders het zo goed kon 
als hijzelf. Hij kan het weten, want 
ooit bekende hij geen heerlijker 
bezigheid te kennen dat goed te 
dineren. Ooit moet hij eens vol
daan het volgende bij elkaar gefi
losofeerd hebben: ,,Wat liefde is 
voor het hart, Is goesting voor de 
maag. De maag dirigeert het hele 
orkest. Een lege maag kreunt als 
de fagot of schreit als een picco-
lofluit. Een volle maag is de trian

gel van net plezier, de pauk van 
de vreugde. Eten, leven, zingen 
en geld verdienen zijn eigenlijk 
de vier akten van de komische 
opera die men het leven noemt. 

Wie die, zonder ervan te hebben 
genoten, voorbij laat gaan, is een 
komplete idioot." 

Uiteraard gaf de komponist ook 
aan een gastronomisch meester
werkje zijn naam mee: kalfsbief-
stuk Rosini. Dit is de partituur: 
Bak de kalfsbiefstukjes snel aan 
belde kanten bruin. Houd ze op 
een schotel warm. Bak ronde 
stukjes kalfsleverworst met truffel 
in de achtergebleven boter en leg 
ze op de biefstukken. Giet bij de 
bakboter wat bouillon, madeira 
en enkele druppels citroensap en 
breng de saus op smaak met 
cayennepeper en zout. Rooster 
intussen sneetjes wittebrood, leg 
het vlees erop en giet saus er
over. Opdienen met de Willem 
Teil ouverture op de platendraai
er en een fles Recloto della Val-
policella op de tafel." 

Smakelijk. 

^ e e y j e ^ 

In onze 209ste opgave zochten we naar Lodewijk 
de Raet en hierop ontvingen we net geen dertig 
juiste antwoorden. 

De wekelijkse boekenprijs gaat naar ere-docent 
dr. Jozef Peeters (93 jaar) uit de Cam. Huysmans-
laan 78/2 te 2020 Antwerpen. Deze man heeft 
Lodewijk de Raet trouwens persoonlijk gekend! 

DE man die de onderstaan
de zinnen schreef en 
wiens naam wij zoeken, 

verenigde een hoogstaande wes
terse kuituur met een gelouterde 
Inidsche denkwijze. Hij ontwierp 
de aktie van het lijdelijk verzet. In 
1948 werd hij echter door een 
fanatikus neergeschoten. 

,,Geweld en wapens gebruiken 
is tegengesteld aan de passieve 
weerstand, want daardoor willen 
wij onze tegenstrever dwingen te 
doen wat wij willen dat hij doet, 
en wat hij niet wenst te doen. 
Indien zulke aktie van geweld te 
rechtvaardigen is, dan heeft onze 
tegenstrever zeker ook het recht 
ons op dezelfde manier te behan
delen. Zo kunnen wij nooit tot een 
akkoord komen. Wij kunnen ons 
alleen inbeelden dat wij vooruit
gang boeken, zoals een paard 
dat in een cirkel rond de molen
steen loopt. 

Zij die menen dat zij niet ver
plicht zijn te gehoorzamen aan 
wetten die niet met hun geweten 
overeenstemmen, hebben geen 
ander middel dan de passieve 
weerstand. Elk ander middel zou 
naar een katastrofe leiden. 

Aldus steekt de passieve weer
stand, dat wil zeggen de ziels
kracht, boven alles uit. Deze is 
verheven boven wapengeweld, 
maar mag niet alleen als het 
wapen van de zwakken aange
zien worden. (...) De passieve 
weerstand verkrijgt resultaten die 
heinde en ver weerklank vinden, 
zonder een druppel bloed te ver
gieten. " 

Indien U de oplossing meent te 
kennen, aarzel dan niet deze 
meteen naar ons door te sturen: 
WIJ, „Meespelen (211)", Barrika-
denplein 12, 1000 Brussel. 

Misschien wordt U straks wel 
de gelukkige winnaar van ons 
literair kado? 

OF PfiOB,ÊAm f/£ PAAA 
LAKra^ IKECHTh. ' . ^ 

WE Z'JhJ VEKKSEAD 

IQnihoudBii 
Nu de seizoenen ons toch verlaten hebben, is het 

wellicht nuttig om even onze aandacht te spitsen op 
een aktiviteit die niet specifiek seizoengebonden is, 
omdat ze altijd kan, zowel individueel als in groep: 
museumbezoek (ook een goed idee voor eens een 
afdeling-uitstap). Voor wie geïnteresseerd is, bestaat 
er een voortreffelijke door het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap uitgegeven Museumgids 
van Oostende tot Maaseik, die nu al aan zijn vijfde 
druk toe is. 

DE even handig als keurig 
uitgegeven Museumgids 
speelt beslist in op een 

behoefte, omdat, zoals Willy Ju-
wet, adiviseur-hoofd van de 
Dienst Beeldende Kunst en Mu
sea, in zijn korte maar treffende 
inleiding het tekent: de belang
stelling voor de musea groot is en 
de vele Vlaamse musea op een 
bloeien bestaan leiden, waarover 
het publiek doelmatig moet geïn
formeerd worden. 

Het naslagwerk vermeldt liefst 
367 musea, gaande van het 
Daensmuseum en Archief van de 
Vlaamse Sociale Strijd in Aalst tot 
het Zwalmmuseum, uiteraard in 
Zwalm. Van alle musea, per ge
meente alfabetisch gerangschikt, 
worden kort maar efficiënt de es
sentiële gegevens vermeld: juis
te benaming, adres, leiding, be
reikbaarheid, toegang, diensten 
en vanzelfsprekend de inhoud 

gleze laatste ook in het Frans, 
uits en Engels). 

Het boekje is sober maar aan
trekkelijk geïllustreerd met een 
aantal foto's en lijntekeningen. 

Achteraan zijn duidelijke regis
ters opgenomen. En wie de tref
woordenlijst raadpleegt, merkt 
meteen dat het in onze musea 
niet alleen om kunst en geschie
denis met hoofdletters gaat. Een 
handjevol om u een kleine sug
gestie te geven: dierenteelt, ge
notmiddel, schoeisel, openbaar 
vermaak, tijdmeting, vaten... 

De naar opmaak en druk zeer 
verzorgde pocket Museumgids 
van Oostende tot Maaseik met 
een speels maar noodzakelijk 
bladwijzerlintje, wordt aangebo
den tegen de uiterst schappelijke 
verkoopprijs van 100 frank, te 
storten op PCR 000-2001586-88 
van het Museumfonds, Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap, 
Koloniënstraat 31, 1000 Brussel. 
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— IVO VAN DYCK stelt tot 10 maart beeldhouwwerken, spanningsvel
den en juwelen ten toon in gallerij Embryo, Naamsestraat 49, 3000 
Leuven. Naast unieke stukken in zilver die door de Kempense 
kunstenaar, speciaal voor Embryo zijn ontworpen kan men ook 
juwelen bekijken, van Badoux, Bariviera, Desaedeleer, Laloux, Le 
Flohic, Luyckx en Strubbe. 

— HOLOGRAFIE — Tot 28 februari loopt in de media-galerij van het 
Kultureel Centrum, Dekenstraat 40, 3540 te Heusden-Zolder de 
tentoonstelling ,,Holografie, geheugenis van het licht". 

Holografie is een reproduktieproces waarbij een beeldvorming 
plaatsvindt met behulp van lasertechnologie op een fotogevoelige 
plaat. De symbiose tussen kunst en wetenschap in de holografie is zo 
krachtig dat de ontwikkelingen in de beeldende kunst hiermee 
substantieel uitgebreid zullen worden. U kan ook nog schilderijen van 
ANNE BODVIN bewonderen in het Kultureel Centrum van Heusden-
Zolder, en dit tot 28 februari. (011/53.33.15). 

— In de KNS (Koninklijke Nederlandse Schouwburg) te Antwerpen 
worden op 11, 12, 13 en 14 februari nog voorstellingen van ARTIES
TENUITGANG gegeven. Telkens om 20u. (behalve zondag om 15u.) 
in de grote zaal. Op dinsdag 16 feburari wordt dit stuk in de 
stadsschouwburg van Brugge opgevoerd. ,,Artiestenuitgang" werd 
geschreven door de fransschrijvende Vlaming Michel de Ghelderode 
en is een ode aan het teater en in het bijzonder aan de akteur. 
Vertaling; David Coh, regie: Leo Madder. Alle informatie: 03/ 
231.97.50 toestel 263 of 264. 

— BENEDETTI — Op vrijdag 12 februari dirigeert Umberto Benedetti-
Michelangeli het BRT-Filharmonisch orkest in het Paleis voor Schone 
Kunsten, Ravensteinstraat te Brussel. Het is een BRT 3-produktie met 
werk van Debussy, Berlioz en Schuman. M.m.v. Rachel Yakar, mezzo
sopraan. Aanvang 20u., kaarten 180 en 400 fr. (02/514.21.94). 

— De Vlaamse Volksbeweging, West-Vlaanderen, geeft een dia
voorstelling WANDELEND DOOR ZUID-VLAANDEREN (Frans-Vlaan-
deren) van Philippe Despriet. Dit gaat door op 12 februari in ,,De 
gekroonde Laarse", Steenstraat 40 te Brugge. 

Een dag later, op 13 februari, bewijst KOEN BAERT, de sekretaris 
van het IJzerbedevaartkomitee dat hij ook een lolbroek is: op het VVB-
etentje te Kortrijk vertelt hij over HUMOR IN HET GERECHTSHOF. In 
't Belfort, Grote Markt 52 in Kortrijk. Inschr. 056/21.16.12. 

— JOSÉ VERMEERSCH — Werk 
van José Vermeersch is vanaf 13 
februari te zien in het PMMK te 
Oostende, en dit tot 13 maart. In 
ditzelfde PMMK loopt, eveneens 
van 13 februari tot 13 maart de 
tentoonstelling BRIKSTEEN. Wij 
veronderstellen dat het hier gaat 
over een inwijding in de ,,wonde
re wereld van de baksteen". Vol
gende week zullen we u iets meer 
informatie trachten te bezorgen. 
Alle inlichtingen PMMK, Rome
straat 11, 8400 Oostende, 050/ 
50.81.18. 

— Van 13 februari tot en met 3 april is m het Provinciaal Museum le 
Hasselt de tentoonstelling THE STAFFA PROJECT te zien, met werk 
van de Britse kunstenaars lan Mc Keever en Thomas Joshua Cooper. 
De tentoonstelling toont hoe beide kunstenaars de onderwerpen die 
centraal staan in hun werk — landschap en fotografie — op een totaal 
verschillende manier benaderen. Aktieterrein is het eiland Staffa, op 
de Hebriden. Eeuwenlang heeft dit eiland een grote aantrekkings
kracht uitgeoefend op kunstenaars, dichters en reizigers. Tot eind van 
de maand loopt ook nog simultaan met de ,,The Staffa Project" de 
tentoonstelling LILIANE VERTESSEN. 

Provinciaal Museum Limburg, Zuivelmarkt 33 te 3500 Hasselt, 011/ 
21.02.66. 

— Op 13 en 14 februari organiseert de streek-VW Veurne-Ambacht 
de achtste FOOR VOOR TOERISTEN EN GASTRONOMEN te Beau-
voorde 's Zaterdags vanaf 14 tot 19u. 's Zondags vanaf lOu. Een 
twintigtal streekspecialiteiten uit de Westhoek worden voorgesteld. 

Meer informatie: VVV Veurne-Ambacht, Gemeentehuis, 8486 Beau-
voorde, 058/29.94.79. 

(samenstelling T.S.) 

Het was allemaal niet fraai. 

Prins Karel 
Louis De Lentdecker is een man met een goed 

iiart. Dat bewijst zijn levensbesctirijving van prins 
Karel. Hij lieeft zijn uiterste best gedaan om de prins 
in een goed mogelijl< dagliclit te stellen, of hij heeft 
het tragische ingezien en aangevoeld van een mis
lukt leven. 

Er is feitelijk niet veel goeds te schrijven over het 
leven van prins Karel, de broeder van koning Leo
pold III, de graaf van Vlaanderen. Een politieke rol 
heeft hij slechts gespeeld gedurende de korte perio
de van zijn regentschap. 

SCHRIJNEND is de vete tus
sen de twee broers, die 
nooit werd bijgelegd, in 

zover dat koning Leopold zelfs de 
begrafenis van zijn broer met 
heeft willen bijwonen. 

Vrouwen 
Een verklaring kan ten dele 

gevonden worden in het feit dat 
koning Leopold zich destijds ver
zet had tegen het huwelijk van 
prins Karel met een burgermeis
je. Men kan best de woede begrij
pen van prins Karel wanneer later 
zijn broer, koning Leopold, zelf 
trouwde met Liliane Baels, die 
toch ook maar een burgermeisje 
was. 

In mei 1940 heeft prins Karel 
de kapitulatie goedgekeurd en 
heeft hij het voorbeeld gevolgd 
van de koning. Hij is in het land 
gebleven en is niet uitgeweken 
naar Engeland. Tijdens de oor
logsjaren heeft hij geen enkele rol 
gespeeld, ook niet in het verzet, 
zoals men na de oorlog gepoogd 
heeft ingang te doen vinden, om 
de prins-regent uit te spelen te
gen zijn broer, de omstreden ko
ning Leopold. 

Prins Karel werd regent in de 
omstandigheden die men kent. 
De anti-Leopoldisten hebben ge
poogd hem te gebruiken en te 
misbruiken tegen zijn broer. De 
regent begon zich te gedragen 
als het effektieve staatshoofd en 
ging o.m. naar Kongo en ook 
naar de Verenigde Staten en was 
ook zinnens naar Frankrijk te 
gaan op officieel verzoek alsof hij 
het werkelijke staatshoofd was. 

zijn omgeving (Vanden Bosch, 
Holvoet, De Staercke). 

Louis De Lentdecker zoekt in 
deze omstandigheid en het feit 
dat Karel zelfs de dossiers niet 
inkeek een verontschuldiging 
voor het stelselmatig verwerpen 
van genadeverzoeken van ter 
dood veroordeelden. Na de epi
sode van het regentschap kwam 
prins Karel nog alleen in het 
nieuws door allerlei schandalen 
en als... schilder. Het was alle
maal niet fraai en alles samen 
was het leven van de graaf van 
Vlaanderen een pijnlijke en be-

Prins Karel, tiet was allemaal weinig fraai.. 

Deze gedragingen en wellicht 
nog andere niet geweten feiten 
hadden een blijvende vijand
schap tussen de twee broers voor 
gevolg. 

Marionet 
Koning Leopold voelde zich 

verraden en in de rug geschoten 
door zijn bloedeigen broer. Als 
regent was prins Karel in feite 
een marionet in de handen van 

droevende mislukking. De auteur 
— met zijn goed hart — heeft 
gepoogd hiervoor de redenen, de 
verklaring op te sporen. 

Zijn boek is boeiend geschre
ven en streeft er naar een objek-
tieve weergave te geven van de 
feiten. F.v.d.Elst 

— Prins Karel. Louis De Lentde
cker. Uitg. Grammens/Brussel. 695 
fr. 

• " • • • • " iiiiiiir 
ET de film Wall Street zit 

Oliver „Platoon" Stone te 
paard. Voor de enen valt hij 

eraf, voor de anderen is deze film een 
galop. Voor de enen is dit een ven/e-
lende lezing van de beursberichten, 
voor de anderen heeft Stone enkel de 
knekelmijnen van Vietnam verwisseld 
voor de slagvelden van Wall Street. 
Weer anderen opperen dat het hier 
bijna om een gespeelde dokumentai-
re zou gaan — en wat is daar dan 
tegen? Zijn de meningen erg ver
deeld over de film, over de akteurs-
prestatie van f^ichael Douglas is ie
dereen het eens. Ze is superb. Gor
den Gekke (Douglas) doet zijn naam 
(Gekko = naam voor nachthagedis
sen die tegen muren kunnen opklau-
teren) veel eer aan. Met haast reptie
lachtige geslepenheid en menselijke 
skrupuleloosheid heeft hij zich een 
weg naar de top gebaand. En juist bij 
die man wil Bud fox (Charlie Sheen) in 
dienst. Omdat ook hij maar één afgod 
heeft: geld. Fox is de zoon van vlieg-
tuigmechanicien Carl {f\^artin Sheen), 
die vakbondsafgevaardigde is. Door 
volhouden komt Fox uiteindelijk in 
dienst van Gekko en moet enkele 
kleinere zaakjes voor hem klaren. 
Wanneer deze lukken krijgt hij op
dracht van Gekko om zijn gekke mo

raal nu maar eens overboord te zetten 
en echt geld verdienen. De stap is 
niet zo moeilijk voor Bud Fox en 
weldra zit hij aan het randje van 
hetgeen de beurskommissie toelaat 
te werken. Dikwijls wordt de grens 
echter ook overschreden. Maar Fox 
gaat naar de top. Als bedpartner kiest 
hij Dariel Taylor {Daryl Hannah), bin-
nenhuisarchitekte en ex-bedgenote 
van Gekko, die ook nu nog — zonder 
dat Bud het weet — verslag uitbrengt 
aan de heer en meester, die als een 
spin alles in zijn web vangt. Uiteinde-

NIEUW 

IN DE BIOS 

lijk zal Bud worden gekonfronteerd 
met het feit dat door manipulaties, 
Gordon Gekko er is in geslg^d de 
vliegtuigfabriek waar zijn vader werk
zaam is in handen te krijgen, en ze nu 
wil kelderen, omdat de vakbondsle
den zich tegen zijn overname verzet

ten. Nu staat Bud Fox onrechtstreeks 
voor een vaderkeuze: Gekko of Carl, 
de nietsontziende manipulator of de 
nobele mislukkeling? ledere droom 
heeft zijn prijs, is de slagzin van deze 
124 minuten durende prent — die 
gerust 20 minuten korter had mogen 
zijn — en die m deze tijd van De 
Benedetti's en andere Leysen's best 
een bezoek waard is. 

Met Benji: The Hunted van Joe 
Camp zit Walt Disney Pictures hele
maal verkeerd. Het is uiteraard een 
natuurfilm, waar maar enkele mensen 
een rol in spelen, maar hij is rotverve-
lend en biedt enkel stof voor een 45 
minuten tv-film. Opgeblazen tot een 
langspeelfilm zal de echt jonge kijker 
al dadelijk gaan vragen: Mam, wan
neer gaat die Benji nu eindelijk naar 
zijn Pappie — dit zijnde zijn patheti
sche trainer, die de hele film door met 
helikopters rondcirkelt op zoek naar 
zijn lieflijke hond Benji, die bij een 
scheepsramp verloren raakte. Neen. 

De film Gaston en Leo in Hong
kong werd gedraaid op AGFA 320XT, 
de make-up werd verzorgd door Kaat 
Van Damme. Dat is zowat het enige 
vermeldenswaardige van deze nieu
we Vlaamse film... 

Willem Sneer 

mmmrmTT • • • • • • • • • ^ " " " " 
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Wï 
Door het volksbewuste lied naar het Vlaams nationalisme! 

„Mooi Vlaanderen" 
wijst op een belioefte 

13 

Een viertal jaren reeds zet de Oostendse FVK-
afdeling VOVO zich in voor ,,Meer Vlaams op de 
Vlaamse radio's" wat het aandeel van het Vlaams 
liedjesrepertoire betreft en anderzijds voor de herop
leving van het ,,volksbewuste lied" dat na het 
heengaan van Armand Preud'homme op een dood 
spoor lijkt geraakt. Die dubbel aktie had resultaten: 
het advies van de Vlaamse Raad wordt nu door de 
BRT-omroepen stelselmatig opgevolgd (25 procent 
Nederlandstalig, dat is gemiddeld 4 liedjes per uur). 
En de uitgave van de elpee „Mooi Vlaanderen" 
overtrof de stoutste verwachtingen: om en om 3.000 
platen vonden de weg naar het publiekl 

OVER deze resultaten en over 
de nieuwe plannen die reeds 
in uitvoering zijn, gingen we 

praten met VOVO-voorzitter Bert 
Ruysschaert en sekretaris-producer 
Jo Deensen die als auteur zelf heel 
wat liedjes op zijn aktief heeft. 

WIJ: Bij de BRT heb je dus suk-
ses gehad? 

J. Deensen: „Zeker wat betreft de 
aktie „Meer Vlaams op de Vlaamse 
radio"! Onze ludieke sticker „Zing 
ook eens „Ik hou van jou" In plaats 
van „I love you" drukte precies uit 
wat we eigenlijk bedoelden: wij wil
den reageren tegen de Angelsaksi
sche overspoeling van onze media, 
vooral radio en televisie. Vier jaren 
geleden liep dat helemaal uit de 
hand. Je kon nog nauwelijks merken 
datje met Vlaamse radio te doen had: 
't was al Engels watje hoorde, op de 
presentatie na...!" 

J. Deensen: „Benevens de ver
spreiding van onze ludieke zelfkle
vers gingen we praten met producers 
en andere BRT-verantwoordelijken. 
De direkteur-generaal van de radio 
gaf ons onmiddellijk gelijk: „Er be
staat een advies van de Vlaamse 
Raad dat de openbare radio voor
schrijft 25 procent Nederlands te pro
grammeren. Maar vooral jonge pro
ducers leven dat niet altijd na..." 

Tja, die jonge producers zijn kinde
ren van hun tijd en ais de tieners van 
nu, die nog enkel Engelstalige pop 
horen, zelf ooit radioproducer wor
den, dan houden we pas echt ons 
hart vast. Want precies op de uren 
waarin jongeren naar de radio luiste
ren, wordt weinig of geen Neder
landstalige muziek gedraaid... Dus al 
wat Nederlands-gezongen is, in hun 
oortjes, muziek van grootva!" 

Meer Vlaams op de 
BRT? 

B. Ruysschaert: „...En daar pre
cies zit het gevaar. We zijn in een 
vicieuse cirkel geraakt: de radio 
speelt geen Nederlandstalige platen 
meer, dus worden er geen meer ge
hoord, geen meer gekocht. En daarin 
zoeken de (meestal multinationale) 
platenfirma's een ekskuus om geen 
risiko's meer te nemen met Neder
landstalige platen." 

WIJ: Maar al wat onze Vlaamse 
zangers brengen, zijn toch heus 
geen hoogvligers. De smartlap tiert 
welig... 

J. Deensen: ,,Het publiek heeft de 
zangers en de liedjes die het verdient. 
Maar het tegenovergestelde Is ook 
waar: als de media het vertikken 
aandacht te geven aan het eigen 
Vlaamse lied, dan mikken de zangers 
op het meest kommerciële (lees: 
meest banale, zelfs platte...) genre 
om zo weinig mogelijk afzetrisiko's te 
lopen. Mochten de media echter de 
Vlaamse platenproduktie dezelfde 
kansen geven als de zondvloed van 
buitenlands popmateriaal, dan zou er 

vanzelf selektie komen en verfijning 
van kwaliteit. In de tijd dat „Canzonis-
sima" week na week Vlaamse vedet
ten en liedjes op het scherm bracht, 
was dat een geweldige stimulans 
voor steeds betere liedjesproduktie, 
het ontdekken van nieuwe zangers en 
zangeressen, smaakvorming bij het 
publiek. De radio speelde erop in, de 
platenfirma's ontdekten een lukratief 
gat in de markt, er werden volop 
Vlaamse produkties gemaakt én ver
kocht. Uit overvloedig aanbod en uit 
goeie verkoop spruiten nieuwe inspi
ratieprikkels, eksperimenten bij de 
produktie... Dat is wat we nu mis
sen!" 

Geen trendmakers 
WIJ: Maar de BRT draait nu toch 

25 procent Nederlandstalig? 
J. Deensen: „Dat wil zeggen: 25 

procent Nederlandstalig, jawel. Maar 
daarvan wordt slechts 6 procent 
Vlaams liedjeswerk geprogrammeerd 
en die 6 procent beperkt zich dan nog 
hoofdzakelijk tot een beperkt aantal 
Vlaamse artiesten. Want de meeste 
BRT-producers willen ten onrechte 
ook „trendmakers" zijn en wat niet 
met hun smaak overeenkomt, wordt 
als „oubolligheid"en „smartlap" van 
de kaart geveegd. Met de zeer uiteen
lopende voorkeur van het publiek 
wordt weinig of geen rekening gehou
den. Behalve dan voor de bejaarden 
want die krijgen lukraak opgediend 
alwat ooit op 78-toerenplaat werd ge
perst. 

En dat woordje „smartlap" doet mij 
nog altijd griezelen. Weet je dat dit 
woord in de BRT-gangen werd uitge
vonden, ten tijde van de „Charme van 
het chanson"? Het is een dooddoe
ner die men in Nederland niet kent 
want daar zijn de,,levensliedjes" van 
een Zangeres zonder Naam zelfs 
door Karel van 't Reve tot kuituur 
verheven. 

Als je wat Engels begrijpt en de 
meeste popsongs beluistert, dan is 
het ook al „Love, so true and so blue'' 
wat de klok slaat. Om nog te zwijgen 
van de uitgesproken vulgariteit van 
heel wat popsongs. En zelfs gevestig
de BRT-idolen onder de zogenaamde 
progressieve zangers bezingen de 
liefde en de daarmee gepaard gaan
de hartepijntjes ook niet altijd zó origi
neel... Maar die worden kritiekloos 
gedraaid, ten/vijl voor de Vlaamse 
schlagers en inzonderheid voor het 
„volksbewuste lied" echt ezeloren 
van genadeloze en onredelijke kritiek 
werden opgezet. Mocht men de nor
men voor alle genres (ook voor 
pop!...) toch eens gelijk leggen!" 

WIJ: Wat is eigenlijk het „volks
bewuste lied"? 

B. Ruysschaert: „Het is een lied
jesgenre dat muzikaal alles kan ontle
nen aan de volkse meezinger, de 
schlager, het luisterlied, jazelfs de 
popsong maar waarvan de tekst de 
liefde voor eigen volk en land ver-
klankt, mensen en figuren van bij ons 

Bert Ruysschaert: ,,De liefde voor tiet eigen volk moet in liedjes te 
horen zijn!" 

tot leven brengt, een tikkeltje poëtisch 
de Vlaamse (of groot-Nederlandse) 
sfeer inademt. Je zou het ook „het 
nationalistische lied" kunnen noe
men, ware het niet dat men al te 
eenzijdig op het strijdlied gaat den
ken. " 

WIJ: „Mooi Vlaanderen" was 
dus, sinds Preud'homme, een her-
aanknopen met het,,volksbewuste 
lied"? 

B. Ruysschaert: „Dat was alvast 
het opzet. Waar het niet meer ge
schreven werd, hebben een ploeg 
auteurs zoals Jef Anthierens, Jef Ei
bers en onze eigen Jo Deensen, sa
men met een stel komponisten als 
Bert Gevaert, Mark De Coninck en 
Gerd Frank zich aan 't werk gezet om 
nieuw repertorium te schrijven, terwijl 
ook een paar liedjes die Will Ferdy 
eerder uitbracht in nieuwe versie en 
eigentijds arrangement werden opge
nomen." 

WIJ: Ben je tevreden over ,,Mooi 
Vlaanderen 1"? 

J. Deensen: „In het kader van het 
beschikbaar budget vinden we dat we 
een goeie elpee gemaakt hebben. 
Het beste bewijs is wel dat we tot nog 
toe drie keer zoveel elpee's verkoch
ten als we eigenlijk durfden verho
pen. Hadden we tevoren geweten dat 
we 3.000 eksemplaren zouden verko
pen, dan hadden we een ruimer bud
get kunnen vooropzetten en dat zou 
dan ten goede gekomen zijn aan nog 
meer omvangrijke en meer geraffi
neerde arrangementen. Dat zijn we 
nu dus aan onszelf verplicht bij een 
volgende produktie. Alhoewel: iedere 
elpee-produktie blijft een financieel 
waagstuk! Vooral als de radio zo 
karig is met haar promotie: ten on
rechte vergeet men in onze radio
studio's dat ook het „volksbewuste 
genre" haar eigen plaats in de pro
grammaschema's verdient en dat 
een volksbewust luisterliedje tussen
door de popsongs en de schalger 
evengoed kan. Als men bijna dage
lijks urenlang de meest aftandse op
namen van destijds, volkomen wille
keurig en kritiekloos, in de ether giet, 
met welk recht wordt dan het volksbe
wuste genre stelselmatig geweerd, 
alhoewel vele duizenden luisteraars 
en/an houden? Vooral als wij als 
producer van eigentijdse volksbewus
te opnamen zorgen voor moderne 
klankkleur, modern instrumentarium 

en moderne opnametechniek. En wie 
in de liedjesteksten durft vem/ijzen 
naar zogenaamde „oubolligheid" als 
het over Vlaamse simbolen, Vlaamse 
traditie en eigenheid gaat, moet dan 
de leeuwenvlag niet meer uithangen 
op de Vlaamse feestdag, want dan 
moeten ook die Vlaamse simbolen bij 
de oubolllgheiden op schab." 

WIJ: Komt er nu een ,,Mool 
Vlaanderen 2"? 

B. Ruysschaert: „Dat zijn we aan 
onszelf verplicht en ook aan de dui
zenden die het bewijs leverden dat er 
behoefte bestaat aan dit volksbewust 
repertoire. We willen de heraange-
knoopte traditie verder zetten en we 
willen zelfs auteurs en komponisten 
aanporren om zich opnieuw aan dit 
genre te wagen. Vandaar dat we, in 
samenwerking met de Breydel- en de 
Coninckkommissie de „Komponis-
tenwedstrijd Mooi Vlaanderen" lan
ceren. 

Deze wordt begiftigd met 50.000 fr. 
prijzen en met twee opnamestroken 
op „Mooi Vlaanderen 2"." 

J. Deensen: „Mooi Vlaanderen 2" 
wordt trouwens, naast elpee en musi-
cassette, ook Compact Disc. Dat wil 
zeggen: digitale superkwaliteit en 
ook nog grotere eisen op het artistie
ke vlak. De meeste liedjes zijn al 
geschreven en die gaan nu ook een 
nieuwe richting uit: Vlaams-nationaal 
en volksbewust van inspiratie maar 
ietwat minder militant. 

De strijdliederen leverden we op 
„Mooi Vlaanderen 1"; de klemtoon 
zal nu bij „Mooi Vlaanderen 2" meer 
op het ludieke liggen. Mooi Vlaande
ren in al haar facetten, zo kun je het 
zien. En wat de uitvoerders betreft 
zullen er, naast heel wat nieuwe na
men, ook een bekend koor met elpee-
ervaring en ook een fris knapenkoor 
meewerken. Maar daarover later 
méér...!" 

Samenwerking met 
ANZ 

WIJ: Blijft het een VOVO-produk-
tie? 

B. Ruysschaert: „VOVO was de 
motor om alles op gang te brengen 
maar omdat platenproduktie specia
listenwerk is, hebben we een nieuwe 
vzw opgericht: „ Vlaams Audiofonds" 
waarin VOVO en FVK samenwerken. 
Dit „ Vlaams Audiofonds" zal niet en
kel eigen platen en CD's uitgeven 
maar alle volksbewuste audio-initia-
tieven die door eender wie in Vlaan
deren opgenomen worden, promoten 
ook bij middel van een eigen krantje. 

En omdat alle grootse initiatieven 
het best gedijen in zo ruim mogelijke 
samenwerking zal ook gewerkt wor
den in ruggespraak met het ANZ voor 
deskundig advies en strikt neutrale 
jury voor de „Komponistenwedstrijd 
Mooi Vlaanderen" waarmee samen 
met de Breydel- en De Coninckkom
missie op speurtoch wordt gegaan 
naar nieuw repertoire. 

Wij blijven dus trouw aan de optie 
van „Mooi Vlaanderen". Alwie in 
Vlaanderen volksbewuste liedjes kan 
schrijven, moet het doen! In de stijl 
van vandaag, in de ritmen van van
daag, met het instrumentarium van 
vandaag, over dingen van vandaag 
en zonder al te grote nostalgie naar 't 
verleden... 

Dat alles lijkt ons een vorm van 
positief flamingantisme te zisn dat net 
op haar tijd komt: tégen de opdringe
rige verengelsing van radio, televisie 
en kranten en vóór de heraanknoping 
met het bewuste volkse lied. 

Want het lied is steeds de vlag van 
de Vlaamse Beweging geweest. En 
het Mirakel van onze Nationale Zang
feesten kan zich enkel blijven herha
len als, in eerbied voor de traditie, ook 
aan vernieuwing wordt gewerkt." 

Komponistenwedstrijd 
op initiatief van de Breydel- en De Cofltnck-kommissie wordt nu de 

„Komponistenwedstrijd Mooi Vlaanderen" georganiseerd. 

Dit gebeurt in samenwerking met VOVO dat vorig jaar de eerste 
langspeelplaat,, Mooi Vlaanderen 1 " op de markt bracht en nu de produktie 
van een CD, LP en musicassette „Mooi Vlaanderen 2 " in handen gegeven 
lieeft van de pas opgerichte vzw „Vlaams Audiofonds". 

In het orpnisatiekomitee zetelt oc* de „Brugse Jaarbeurs" die „Mooi 
Vlaanderen 2" nationaal zal lanceren naar aanleiding van de Brugse 
Jaarbeurs. 

Deze komponistenwedstrijd heeft tot doel het komponeren van voHcsbe-
wuste Vlaamse liederen aan te moedigen, dit in de ruimste betekenis van 
het woord. Alle genres kunnen dus aan bod komen op voonwaarde dat de 
liederen Vlaams en volksbewust »jn. 

De wedstrijd is begiftigd met een prijzenpot ten betope van 50.000 frank, 
terwijl de twee eerst bekroonde liederen zullen worden lafgebractit, zow^ 
op CD, LP als muSicassette „Mooi Vlaanderen 2" . Deze audio-uitgaven 
zullen worden uitgebraclit tegen 1 oktober 1988. 

Een jury, samengesteld uit radiopffoducer Ro Burms, drie speciaBsten 
aangeduid door het ANZ onder voorzitterschap van Fran?ois Qlorieux, 
zullen de ingezonden liederen op hun waarde beoordelen. 

De inzendingen worden tegen 6 mei 1988 verwacht op het sekretariaati 
Zeventorenstraat 123 te 8320 Brugge. Daar kan ook het wedstrijdre^ement 
en het inschrijvingsdossier aangevraagd worden. 
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Niet enkel voetbaltrainers vliegen... 

Racing Mechelen: 
Exit van Kersscliaever 

Het is een gewoonte dat voetbalklubs hun trainer 
ontslaan. In het lopende seizoen werden in de 
hoogste klasse al acht oefenmeesters doorgestuurd. 
Geen haan die daarover kraait. Niemand had anders 
verwacht. 

ET basketbalgebeuren 
speelt zich niet af op een 
andere planeet en bijge

volg worden de coaches ook daar 
vaak gewogen en soms te licht 
bevonden. Zo'n kwaad avontuur 
overkwam vorige week Lucien 
Van Kersschaever die toch al en
kele jaren aan het roer stond bij 
Racing Mechelen. 

Veel pech 
Het IS met onze bedoeling over 

een en ander een oordeel uit te 
spreken. We mogen wel vaststel
len dat de twee huidige Amerika
nen (Stevens en Marquardt) niet 
opwegen tegen het duo Raivio-

Hartshorne dat Racing vorig sei
zoen naar de fel begeerde titel 
stuurde. We voegen daar nog 
aan toe dat Rik Samaey al met 
veel pech moest afrekenen. Dat 
hij ook zonder die tegenslagen in 
Mechelen eigenlijk nooit het peil 
haalde wat aanvankelijk werd 
verhoopt, laten we nog buiten 
beschouwing. 

De Westvlaming werd ontsla
gen met... de loftrompet. Sekreta-
ris Jannes verdedigde de coach 
tot de laatste sekonde en daarna 
ook nog. Zodat men zich afvroeg 
waarom die trainerswissel dan 
wel nodig was? Racing Mechelen 
IS echter geen klub als een ande

re. Ze leeft uit de hand van spon
sor Theo Maes die zelf maar 
zelden op de voorgrond treedt en 
liever vanuit een schaduwzone 
opereert. Maes heeft strikt per
soonlijke opvattingen die niet 
door iedereen worden gedeeld. 
Maar hij mag de wet dikteren 
omdat hij betaalt. Zo simpel (en 
logisch) is dat. Van Kersschaever 
werd inmiddels al opgevolgd door 
Robert Marchant, een ouwe ge
trouwe van de klub, die al eerder 
moeilijke problemen oploste. 

Hoop 
Of zijn terugkeer zal volstaan 

om Racing opnieuw sterk te ma
ken, moet worden afgewacht.AI 
is het waar dat met het play-offs-
systeem alles mogelijk blijft. Wie 
in die korte, beslissende periode 
de forme vindt of meeval kent kan 
kampioen worden. Racing heeft 
dit al tot eigen voor- en nadeel 
ondervonden. Daarom mag het 
blijven hopen op een verlenging 
van de kampioenstitel. 

Spiegelen de Nederlandse voetbalvelden steeds meer en meer de Nederlandse verstedelijkte maatschap
pij af Agressie en heibel bij de vleet... 

Nederlandse voetbaltopper vol incidenten 

Sjöberg: 
iioog en droog 

De Zweedse hoogspringer Sjöberg veen in
derdaad zonder veel moeite erg hoog en... komt 
daarbij onveranderlijk op het droge terecht. 
Zowel in de zomer als in de winter. 

DE ttjd dat atleten ama
teurs waren is lang 
voorbij Atletiek aan de 

top IS een proefssioneel be
drijf geworden en kampioenen 
worden dan ook als dusdanig 
betaald 

Sjoberg, de wereldrekord-
houder, is meervoudig miljo
nair HIJ trekt zijn trainingspak 
met uit wanneer hij er geen 
hoop bankbnefjes kan naast 
leggen Sjöberg wil boter bij 
de VIS In ruil probeert hij er 
ook attijd het beste van te 
maken Hfj staat borg voor 
spektakel Hij wil altijd winnen 
en streeft onophoudend re-
kordverbetertngen na 

De hoogspnngers stalen m 
het voorbije weekend de show 
tn het nationale sportgebeu
ren. Het Golden High Jump 
Gala van Genk is op weg een 
klassieker te worden. Het kan 
dus ook m Limburg- de kombi-
natie van topsport en sponso
ring 

Sjoberg werd tn de voorbije 
week begrijpelijkerwijze op de 

joernalistieke rooster gelegd 
leder zichzelf respekterende 
krant bracht een uitgebreid in
terview met de Zweedse 
,,veer" 

„Beest" 
Wat viel (ons) daarbij vooral 

op dat Sjoberg al meer dan 
tien jaar professioneel met de 
hoogspnngenj bezig is Dat hij 
een trainmgsbeest is wiens 
verbeten- en gedrevenheid 
voortkomen uit een moeilijke, 
Uitzichtloze jeugd Sport als 
middel tot sociale promotie 
Een oud verhaal dat ook van
daag nog voortdurend wordt 
herschreven 

Waar we nog willen aan toe
voegen dat een namiddag 
hoogspnngen lang duurt Ai 
klinkt de kommentaar nog zo 
,,deskundig" en brengen de 
interviews gelukkig enige af
wisseling Maar eens per jaar 
valt het best te pruimen Wat 
met van elke Stadionuitzen-
dmg kan worden gezegd 

Wie lioudt „de Hoiianders" in toom? 
We vermoeden dat de organisatoren van het 

Europees voetbalkampioenschap met een scheef 
oog naar de beelden van de Nederlandse topper 
Ajax-PSV hebben gekeken. 

• ^ ^ A N T het zal nu wel duide 
l ^ w lijk wezen: met dat sup-
" ^ porterslegioen hebben 

de ordestrijdkrachten nog niet 
gedaan. De vraag wordt trou
wens scherper gesteld dan ooit: 
hoe moet men die Hollanders, 
met hun geslepen strijdmetho-
den, opvangen zonder... nog 
meer miserie te veroorzaken. 

Arsenaal 
Kan men de zakken van elke 

toeschouwer binnenste buiten 
keren voor de toegangspoorten ? 
Doelman Van Breukelen van PSV 
zal zoiets waarschijnlijk nodig 
vinden want de man werd ge
woon onder eieren, appelslenen 
en andere projektiel-tjes bedol

ven. Om maar niet over de voet
zoekers te spreken. Dat de wed
strijd uiteindelijk toch doorging — 
met een half uur vertraging welis
waar — werd als een halve triomf 
beschouwd. 

In Duitsland zullen er gelukkig 
brede sintelbanen rond de velden 
liggen — de stadions werden op 
basis daarvan geselekteerd — 
waardoor de spelers moeilijker 
bereikbaar worden maar deson
danks zullen de problemen me
nigvuldig blijven. Overigens moet 
men er rekening mee houden dat 
de spelers zelf er vroeg of laaft 
schoon genoeg van zullen krijgen 
en, wie weet, ooit zelf een punt 
achter de oorlogshandelingen 

zullen proberen plaatsen. We zijn 
nu al benieuwd maar vrezen dat 
de Uefa met het opvoeren van 
,,de Hollands-Cypriotische 
klucht" het paard van Troje heeft 
binnengehaald. Het EK belooft 
dus om méér dan sportieve rede
nen spannend te worden. 

Atraktlepool 
Al worden die sportieve presta

ties in Nederland toch ook nog 
neergezet. PSV 1987-1988 is in
derdaad pure klasse. Nooit oog
de de Philips-ploeg sterker, even
wichtiger, machtiger. Ongeklopt 
in de eigen kompetitie met nage
noeg het maksimum der punten 
steken de Eindhovenaren de 

hand uit naar de Europacup voor 
landskampioenen Meerder spe
lers bereiken momenteel de piek 
van hun kunnen. Talent, kracht 
en ervaring werden uiterst voor
delig gebundeld ondanks topta
lent Gullit naar Italië mocht ver
trekken. PSV IS momenteel de 
attraktiepool in de Nederlanden. 
Misschien hebben we nog met 
alles gezien en moet het schoon
ste nog volgen. In maart, april en 
mei. 

Rotterdam (Feyenoord) en Am
sterdam (Ajax) die destijds zo 
neerbuigend op die opkomende 
Limburgse ploeg neerkeken zou
den best nog eens lelijk kunnen 
verschieten. 
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Het vu-Partijbestuur deelt mee... 

15 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van maandag 8 
februari j.l. heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende 
mededelingen verspreid ten behoeve van de pers... 

Politieke toestand 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

besprak de politieke toestand en o.m. 
de voortdurende en steeds sterkere 
blokkering van de onderhandelingen 
tot vorming van de centrale regering. 

Het Partijbestuur is van oordeel dat 
de onmacht van de traditionele partij
en om tot een ernstig gesprek te 
komen het land schade berokkent en 
gans het politieke milieu in diskrediet 
dreigt te brengen. 

Data vrijhouden! 

Druk 
vu-voorjaar 

* 26 en 27 maart; onmoettng 
met aile VU-mititariten, -kader-
\&&m en -matïdatarissen. 
Naast eert toelictiting over de 
partijwerklng en de gemeente-
raadsverktezingen w^ordt voor
al gemikt op een gezell ige 
gezinsdag vooralle VU-fami
nes. 

* 17 april: partljkongres 
over „een Meuwe politieke 
kuituur", iri Oostende. Hier
mee wtl de V ü definitief en 
kon kreet gestalte geven aan 
haar streven naar een propere 
en zindelijke politiek op atte 
nivo's. Tevens wordt ds „ko-
deks van mandatarissen" aan 
de leden voorgelegd, 

' 29 mei: kunst- en kultuur-
dag „ ' t Klapgat" in Meche-
len, georganiseerd door het 
v/eekbiad WtJ. Heel wat kun
stenaars zegden reeds bun 
medewerking toe. 

* 11 |unl: partijkongres over 
«te „gemeenteraadsverkie
zingen '88". Goedkeuring 
programma. 

Van zijn kant trekt voorzitter 
Gabriels in de maanden mei 
en juni naar alle Vlaamse ar
rondissementen waar tii] tij
dens originele recepties d© 
„opkilemakers" tioopt te ont
moeten. 

Tot siOt wii de V ü via dos
siers en dialoogdagen het 
voortouw nemen pij de behan
deling van een aantal erg ak-
tuele problemen zoals het mi-
§rmtenbeteid, de vettigheid 
¥an ée burgsr en de Europese 
uitdaging in 1992. Voor dit 
laatste tema liggen de datum 
en plaats reeds vast; maan
dag 29 februari in het Buw^ 
pees Parlement te Brussel. 

mmmi^ 
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 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 m het Brusselse of Halle-Vil-
voorde. 

D Tweetalige 32j. gescheiden A2 se-
kretaresse zoekt opnieuw een betrek
king bij voorkeur in het Brusselse. Ze 
heeft een goede ervaring als fakturis-
te en stopte een aantal jaren om haar 
2 kinderen van 14 en l i j . op te voe
den. Voor inl. zich wenden tot senator
burgemeester dr. J. Valkeniers, tel. 
02/569.16.04. 

Het Partijbestuur stelt vast dat de 
huidige situatie de onontkoombare 
noodzaak van een snelle en diepe 
federalisering onderstreept. Dit be
vestigt de visie van de Volksunie, dat 
geen enkel herstelbeleid mogelijk is 
zonder het verlenen van ruimere au
tonomie aan de gemeenschappen. 

Het is dan ook ondenkbaar gewor
den en in de praktijk onmogelijk, een 
centrale regering te vormen die de 
verdere staatshen/orming niet priori
tair stelt. 

De Volksunie beschouwt het dan 
ook als haar specifieke opdracht, er 
over te waken ten eerste dat de 
grondwetsherziening er komt en ver
volgens dat zij op optimale wijze de 
Vlaamse belangen dient en tegemoet 
komt aan de eisen die de burgers 
terecht mogen stellen aan een mo
derne, efficiënte en doorzichtige 
staatsstruktuur. 

PVV weigert 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

betreurt dat de PVV als vooralsnog 
enige Vlaamse partij de uitnodiging 
van VU-voorzitter Gabriels tot Vlaams 
overleg heeft afgewezen. Dat de PVV 
deze afwijzing motiveert door te stel
len dat zij grondig van mening ver
schilt met de uitnodiger over doel en 

opzet van dergelijke dialoog, komt er 
in feite op neer dat de PVV het 
Vlaams overleg principieel afwijst. 
Ten overstaan van de feitelijke front
vorming aan Waalse kant is dit een 
verzwakking van de Vlaamse posi
ties. 

Generale Maatschappij 
Het Partijbestuur heeft met verba

zing in een peperdure krantenadver
tentie gelezen dat „de Generale 
Maatschappij van België de zaak van 
10 miljoen Belgen" zou zijn. De 
Volksunie vindt dat de Generale 
Maatschappij alvast ook de zaak is 
van 6 miljoen Vlamingen, die echter 
in de top van de holding nauwelijks 
vertegenwoordigd zijn. 

Het Partibestuur van de Volksunie 
stelt vast dat de Generale en haar 
goeverneur Lamy in hun houding te
genover de Vlamingen blijken te vol
harden. De jongste strategie van de 
Generale wijst er op, dat de holding 
liever Franse hulp en inspraak zoekt 
dan Vlaamse. In dit opzicht heeft een 
groep Vlaamse beleggers, door de 
maneuvers via Suez te steunen, geen 
blijk gegeven van lange termijnvisie. 

De Volksunie hoopt dat de Vlaamse 
beleggers en groepen die betrokken 
zijn bij het dossier van de Generale of 
die er belangstelling voor hebben, 
hun inspanningen en mogelijkheden 
zouden bundelen om de Generale 
Maatschappij een Europese dimensie 
op een Vlaamse pijler te bezorgen. 

Ledenwerving 1988 
Amper één week heeft afdeling Gijzegem het gezelschap van 

Antwerpen-Stad aan de kop van de klassering gedoogd. De 
Oostvlamingen leiden vandaag opnieuw met ruime voorsprong. 

Wij mogen opnieuw twee nieuwkomers verwelkomen; Maasme-
chelen van de fi/laaskant en Beselare uit de Westhoek. Hierdoor 
vallen leper en Kaprijke uit de top-20-boot. 

Het nieuwe totaal bedraagt 1393 nieuwe leden. Dit is 110 hoger 
dan vorige week. 

Volksunie in Vlaamse Raad 

Elk zijn 
discipline 

Ook binnen de VU-Vlaamse Raadsfraktie werden 
de taken nu verdeeld. De 24 leden (16 Kamerleden 
en 8 rechtstreeks verkozen Senatoren) zullen zo te 
zien best weten wat te doen... 

1. VU-Gijzegem 51 
2. VU-Antwerpen-Stad 40 
3. VU-Hofstade 39 
4. VU-Herentals 35 
5. vu-Meerhout 33 
6. vu-Bilzen 27 
7. vu-Gentbrugge 26 
8. VU-Roeselare 26 
9. VU-Assenede 24 

VU-Waregem 24 

11. VU-Maasmechelen 19 
vu-Munsterbilzen 19 

13, vu-Bazel 8 
VU-Zwevegem 18 

15. VU-Beselare 16 
16. VU-Dilsen 15 

VU-Spermalie 15 
18. VU-Deurne 14 

VU-Gent-Muide 14 
VU-Wevelgem 14 

Helikopterdossier 

I N elke kommssie van de Vlaamse 
Raad heeft de VU recht op twee 
effektieve en twee plaatsven/an-

gende leden. 
De naam van de effektieven staat 

vetjes afgedrukt, de plaatsvervangers 
kursief. 

* Algemene zaken, het reglement 
en de verzoekschriften: André De 
Beul, Herman Candries, Hugo 
Schiltz en Jaak Gabriels. 
* Financiën en begroting: Hugo 
Schiltz, Bob Van Hooland, Herman 
Candries en Hugo Coveliers. 
' Binnenlandse aangelegenheden 
en taaldecreetgeving: Jullen Des-
seyn, Daan Vervaet, Walter Luyten 
en Johan Sauwens. 
* Buitenlandse en eksterne aange
legenheden: Walter Luyten, Vic 
Anciaux, Jan Caudron en Herman 
Candries. 
' Kuituur: André De Beul, Herman 
Lauwers, Nelly Maes en Walter Luy
ten. 
' Ekonomie, tewerkstelling en 
energie: Herman Candries, Paul 
Vangansbeke, Daan Vervaet en Mi
chel Capoen. 
* Huisvesting en stadsvernieu-
wflng: Frieda Brepoels, Paul Van
gansbeke, Jean-Pierre Pillaert en 
Nelly Maes. 
' Leefmilieu: Frieda Brepoels, Mi
chel Capoen, Daan Ven/aet en Wal
ter Peeters. 
* Media: André De Beul, Luk Van-
horenbeek, Hugo Coveliers en Her
man Candries. 
* Onderwijs en vorming: Nelly 
Maes, Paul Van Grembergen, Luk 
Vanhorenbeek en Bob Van Hooland. 
' Ruimtelijke ordening: Herman 
Lauwers, Michel Capoen, Johan 
Sauwens en Daan Vervaet. 
' Sport: Roger Blanpain, Jan Cau
dron, Daan Ven/aet en Walter Pee
ters. 

' Welzijn en gezondheid: Jef Valke
niers, Walter Peeters, Vic Anciaux 
en Luk Vanhorenbeek. 

De Kamerfraktie van de Volksunie 
stelt vast dat de Amerikaanse Heli
kopterbouwer Sikorsky niet langer 
geïnteresseerd is in het helikopter
dossier van de Belgische landmacht. 
Hiermede wordt andermaal een bal
lon doorgepnkt, die mede door de 
voorzitter van de Vlaamse regering is 
opgeblazen. 

De Volksunie-fraktie klaagt aan dat 
de afspraken met de Amerikaanse 
helikopterbouwer steeds vaag waren. 

Voor de Volksunie-fraktie is het dui
delijk dat het aangeboden toestel 
voor de vervanging van de bestaande 
lichte helikopter, en voor de oprich
ting van een nieuwe landmachteen-
heid voor anti-tank-opdrachten weinig 
tegemoet kwam aan de wensen en 
noden van de landmacht. Het is dan 
ook verbazingwekkend dat de Vlaam
se regering zich moreel en financieel 

in dit uiterst twijfelachtig dossier heeft 
geëngageerd. 

De Volksunie-fraktie meent dat de 
houding van de Vlaamse regering 
een aantal goedlopende kontrakten 
tussen helikopterbouwers en de 
Vlaamse industrie afgeremd en ge
stoord heeft. Nochtans wordt alge
meen aanvaard dat het helikopter
dossier als inhaalmaneuvers voor de 
Vlaamse achterstand inzake de ver
deling van de kompensaties diende 
aangewend te worden. 

Door de weigering van de Vlaamse 
regering om met andere helikopter
bouwers te spreken, werden de sa-
menwerkings- en toeleveringskansen 
van de Vlaamse industne onder
mijnd. De Volksunie stelt de Vlaamse 
regering verantwoordelijk voor het feit 
dat de Waalse industrie opnieuw een 
monopoliepositie in deze materie 
heeft venNOrpen! 

Tak verwerpt elk kompromis 

Geen toegevingen In Voeren 
Het is nu wel overduidelijk dat de zaak Happart een der 

voornaamste knelpunten is bij de vorming van een nationale 
regering in België. Vooral de Waalse socialistische partij, maar in 
haar kielzog andere Waalse politieke formaties willen de formatie-
onderhandelingen gebruiken om het taaistatuut van de Vlaamse 
gemeente Voeren te veranderen. Het is kenschetsend dat het 
regeerakkoord van het Waalse Gewest bepalingen over Voeren 
bevat. 

Het TAK weef niet welke Vlaamse 
partijen aan deze Waalse eis gevolg 
willen geven, en in ruil voor deelname 
aan de regering bereid zijn de taal
grens te wijzigen. Het eventueel 
Voerkompromis behoort tot de best 
bewaarde geheimen in België. Vast 
staat echter dat voor de regeringsval 
de CVP en PVV reeds achter een 
kompromis stonden. Waar de hou
ding van de CVP nu verstrakt lijkt, 
schijnt de SP zijn kiezerspubliek op 
een Vlaamse toegeving voor te berei
den. TAK wijst er echter op dat een 
toegeving in het dossier Voeren ne
faste gevolgen zou hebben voor het 
welzijn van de Vlaamse Gemeen
schap in de taalgrens en randge
meenten. 

Niet zwichten 
Happart zou als ovenwinnaar uit de 

strijd komen en zeker niet geneigd 
zijn de rechten van de Vlaamse Voe
renaars te respekteren. Het zou een 
bekroning zijn van zijn chantageprak-
tijken, en een aanmoediging voor de 
Franstalige bestuurders in de randge
meenten zich zonder meer van de
zelfde metoden te dienen. 

Degenen die hopen een oplossing 
voor de zaak Happart te vinden in de 
komende gemeenteraadsverkiezin

gen moeten weten dat een Vlaamse 
toegeving ook de beste verkiezings
propaganda voor Happart zou vor
men, en door hem zal worden aange
grepen om de oppositie binnen de 
Retour è Liège groep tegen hem te 
elimineren. 

Elk Voerkompromis komt uiteinde
lijk neer op een uitbreiding van de 
faciliteiten, zelfs al zou dit kompromis 
slechts inhouden dat Hppart een deel 
van zijn bevoegdheden als burge
meester wordt ontheven. Hij zou im
mers de burgemeestersfunktie ten 
dele blijven waarnemen, hoewel hij in 
een Vlaamse gemeente weigert de 
Nedertandse taal te gebruiken of te 
leren. De faciliteiten voor Franstali-
gen in Vlaanderen, ttz. het toegelaten 
gebruik van het Frans in bestuursza
ken in Vlaanderen bestaat nu slechts 
ten voordele van de bestuurde. Het 
zou worden uitgebreid ten voordele 
van bestuurder Happart. 

Het gevaar bestaat dat deze uitbrei
ding van de faciliteiten niet slechts 
zou worden bedisseld voor Voeren 
maar ook voor andere Vlaamse facili
teitengemeenten. We verwijzen nog
maals naar het Waals regeerakkoord 
dat ook bepalingen bevat over Vlaam
se gemeenten rond Brussel. 

Het TAK wijst erop dat de taalwet 
van 1963 die de Walen nu willen zien 
wijzigen, door de Waalse parlemen
taire vertegenwoordiging met 85 % 
der stemmen werd goedgekeurd, 
maar dat deze taalwet door de frans-
taligen nooit werd toegepast. Dat is 
ook meteen de reden waarom het 
TAK tegen faciliteiten is en zich a 
fortiori verzet tegen hun uitbreiding. 
Er is immers geen enkele reden om 
aan te nemen dat Wallonië een nieuw 
akkoord zal naleven. 

Wet toepassen 
Het enige wat de Vlaamse meer

derheidspartijen nu te doen staat is 
ervoor te zorgen dat de Taalwet van 
1963 voor de afwisseling eens wordt 
toegepast. Dit houdt in dat Happart 
wordt afgezet als schepen wegens 
kennelijk wangedrag of grove nalatig
heid. Hetgeen zij zeker niet mogen 
doen is de taalwet aanpassen aan 
Waalse onwil. 

Niet alleen het TAK, maar ook de 
Vlamingen in de taalgrens en randge
meenten worden verontrust door de 
huidige politieke situatie die een 
Vlaamse toegeving meer dan waar
schijnlijk maakt. Daarom verzocht 
men het TAK akties te bedenken als 
de rechten van de Voerense Vlamin
gen door een taalgrenskompromis 
zouden worden bedreigd. Het TAK 
heeft hierop positief gereageerd en 
zal dus in Voeren wandelen als aan 
het statuut van Voeren wordt gewij
zigd en als de faciliteiten voor de 
Franstaligen er worden uitgebreid. 
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20 JAAR 
TRADITIE! 

Van 1 t/m 29 februari '88 

- 20 % 
op alle kostuums 

Boomsesteenweg 35 
Aartselaar 

het modehart 
van België 

Dagelijks geopend 
van 9-18 uur, ook zaterdag. 
Zon- en feestdagen gesloten 

Vrijdag: feest- en 
koopavond tot 21 u. 

m.m.v. 

VTBOVAB 
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Ludieke viering in de maak 

Antoine Denert, figuur 
van het Waasland 

VU-Groot-Kruibeke is uitermate verheugd met de verl<iezing van 
burgemeester Denert door de Wase Persklub tot figuur van het 
Waasland 1987. Gelukwensen gaan dan ook naar VU-burgemees-
ter maar tevens naar de Wase Persklub die, als onafhankelijk 
orgaan, met deze uitverkiezing het onomstotelijk bewijs levert dat 
Denert een politiek voert die de bevolking aanspreekt omdat ze op 
mensenmaat gesneden is, en vooral ,,lief is voor alle mensen". 

De kommentaar in Gazet van Antwerpen hieromtrent spreekt 
boekdelen: ,,Vooral de manier waarop hij zonder omwegen de 
traditionele machten en instanties trotseert en bepaalde stand
punten ook in moeilijke omstandigheden verdedigt, werden door 
de pers ten zeerste gewaardeerd." 

Ook de Amedee Verbruggenkring van Groot-Kruibeke wil de 
burgemeester vieren. Hier het opzet... 

Na de deelname van vorig jaar van 
de Amedee Verbruggen Kring aan de 
Rupelmondse karnavalstoet met 
„Boeren 4711", vi/aarin het drijfmes-
toverschot werd aangeklaagd, richt 
het AVK nu de schijnwerpers op de 
figuur van het Waasland '87, VU-
burgemeester Antoine Denert. 

Vijf taferelen 
Het zwaartepunt van de evokatie 

ligt op Antoine Denert omdat hij gedu
rende deze bestuursperiode onmis
kenbaar zijn persoonlijke stempel 
drukte op de VU-aanwezigheid in het 
Kruibeeks gemeentehuis, met als 
tema: ,,Zo nen goeie hebben wij nog 
niet gehad". 

Het eerste tafereel zijn enkele deel-
nemmers ver- en gekleed in echte 
onvervalste Kruibeekse vuilniszak
ken. De VU luidde hiermee de sane
ring in van de lege gemeentekas. 

Het tweede tafereel zijn arbeiders 
die zandzakjes vullen. Een duidelijke 
vingerwijzing naar onze slechte dij
ken en het nog steeds dreigen de 
overstromingsgevaar. Antoine Denert 
bekwam met deze aktie niet alleen 
dat de dijken voorlopig verhoogd wer
den maar ook kwam er een echt 
rampenplan. Het ijveren voor sterke, 
hoge dijken kadert verder in de blij-

ZO€K€BC)€ 

D 23-jarige jongeman, diploma Al -
informatica-systeemanalyse, zoekt 
een passende betrekking in vast 
dienstverband. 

D Student dierengeneeskunde aan 
de RUG zoekt studentenjob te Gent in 
horeca-bedrijf of dgl. 

D Schoonmaakster zoekt dringen 
werk in Gent of omgeving. 

Voor nadere inlichtingen zich wen
den: Ere-senator Oswald Van Oote-
ghem, A. Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge (30.72.87). 

Antoine Denert 

vende strijd tegen de aanleg van een 
potpolder. 

Het derde tafereel zijn mannen van 
de Burgerlijke Bescherming met wa
terzakjes. Voor de gelegenheid zijn 
de plastiekzakjes gevuld met snoep, 
die aan de omstaanders uitgdeeld 
worden. Door op te komen voor een 
goede drinkwaterkwaliteit haalde de 
burgemeester zich een boze Water
maatschappij op de hals. Deze chan
teerde door geen medewerking te 
verlenen bij de drinkwateraansluiting 
voor het nieuwe biblioteekgebouw. 

Het vierde tafereel stelt met de 
verdwijning bedreigde veerboot van 
Kallebeek voor, omringd van beto
gers en fietsende kinderen. Dit tema 
blijft aktueel, vooral omwille van de 
uitzichtloosheid van het hele dossier. 
Het feit dat een motie van het ge
meentebestuur, gericht aan alle poli
tieke partijen, door CVP en PVV on
beantwoord is gebleven, is voo de 
AVK een teken aan de wand. 

Soep... 
De uitbeelding besluit met een wa

gen, van waaruit soep bedeeld wordt 
aan de kijklustigen. De soep is voor 
AVK het simbool van de wijze waarop 
VU-burgemeester Antoine Denert 

In memoriam Herman Van Damme 
Te Denderleeuw werd Herman Van 

Damme naar zijn laatste rustplaats 
gevoerd. Herman was de vader van 
Fritz, oud-gemeenteraadslid. Van in 
den beginne was Herman een trouw 
lid van de Volksunie. 

De druk bijgewoonde kerkelijke 
dienst werd besloten met het zingen 

van ,,0 Kruise den Vlaming" en het 
spelen van ,De Vlaamse Leeuw". De 
leeuwevlag bedekte zijn kist. Een 
waardiger afscheid als Vlaming kon 
men Herman niet geven. 

Langs deze weg betuigt de Volks
unie afdeling Denderleeuw haar innig 
medeleven. 

V 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn — Aalst: 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de Stad Aalst heeft de 
hiernavolgende funkties opengesteld: 
— 1 internist met bijzondere erkenning in de geriatrie (voltijds) 
— 1 verloskundige (voltijds) 
— 1 neuro-psychiater (voltijds) 
— 1 neuro-chirurg (halftijds) 

De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief worden 
gestuurd aan de Voorzitter van het OCWM, Gasthuisstraat 40, 9300 
AALST, en dienen MET DE BEWIJSSTUKKEN uiterlijk tegen 22 
FEBRUARI 1988 ter bestemming te zijn. 

Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot economi
sche heroriëntering van 04.08 1978, genaamd anti-crisiswat, zijn de 
opengestelde funkties toegankelijk voor mannen en vrouwen tenzij het 
uitdrukkelijk anders is voorzien. 

Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij dhr. 
Humbert BARREZ, Direkteur ziekenhuis, tel. 053/78.33.66 - binnenpost 
110. 

zich geeft aan de bevolking; als een 
vaderr dag en nacht ter beschikking 
van zijn lieve mensen, verkozen om te 
dienen en niet om te verdienen. 

Voor de AVK is de deelname op 14 
"februari aan de karnavalstoet be
doeld als een ludieke eerbetuiging 
aan de figuur van het Waasland '87, 
Antoine Denert, die zelfs op het nip
pertje niet verkozen werd tot volksver
tegenwoordiger op 13 december 
laatstleden. 

De AVK hoopt dat de toeschouwers 
en eventuele fijnproevers die de stoet 
vanop de stoeprand zullen bekijken 
de speelse aktie zullen beamen. 

OOST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 
13 MELLE: Volksunie-Valentijntjes-
bal in de Parochiezaal, Klooster
straat. Deuren- 20u.30. Aanvang: 
21 u. Muziek: Ludwigs Discobar. 
13 GERAARDSBERGEN: Etentje 
van het Vlaams Socio Kultureel Cen
trum Geraardsbergen in zaal De Vlas-
schaard, Gentse stwg te Hemelveer-
degem Lierde, van 17 tot 22 uur. Ook 
op 14 februari van 11 tot 16u Volwas
senen- 250 fr., kinderen 150 fr 
13 SINT-AIWANDSBERG: Kaas-
wijn en kwisavond. Om 20u. m het 
Dienstencentrum, Antwerpse stwg 
378 (feestzaal boven) Gastspreker-
Chris Vandenbroeke. Iedereen wel
kom. 300 fr.p.p., reserveren bij Erwin 
Herman (51 50.08). Org.: VU-St.-
Amandsberg. 

19 BELZELE: Kerkkoncert door 
harmonieorkest Guy Duijck o.l.v. A. 
Van Coppenolle. Gemengd zangkoor 
de Belzelieren o.l.v. Inqrid Hardv. In 

de parochiekerk H. Hart, om 20u. 
Inkom 120 fr , vvk. 100 fr. Org.: Ge
mengd zangkoor Belzelieren i.s.m. 
DF-, FVV en NCMV-Belzele. 
20 KRUIBEKE: Mosselavond in de 
polyvalente zaal van de gemeente
school. Deuren om 19u. Begin maal
tijd 20u. Eregast: A. Denert. Inschrij
ven tot 16/2 op tel 03/774.20.01. 
Org.. AVK-Kruibeke. 
20 HERZELE: VU-bal in zaal Elro-
da Met orkest The Honeys 
27 GENT: Voiksunie-Ontmoetings-
val van het arr. Gent-Eekio, om 21 u. 
m de Handelsbeurs, Kouter te Gent. 
Deuren om 20u m.m.v. Liliane 
St.Pierre en discobar Nand. Inkom 
120 fr. Graag stadskledij. 
27 DESTELBERGEN: 4e Karnava-
linstuif in feestzaal Plus X, Bredenak-
kerstraat. Aanvang: 21 u. Muziek: 
Studio Yoeri. Inkom 80 fr.wk, kassa 
100 fr. Org VUJO-Destelbergen-
Heusden. 

In de Gentse gemeenteraad 

Horta tussen openbare 
werken en friet 

De Gentse gemeenteraad vergaderde in januari zonder spekta-
kulaire dagorde. Zo was er tijd voor de raadsleden om het kollege 
over een en ander te interpelleren. 

Naar aanleiding van een type-over
eenkomst tussen de stad Gent, het 
OCMW en IMEWO werd de proble
matiek besproken van de hulp aan 
zijn wie zijn/haar energierekening 
niet kan betalen. In de jaren 1985 en 
1986 werd ruim 12 miljoen toelage 
aan het OCMW uitgekeerd om deze 
problemen op te lossen. In 1987 werd 
nog geen toelage uitgekeerd. Het 
bedrag dat effektief als steun werd 
verleend ligt aanzienlijk lager: slechts 
20 miljoen over drie jaar. Wat gebeurt 
er met geld dat niet wordt besteed 
aan het doel waarvoor het is be
stemd? Als men de evolutie ziet van 
het aantal afsluitingen voor gas, elek
triciteit e.d. stelt zich de vraag of er 
wel voldoende hulp wordt geboden. 

De binnenstad 
Het BPA Coupure was aanleiding 

voor raadslid De Bleecker om vragen 
te stellen naar de toekomst van het 
zgn. Blindenhuis. Blijkbaar wordt dit 
pand bestemd voor een tehuis voor 
begoede bejaarden, maar zal de 
mooie tuin verdwijnen. Schepen Ak
kerman betwiste dit, maar mevrouw 
De Bleecker steunde zich op be
trouwbare informatie. Dat de kostprijs 
voor het openbaar vervoer in de stad 
Gent verschillend is voor de bewo
ners van Drongen, Oostakkr en St.-
Kruis-Winkel dan voor de andere in
woners van Gent is al lang een doorn 
in het oog van vele raadsleden. Het 
kollege legde de raad dan ook een 
voorstel voor tot terugbetaling van 
een deel van de kostprijs voor de 
betrokken inwoners. Van Hoorebeke 
pleitte voor een degelijk openbaar 
vervoer om de stad van autoverkeer 
te ontlasten, alsook voor betere bus
diensten 's avonds. 

Horta 
Gent kocht onderdelen van het 

Volkshuls van Horta voor het Mu
seum van Industriële Archeologie. Di
verse raadsleden stellen zich even
wel vragen naar de huisvesting van 
dit museum en het gebrek aan moge
lijkheden om de aangekocJite stuk
ken tentoon te stellen. 

Het Gentse kollege denkt er ook 
aan de ex-cinemazaal Capitole te ko
pen. De raad werd gevraagd een 
onteigeningsbesluit goed te keuren. 
A. Verpaele verklaarde namens de 
VU voorstander te zijn van elk kon-
kreet inititief dat kan leiden tot het 
stimuleren van het ,,leven" in de 
binnenstad, maar men moet wel we
ten wat men wil, het projekt moet 
financieel haalbaar zijn en op korte 
termijn uitvoerbaar. Sedert vorige zit-
tingeri waar het projekt ter sprake 
kwam is er evenwel niets veranderd. 
Welk type kultureel centrum heeft het 
kollege op het oog? Wanneer kan het 
projekt ten gronde besproken worden 
en hoe zit het met de financiële mid
delen. Moet het achterliggend terrein 
gekocht worden omwille van de 
brandveiligheid? 

De SP ziet grootse projekten niet 
haalbaar en pleit voor gedecentrali

seerde kulturele centra. Bovendien 
zit het dossier van het operagebouw 
klem en zal de bouw van een KC de 
renovatie van de opera m de weg 
staan. Schepen Bracke beloofde ,,ten 
gepaste tijde" voorstellen te doen 
aan de Raad. 

Heel wat raadsleden interpelleer-
den het kollege: over bewegingsleer 
in het onderwijs, over selektieve op
haling van kwikoxydebatterijen, over 
de riolering in de stad. 

Verpaele stelde het kollege een 
motie voor er toe strekkend 270 mil
joen kredieten van het ministerie van 
Openbare Werken, die in 1987 voor 
de Gentse haven zijn verloren ge
gaan, te rekupereren op de begroting 
1988. 

De motie beklemtoonde dat de kre
dieten niet in mindering mogen wor
den gebracht van het pakket dat voor 
1988 normaliter aan de haven van 
Gent zou worden toegewezen. Op 
alle politieke mandatarissen van het 

arrondissement werd een beroep ge
daan om het voorstel te verdedigen. 
De motie werd door de Gentse ge
meenteraad eenparig goedgekeurd. 

Temmerman (SP) onderhield de 
raad over de kwaliteit van de Gentse 
frieten. Tijdens recente onderzoeken 
bleek dat 59 % van de frieten in slecht 
vet gebakken worden. Tijdens de 
Gentse feesten was tot 90 % van 
slechte kwaliteit. De koncessies wor
den vaak doorverhuurd aan derden, 
terwijl één persoon meerdere konces
sies kan bekomen. 

Yannick De Clercq (PVV), tot eind 
1987 zelf nog schepen, ondervroeg 
zijn vroegere kollega's over hun me
ning n.a.v. bepaalde uitspraken van 
CVP-raadslid De Paepe. Die had blijk
baar een eigen mening over de Gent
se zwembaden en hun bezettings
graad en over de dienst leefmilieu. De 
Clercq gaf zo zijn liberale schepen-
vrienden de kans hun departement in 
het licht te stellen. Hij liet bovendien 
verstaan dat de huidige koalitie met 
problemen kampt. Al met al een ver
bazingwekkend verloop van het de
bat. Carla Brion 

Notaris J. Bossuyt te De Haan (tel. 059/23.42.91) 
Toeslag 1/3/1988 om 15 u in OCMV ,̂ Karthuizerinnenstraat 4, 

Brugge, van landbouwland, te Zuienkerke, Houtave, Oostende Stwg, 
groot 42 a 4 ca; verpacht; instelpr.: 294.280 fr ; inlicht ten kantore. 

Kantoor van Notaris Y. Willemot te Brugge, 
Geerwijnstraat 13, tel: 050/33.15.75 - 33.37.42 

TOEWIJZING IN ENIGE ZITDAG 
op DINSDAG 16 FEBRUARI 1988 

om 16 uur, te Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, 
in het secretariaat van het OCMW Brugge, van 

perceel BOUWGROND 
te TORHOUT, Oostendestraat 
Groot 1.060 m̂  
Gevelbreedte 20 m — diepte 53 m 
Bestemd voor éénsgezinswoning met residentieel karakter. 
Zijnde lot 8 van de verkaveling goedgekeurd op 25.11 1983, VK 

553 1123. 
Bouwverplichting: binnen de 4 jaar na de aankoop 
Plan en verdere inlichtingen in het kantoor. 

KANTOOR VAN DE NOTARIS ROBERT VRIELYNCK 
te Brugge — Sint Kruis, Prins Leopoldstraat 2 

tel. 050/35.50.22 
OPENBARE VERKOPING 

IN EEN ZITDAG: 
DINSDAG 16 FEBRUARI 1988 

om 15.30 u. in het Sekretariaat 
van het OCMW te Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, 
en ten verzoeke van het OCMW van de Stad Brugge, van: 
PERCEEL BOUWGROND 
te Maldegem, Pastoor De Swaeflaan 
sie H nr. 1998/r 
groot 600 m̂  (20 X 30) 

OP EEN INSTELPRIJS VAN: 690 000 frank. 
Alle inlichtingen ten kantore. 
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Beantwoordt nood in een regio 

Het Pajottenlands 
Centrum gaat door 

L E N N I K — V o o r het Pa jo t ten lands C e n t r u m is 1 9 8 8 al héé l lang 
a a n d e g a n g . Het C e n t r u m voor L e v e n s - e n G e z i n s v r a g e n tel t 
i m m e r s s inds e ind 1 9 8 7 niet m i n d e r d a n 5 0 o p e n i n g s u r e n per 
week... 

Het sinds 1981 opgerichte en m 't 
hartje van het Pajottenland werkzame 
konsultatiebureel heeft een, in weer
wil van alle budgettaire beperkingen 
— alsook opstartproblemen en kin
derziekten eigen aan nieuwe initiatie
ven — ongelooflijke opgang gemaakt 

Enkele cijfers 
Ongelooflijk om de juist vermelde 

redenen, opgang zoals blijkt uit de 
cijfers van 1981 t e m eind 1986 is 
er in het Pajottenlands Centrum 
voortdurend en uitsluitend met vrijwil
ligers gewerkt 

Sinds 1983 kwam het centrum wel 
in aanmerking voor de aanstelling 
van een beroepskracht, doch was het 
antwoord van de bevoegde oerheid 
op dat ogenblik negatief omwille van 
de budgettaire beperkingen 

Niettemin laat het konsultatiebu
reel volgende groei optekenden 

BRABANT 
B R A B A N T 

FEBRUARI 

13 TIELT-WINGE: VU-Ledenfeest 
in zaal Het Wit Huis te Tielt Vanaf 
20u Org VU-Tielt-Winge 
23 LEUVEN: ,,De Jongeren in de 
Vlaamse Beweging" met Herman 
Lauwers en Bart Tommelein Om 
20u in de Kiekenstraat nr 1 Org 
VUJO-Winksele 
27 TERNAT-LOMBEEK-WAM-
BEEK: 18e Haantjeskermis in Zaal 
Uilenspiegel, Kerkstraat 24 te St Ka-
tanna-Lombeek Vanaf 18u Ook op 
28 februari vanaf 12u en op 29 feti 
vanaf 18u Org VU-Ternat-Lom-
beek-Wambeek 
27 TIENEN: Bal van de Volksunie in 
de Stadsfeestzaal 
28 IMACHELEN: Voorjaarssmulpar-
tij in Wijkcentrum Mana Moeder, Jan 
Veltmansstraat Vanaf 12u30 tot 
Org VU-Machelen 

ZO€K€Bi:}é 
n 43-jange zelfstandige zoekt dnn-
gend bijverdienste 's avonds als twee
talige sekretaresse, ervaring met 
computer, ervaring als fleuriste, 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 

1981 (2e jaarhelft)- 87 niet-medische 
konsultaties 
1982 315 niet-medische konsultaties 
1983 626 niet-medische konsultaties 
1984 800 niet-medische konsulta
ties, in realiteit meer dan 1300, maar 
door dezelfde overheid begrensd tot 
800 
1985 840 niet-medische konsulta
ties, begrenzing weeral, want in feite 
werden 1683 niet-medische konsulta
ties genoteerd 

Voor 1986 wordt het besluit van de 
Vlaamse Regering van 11 september 
1985 van kracht, waarbij het konsulta
tiebureel begrensd wordt tot 1300 
niet-medische konsultatie-uren (de 
wet maakte immers van aantal kon
sultaties, aantal konsultatie-uren) 
waarbij echter in totaal 2143 niet-
medische konsultatie-urgen gereali
seerd werden 843 niet-medische 
konsultatie-uren zijn pas veel later 
gesubsidieerd kunnen worden dank 
ZIJ voor een maal en klem overschot 
op de begroting 

Ook 1987 kon nog met bepaald als 
jaar van de verzadiging bestempeld 
worden de dagboeken, die door de 
wet verplicht bij et houden zijn, tonen 
immers een totaal aantal van met 

minder dan 3026 niet-medische kon
sultatie-uren voor een totaal van on
geveer 3400 met-medische konsulta
ties 

Het IS duidelijk dat het Pajotten
lands Centrum met zijn team van 
zowel professionele vaste stafmede
werkers alsook zijn teamleden die 
fakultatief hun medewerking verle
nen, beantwoordt aan een nood in de 
regio 

Deskundigheid 
De verantwoordelijken herinneren 

zich ook nog duidelijk het eerste wer
kingsjaar waarbij in totaal slechts 5 
uur per week het centrum toeganke
lijk was voor het publiek Van deze 5 
uur m 1981 is het konsultatiebureel 
nu onder druk van de vraag, tot een 
aanbod van met minder dan 50 uren 
per week uitgegroeid Het Pajotten
lands Centrum staat dan ook met zijn 
team deskundigen (waaronder art
sen, psychologen, seksuologen, 
maatschappelijk assistenten, juristen 
en huwelijkskonsulenten) ten dienste 
van de bevolking uit de hele regio van 
het Pajottenland 

De medewerkers van dit centrum 
zijn op dit ogenblik volop bezig met de 
statistische verwerking van de laatste 
twee werkingsjaren 

Voor meer informatie kan men altijd 
terecht op het Pajottenlands Centrum 
met telefoonnummer 02/532 53 14 , 
nummer waarop ook folders kunnen 
besteld worden die gratis worden toe
gezonden 

Natuurlijk is het met verboden het 
konsultatiebureel financieel te steu
nen vermits subsidies nooit alle wer
king dekken Giften zijn ook welkom 
op het nr 979-4681312-97, waarbij 
giften vanaf 1000 fr fiskaal aftrekbaar 
zijn 

Pajottenlands Centrum, Kroon-
straat 1 te 1680 Lennik 

Deze week 
in Knack Magazine 

Het leven van Kurt Waldheim 
De Oostenrijl4er Kurt Waldheim bouwde na 1945 een suk-
sesvolle carrière uit in de diplomatie en de politiek. Over 
wat hij daarvoor deed, rijzen echter hoe langer hoe meer 
vragen. Het leven van Kurt Waldheim, deze week in Knack. 

De ziekenfondsen 

Uit een doorlichting van de zie 
kenfondsen bleek vorige week dat 
die instellingen het met een pak 
geld minder zouden moeien kun 
nen doen Woord en wederwoord, 
deze week in Knack 

OCMW in nood 

In december lanceerden de 
OCMW's een campagne voor fi
nanciële steun Wat was de precie-
se bedoeling, en wat heeft de ak-
tie tot nog toe opgeleverd •* Een re 
portage, deze week in Knack 

Paul-Henri Gendebien 

Paul-Henri Gendebien staat al ja
ren in de tredmolen van de Waal
se beweging Maar hij is ook een 
telg uit een oud Belgisch geslacht 
Dat leverde samen een boek op vol 
schone gedachten Een gesprek, 
deze week in Knack 

Schattenjager Sténuit 

Is het een romantische droom om 
in de diepzee naar verzonken 
schatten te duiken'' De Belg Ste-
nuit is een van de grootmeesters 
van die schattenjagerij en van de 
onderwaterarcheologie Een ge
sprek, deze week in Knack 

Aktiegroep Zuivere Laak en Nete: 

Geen dijken, geen brug, 
geen nieuwe weg 

De AI<t iegroep Zu ive re Laak en Ne te heef t z ich b e r a d e n over de 
p l a n n e n v a n d e g e m e e n t e Hulshout o m e e n n i e u w e w e g a a n te 
l e g g e n , d w a r s door d e Neteva l le i in Hu lshout , met inbegr ip van d e 
b o u w van e e n n i e u w e b r u g , op e e n p laats waar er al dr ie b r u g g e n 
v lak in de buurt l i ggen . 

WIJ stellen dat het al erg genoeg 
gesteld is met de Grote Nete Deze 
rivier is helemaal vergiftigd door de 
Laak, zodat de oevers en de omlig
gende gronden sterk verontreinigd 
zijn 

De laatste restjes landschappe
lijk schoon rond de Nete worden nu 
ook nog vernietigd de aanleg van 
hoge dijken, die het landschap sto
ren, IS nog bezig, en nu komt daar ook 
nog eens een nieuwe weg en een 
brug bij m Hulshout 

Echt nodig? 

Deze nieuwe verbinding is met 
noodzakelijk en kost bovendien erg 
veel geld, men spreekt over tientallen 
miljoenen (30 a 50 mi l joen ' ) De tijd
winst voor de toekomstige gebruikers 
IS zeer beperkt hooguit eén minuut 

Moet men daarvoor een stuk natuur 
vern ie t igen ' 

Kan men dan m Hulshout zijn geld 
echt met beter bes teden ' Wij weten 
dat sommige mensen veel willen 

opofferen voor de auto, maar hier 
gaat men toch wat te ver er is hele
maal geen sprake van verkeersdrukte 
op de bestaande wegen, de nood
zaak kan dus met aangetoond wor
den WIJ weten met wat de werkelijke 
redenen voor de plannen zijn, maar 
we zullen ons blijven verzetten tegen 
deze aanleg en sluiten ons hierbtj aan 
bij de andere milieu-orgamsaties uit 
de streek en bij de oppositie uit Huls
hout, die ook gekant is tegen deze 
nieuwe weg 

Uit diverse dossiers is bovendien 
gebleken dat het gebied een waarde 
heeft, zowel op gebied van fauna als 
van flora Wij moeten zuinig zijn met 
dergelijke gronden' 

De strijd gaat door 

Essen tegen TGV 
D e plaatsel i jke w e r k g r o e p had g e e n moe i te onver le t ge la ten o m 

d e p r o t e s t w a n d e l i n g v a n z o n d a g 7 februar i tot e e n s u k s e s te la ten 
u i tg r oe i en . In het d o r p H o r e n d o n k (waar het a l lemaal o m te d o e n 
is) h i n g e n overa l z w a r t e v l a g g e n , w e r d e n p r o t e s t b o r d e n in de 
z o m p i g e w e i d e n n e e r g e p o o t . T ien ta l len a f f iches v e r s c h e n e n a a n 
d e r a m e n , her en der lud ieke opschr i f ten t e g e n minister D e Croo 
e n d e T G V a a n g e b r a c h t . 

Vanaf 14u stroomden reeds een 
heleboel kandidaat-wandelaars tesa-
men aan de plaatselijke dorpskerk, 
om later zelfs aan te groeien tot een 
menigte van zowat 800 deelnemers, 
waaronder een sterke VU-delegatie 
In afwachting van de start van de 
wandeling werden de deelnemers 
vergast op een optreden van een 
jazz-orkest die met een aantal luimige 
en stemmige melodietjes bij de deel
nemers snel koude en regen deden 
vergeten 

Toespraken 

In twee toespraken werd het ware 
opzet van dit initiatief nog eens duide
lijk uiteengezet De organisatoren 
vreesden een vanuit Nederland opge
drongen nieuw TGV-tracé dat op Es-
sens grondgebied de wijk Horendonk 
zowat doormidden zou snijden Ook 
een TGV op het bestaande spoorweg
net kent geen genade, vermits de 
NMBS dan m elk geval zal moeten 
inleveren op het korte-afstands trei
naanbod, wat met de huidige ver
keersmoeilijkheden in en rond Ant
werpen volstrekt uit den boze is Es
sen kan hierover, en over nog een 
aantal NMBS-plannen, duchtig mee
praten 

Ook heel wat eigenaars van bos
gronden en landhuizen namen aan 
de wandeling deel Immers ook zij 
voelen zich bedreigd daar zij juist m 
deze landelijke en bosrijke omgeving 
na een drukke werkweek m de stad 
hier wat rust en gezonde verpozing 
komen zoeken 

VU-delegatie 

De uitgebreide VU-delegatie o I v 
volksvertegenwoordiger Herman 
Lauwers en provincieraadslid Koen 
Raets viel des te nadrukkelijker op, 
omdat de ontplooiing van een VU-
werking m deze Antwerpse grensge
meente, door een jarenlange CVP-
pletwals (Essen heeft als burgemees
ter de CVP'er Suykerbuik, met een 
jarenlange onafgebroken meerder
heidspositie) vrijwel onmogelijk leek 
Sinds het afgelopen jaar is hierin 
echter verandering gekomen en 
wordt er door het plaatselijk bestuur 
en de mandatanssen aardig werk ver-
ncht. 

Standpunt 

Het VU-standpunt omtrent de TGV 
IS duidelijk Voor het hele leefmidden 
vormt deze inplanting een negatieve 

beslissing De TGV betekent slechts 
een troef indien het bestaande open
baar vervoer er met onder lijdt, op het 
vlak van de dienstverlening en inves
teringsmogelijkheden, en indien het 
luchtverkeer op korte afstand ook 
daadwerkelijk ontmoedigd wordt 
Vooral dient er, welke beslissing dan 
ook getroffen wordt inzake de aanleg 
van een snelspoor, een ruime kosten-
batenanalyse en een Milieu-Effekten-
Rapport opgesteld te worden Verder 
IS een voorafgaande inspraakronde 
noodzakelijk waarbij Vlaanderen de 
belangen van zijn eigen leefgemeen
schap dient te verdedigen, en met die 
van financiële groepen of vreemde 
staten De financiële lasten van het 
projekt zullen op de burger afgewen
teld worden in de vorm van ekstra-
NMBS-verliezen en een mindere 
dienstverlening op bestaande lijnen 
Daarenboven weegt de tijdswinst die 
door de aanleg van het snelspoor zal 
gerealiseerd worden met op tegen de 
milieuhinder voor tienduizenden m 
hun leefomgeving en tgen de nieuwe 
aantasting van onze alsmaar zeldza
mer wordende groene ruimten en stil-
tegebieden 

Erwin Brentjens 

Winterwandeling 
in Oeiegem 

Voor de derde maal reeds richten 
de Volksunie-Jongeren afdeling 
Wommelgem hun Winterwandeling 
in In het kader van het Jozef Simons
jaar trekken we dit jaar naar Oeiegem 
(Ranst) alwaar we het Jozef Simons
pad zullen volgen 

WIJ nodigen iedereen uit aan deze 
Winterwandeling deel te nemen 
sportief en gezond, en achteraf een 
gezellige babbel bij een lekkere kop 
koffie (pint mag ook — moet met). 

Deze wandeling is uiteraard voor 
groot en klem zelfs kinderwagens 
kunnen mee' 

De Winterwandeling gaat door op 
zondag 21 feburari a s Samenkomst 
om 14u aan ,,Den Klauwaert", Das-
straat te Wommelgem We rijden met 
eigen wagens en iedereen kan mee' 
De afstand is 7,5 km, ongeveer an
derhalf uurtje wandelen dus ' 

Inlichting Rita Herbosch 
(353 68 94) en Koenraad Vandenbul-
cke (353 07 73) 

ANTWERPEN 
FEBRUARI 

13 KONTICH: Papierslag Inlichtin
gen bij Jan Wambacq 457 31 70 
13 GEEL: VU-bal afdeling Geel 
Feestzaal Wijnhuis, Stationsstraat 
Aanvang 20u DJ Ricardo Inkom 50 
fr 
14 KONTICH: Ontmoet uw manda
taris een babbel met volksvertegen
woordiger H Coveliers, de gemeen
telijke mandatarissen en afdelings
voorzitter Vanaf 11u m zaal D'Ek-
ster, Ooststatiestraat Org VU-Kon-
tich 
16 BERCHEM: Voordracht „para-
lelle evolutie binnen de kunstgeschie 
denis" met dia's door mevr Gey 
Inkom 50f r , leden gratis Aanvang 
20u Org FVV-Berchem 
16 BERCHEM: Algemene vergade
ring FVK Antwerpen m Alpheusdagl, 
Williotstraat Gastspreker is Herman 
Gevaert, ondervoorzitter FVK Tema 
Vrije tijd Aanvang 20u 30 Org 
FVK-Antwerpen 

20 LAAKDAL: Vienng 20 jaar VU-
Laakdal m de Rijksbasisschool Veer-
le-Laakdal Vanaf 20u 
20 TURNHOUT: Landelijke Ont
moeting van de FVK in de Norbertij
nenabdij van Tongerio Gastspreker 
Wil Vereist over,,Kuituur m Vlaande-

Org Vlaamse Kring ren Om 14u 
Turnhout 
20 GEEL: Kamtus o l v preases 
Moeder Geelse Aanvang 20u In 
Molenhof Wildersedijk 3 Org 
VUJO-Geel 
26 SCHOTEN: Voordracht door 
Chris Vandenbroeke ,,De Toekomst 
van de Vlaamse Beweging" m Kem-
peneerszaal (boven Gilde) Markt te 
Schoten Org Vlaamse Vrouwen 
Schoten 
26 TONGERLO-WESTERLO: 
Voordracht door Karel De Cat over 
het , Langemarck Studium" JetJors 
sen stelt haar nieuw oeuvre voor In 
Kapellekeshoef om 20u 30 Org 
SMF-Kempen-Limburg 
26 ZWIJNDRECHT-BURCHT: 
Voordracht met diareeks over de Ver
enigde Staten, door Albert De Meule-
naere Zaal Vrede Sint-Maarten te 
Burcht om 14u Org Vlaamse ge
pensioneerden Rust-Roest 
27 GEEL: Gespreksavond om 20u 
in Molenhof, Wildersedijk 3 over ,,Wat 
met het gefusioneerde z iekenhu is ' " 
Org vu-Geel 
27 KONTICH: VU-afdelingsbal m 
zaal D'Ekster, Ooststatiestraat Pla-
tenruiter Dimitn Vanaf 20u30 Inkom 
100 fr 
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O.C.M.W. BRUGGE 

In afwachting van verkoop en verkavelingswerken 
SEIZOENPACHT 1988 (tot 15 november) 

— Brugge (Sint-Andries), nabij expressweg, Hoge weg spoorweg 2ha 
03a 98ca akkerland 
— Gistel, Bosdreef, groot Iha 11a 54 ca weiland 
— Torbout, Oostendestraat (naast nr 249), groot ± 3,5ha weiland 
— Beernem (Oeiegem), groot Iha 76a 16ca (land) 

groot Iha 06a 35ca (land) 
— Damme (Moerkerke), groot 82a 60a (weiland) 

Voor nadere mlichtingen wendt U zich tot het OCMW Brugge 
Dienst Eigendommen en Gebouwen, Kartuizerinnenstraat 4, van 8 uur 
tot 12 uur en van 13u30' tot 17u30' Tel 050/33 98 54 

Aanbiedingen worden verwacht tegen l 3 1988 in een gesloten omslag, 
waarop de vermelding „seizoenpacht", en gericht aan de heer F 
Bourdon, voorzitter, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge 

O.C.M.W. BRUGGE 

Openbare verkopmg van 280 populieren en wat klem naaldhout bij 
opbod of inschrijving op vrijdag, 26.02.1988 om 10 uur in het secretan 
aat van het O C M W, Kartuizerinnenstraat 4, Brugge Tel 050/33 98 54 

De inschrijvingen moeten opgemaakt worden m dubbel exemplaar en 
onder gesloten omslag met vermelding „inschrijving openbare houtver 
koop 26 02 1988" bezorgd worden aan de heer Voorzitter ten laatste voor 
het begin van de verkoping 

U moet geen inschrijving indienen want U kan ook een bod doen op de 
verkoping zelf 

Katalogus en mlichtingen te bekomen bij het OCMW 

Gemeentebestuur BILZEN 
Er wordt de belanghebbende ter kennis gebracht dat het Gemeente 

bestuur van BILZEN zal overgaan tot aanwerving van de hiernavolgen 
de betrekkingen 
- 1 Bestuurssecretaris 
- 1 Klerk 
- 4 Geschoolde arbeiders B 

Aanwervmgsvoorwaarden en andere inlichtingen zijn te bekomen op 
de Personeelsdienst, Klokkestraat 1 te 3740 Bilzen, alle werkdagen 
tussen 9 en 12 uur 

De sollicitaties dienen voor 20 februari 1988 aangetekend te worden 
gezonden aan het College van Burgemeester en Schepenen 

Namens het Gemeentebestuur, 
De Gemeentesecretaris, De Burgemeester, 
J Jackers J Sauwens 

Nieuwe energiebronnen 
ontdeict te iVliddellierlce! 

Voor wie meer dan genoeg heeft 
van peperdure energierekeningen, is 
er goed nieuws uit Middelkerke Voor 
iedereen die met graag zijn geld in 
,,rook" ziet opgaan organiseert vzw 
De pangel in Middelkerke namelijk 
drie praktijkgerichte avonden over de 
mogelijkheden van alternatieve ener
giebronnen Met een beetje handig
heid en wat kennis ligt thans al heel 
wat binnen de mogelijkheden van 
kleinere bedrijven en doorsnee-huis
gezinnen En door gebruik te maken 
van de natuurelementen doe je zeker 

een aanzienlijke bespanng op je 
energierekeningen 

Voor het beetje kennis dat vereist is 
zorgt De Pangel op dinsdagen 23 
februari (zonne-energie), 1 maart 
(windenergie) en 8 maart (bio-ener-
gie), telkens vanaf 20 uur in de On-
derwijsstraat 1 te Middelkerke (cen
trum) Per avond kost je het (slechts) 
50 frank Voor inschrijvingen en in
lichtingen kan je terecht bij Pol Die 
rendonck Oostendelaan 111 te Mid
delkerke (30 13 51) of bij Pascal Van 
Looy, Sluisvaartstraat 68 te Middel
kerke (30 47 95) 

WEST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 

11 OOSTENDE: Algemene verga
dering van de Federatie van Vlaamse 
Kringen, Prov W VI Aanvang 
19u 30 in het Vlaams Ontmoetings
centrum, Aartshertogstraat 4, Oost
ende Org FVK-WVI 
12 BRUGGE: Voordracht door Phi
lippe Despnet ,.Wandelend door 
Zuid-Vlaanderen" in ,,De Gekroonde 
Laarse", Steenstraat 40, om 20u 
Org VVB-Brugge 
12 IZEGEM: Twaalfde kaarting, 
vanaf 20u in Vlaams huis, op 14/2 
vanaf lOu Org Kaartersklub 
Vlaams Huis 
13 BRUGGE: Kaas- en Bieravond 
met volksvertegenwoordiger Herman 
Lauwers Om 20u in het ,,Centrum 
van Volden", Boevenestraat 50 
Org VUJO- en VU-Brugge 
13 LEDEGEM: 4de Krokus-TD, in 
zaal De Kring te Sint-Eloois-Winkel 
vanaf 20u Studio Rainbow W K 50 
fr , kassa 70 fr Org VUJO-Lede-
gem 
15 IZEGEM^ Commandant Dae-
nens brengt voordracht met dia's 
over Sabena en luchtvaart in het 
algemeen in de Bovenzaal Oud Stad
huis om 15u Org VVVG-lzegem 

19 VER-ASSEBROEK:AIDS Wed
loop met de nieuwe doder, door dr 
Steyaert In zaal 't Leitje, om 20u 

Inkom 80 fr DF-Leden 50 fr 
DF-Ver-Assebroek 

Org 

20 IZEGEM: Optreden van cabare
tier en all round-artiest Karel De-
clercq In Auditionum, Kruisstraat 15, 
om20u Inkom 120fr Org Voetbal-
klub Vlaams Huis 

26 BRUGGE: Film- en gespreks-
avond over Voeren door Jean Duys-
sens, Vlaamse burgemeester van 
Voeren Om 20u in het Hof van 
Watervliet, Oude Burg 27 Inkom 50 
fr Org TAK-Brugge 

LIMBURG 
FEBRUARI 

14 HERK-DE-STAD: Dankfeest 
Laurens Appeltans in de feestzaal 
van het Amandinakollege Vanaf 20u 
Vnje toegang Orkest Benny D'En-
semble 

25 MUNSTERBILZEN. Algemene 
belangrijke bestuursvergadering in 
lokaal Bloemenhof om 20u Org VU-
Munsterbilzen 

25 TESSENDERLO: Bezoek aan 
de Hotel School van Herk de Stad 
Voor 600 fr krijgen we een volledige 
maaltijd Verzamelen om 18u 15 op 
de Vismarkt Voor inlichtingen en in
schrijvingen kontakt opnemen met 
bestuursleden FVV-TessenderIo 

26 BILZEN: Kursusweekend ,,Le
ren spreken in het openbaar" in Al-
den Biesen (Bilzen-Rijkhoven) op 26, 
27 en 28 feb Bedoeld voor beginne
lingen Max 15 deelneemsters In
schrijvingsgeld 1700 fr , overnach
tingen, eten, kursuskosten inbegr Inl 
011/41 26 70 of 011/41 58 14 Org 
Vlaamse Vrouwen-Bilzen 

27 MUNSTERBILZEN: Grote kaart
avond in lokaal Cafe Bleoemnhof Om 
20u Prijzen Vet varken Org VU-
Munsterbilzen 

Biiieren in 
de Westlioelc 

Vanaf half februari starten er in de 
Westhoek opnieuw kursussen voor 
volwassenen die graag nog een en 
ander willen bijleren Deze gratis kur
sussen zijn een aanrader voor ieder
een die met veel kansen tot studeren 
kreeg 

Er zijn kursussen algemene vor
ming, Nederlands rekenen omgaan 

met papieren en formulieren, geld en 
een voorbereidende kursus voor het 
behalen van een rijbewijs 

Voor werkzoekenden is er vrijstel
ling van stempelkontrole mogelijk In
teresse'' Vraag inlichtingen bij Bijle
ren in de Westhoek, Grote Markt 5 te 
8160 Diksmuide, tel 051/50 09 69 

DRUKKERIJ VAN LINDEN 

Alle drukwerken 

Pastorijstraat 16-17 
WILLEBROEK 
Tel 03/886 62 89 

03/886 92 93 

Aanneming Begrafenissen 

'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

~ 03/888.69,35 

Aanbevolen huizen 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longt instraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

KEUKENS-SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel 582 29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 64 75 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

'woonverlichting 

baron ruutulaan 78 
8320 kruifc 4 

>. bun brugge • Oostkamp • 
"'^ 050/35 74 04 >' 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

PROMO PUZZLE 

_ Kies zelf het onderwerp 
' van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

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

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel 054-41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Ml mSMWvfflC 
ZO'VBBL •B'rSK 

•MMMrktearaakar 

- d 1 1 : - : 
STCENHOUWtMVttT K 
ANTWCNKN T.~«31.MM 

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 

Hier kan uw 
publiciteit l(omen! 

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

Houtzagerij 
DEROOSEN.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraal 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 
ff 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

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

BLOEMEN 
voor elke gelegenheid 

BOEKETJE 
Kasteelstraat 78 LEDE 
Tel 053/80 04 18 

KLEDING LENDERS 

Sint-Oamiaéinstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 
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20 M^ 
Ekologie-prof. Henri Dumont: 

„Je kan van 
de woestijn houden!" 

GENT — Midden januari, in volle rallye-periode, 
zette de Gentse ekologie-prof zich in scherpe be
woordingen af tegen Parijs-Dakar. Dumont noemde 
de race ,,treurig, weerzinwekkend en levensgevaar
lijk". Hij gaf de racers bovendien een positieve raad 
mee:,, Gen iet van de mooie Sahara en neem de tijd 
om de mensen te leren kennen. Raas niet als een 
gek langs (of soms over) die mensen heen." 

Over het waarom van deze noodkreet en over zijn 
liefde voor de woestijn dit vraaggesprek. 

ENRI DUMONT (°1942) 
voelt zich van kindsbeen 
aangetrokken door alles 

wat met de natuur te maken 
heeft. Tóén was dat de onmiddel
lijke omgeving in het Oostvlaam-
se Denderleeuw, vandaag de Sa
hara. Als limnoloog, een bioloog 
die meren en rivieren bestudeert, 
werkt hij er sinds twaalf jaar. 

Overweldigend 
Maar van de onherbergzame 

woestijn houden, kan dat? 
H. Dumont: „Ja natuurlijk. Je 

mag niet vergeten dat de Sahara 
zeer verscheiden is en van een 
pil<turale schoonheid, of het nu 
duin is, zand of gebergte. Het is 
er altijd overweldigend. Er is 
ruimte, stilte, de lucht is er 
schoon en het water drinkbaar. 
En dan is er nog de bevolking, de 
toearegs. Ontmoetingen blijven 
je voor altijd bij. Ik ken er sinds 
jaren enkele families persoonlijk, 
ik weet waar ze zich bevinden. 
Als ik er kom, ga ik bij vrienden. 

Biologisch zit de woestijn vol 
verrassingen. Er komt geen ein
de aan." 

WIJ: Kan de woestijn blijven 
boeien? 

H. Dumont: ,,/Wen kan er nau
welijks 50 km rijden zonder ge-
konfronteerd te worden met ten
minste drie totaal verschillende 
landsoorten. Zelfs in de duinen is 
er veel leven: gazellen, antilo
pen, woestijnvossen. In de duin
pannen die vochtig zijn, is er vrij 
veel vegetatie; daar leven hazen, 
hyena's en jakhalzen. Vroeger 

Een avontuur 
Henri Dumont is ook op het 

publikatlevlak zeer aktlef. Tussen 
zijn vele studie- en leeropdrach
ten is hij tevens hoofdredakteur 
van het wereldwijde tijdschrift Hy-
drobiologia dat in vakknngen een 
onbetwiste faam geniet. 

Maar Dumont weet ook dat de 
vergaarde wetenschap niet alleen 
voor deskundigen mag behouden 
blijven. Daarom schreef hij (sa
men met kommandant vlieger) 
Poly Stevens het prachtobek Soe
dan, een wetenschappelijk en ar
cheologisch avontuur. 

Het boek, dat rijkelijk en vier-
kleurig geïllustreerd is, vertelt 
over de avontuurlijke tocht van 
een team Vlaamse biologen en 
geologen in dit oostafrikaanse 
land. De ekspeditie in het ramp
jaar 1985 probeert een antwoord -
te geven op de vraag waarom de 
Sahel zo'n moeilijke eeuw door
maakt. 

— Soedan, een wetenschappe
lijk en archeoiogisch avontuur. 
Uitg. De Vries-Brouwers, 144 
biz. kost 990 fr. 

de woestijn, zoals het Tassilipla-
teau in Algerië, zijn nog bezonder 
gaaf gebleven en biologisch zeer 
interessant. Ik werd door de Alge
rijnse autoriteiten benaderd om 
daar een onderzoek op te starten 
met mensen van ter plaatse. Tot 
verleden week was ik er gastdo
cent in woestijnbiologie. Als ge
volg daarvan werd mij de vraag 
gesteld om de opleiding van die 
mensen verder te zetten onderde 
vorm van begeleiding en tesis-
sen. Men wil voor een jaar naar 
ons labo in Gent komen. Dat is 

Prof. Dumont: „ Voedselhulp gebeurt met de beste intenties, maar zo maakt 
men plaatselijke strukturen kapot!" (foto De Soete). 

zelfs jachtluipaarden. Als men 
zegt: de woestijn is leeg, dan is 
dat omdat ze leeg geschoten 
werd." 

WIJ: Wat is de bedoeling van 
uw woestijn-onderzoek? 

H. Dumont: „De woestijn is 
geologisch zeer recent. Wij we
ten nu dat ze niet ouder is dan 
5000 jaar. Wij onderzoeken er de 
klimaatsveranderingen die aan
leiding gaven tot haar ontstaan. 
De woestijn is ook vele keren 
gekomen en weer gegaan. Die 
dinamiek zijn wij verder aan het 
onderzoeken. Daarnaast zoeken 
wij naar de biologische kondities 
die in de woestijn bestaan. Ieder
een stelt zich de woestijn voor als 
een zandbak, dat is niet juist. 
Nauwelijks 20 % van de Sahara 
bestaat uit zand, de rest zijn hoge 
plateau's, gebergten, diepe ca
nyons en op sommige plaatsen 
zelfs relatief veel water. Mijn werk 
is het onderzoek van het overge
bleven oppervlaktewater. Dat is 
belangrijk als men de levende 
gemeenschappen wil kennen en 
beschermen, de woestijn is zeer 
kwetsbaar. Vandaar ook mijn 
scherpe reaktie tegen Parijs-Da
kar!" 

WIJ: Maar u beoogt nog 
meer... 

H. Dumont: ,,Gedeelten van 

tegelijk een vorm van ontwikke
lingssamenwerking en weten
schappelijk onderzoek." 

Krokodillen... 
WIJ: Werpt uw werk ook kon-

krete rezultaten af? 
H. Dumont: ,,Zo'n werk heeft 

veel facetten. Een onderdeel van 
het projekt klinkt nogal raar maar 
zal, wanneer alles meewil, mis
schien wereldnieuws worden. 
Met name het terug invoeren in 
de Centrale Sahara van de kroko
dil. Het klinkt raar, maar dat in het 
Tassiligebied krokodillen voor
kwamen is het bewijs van vroege
re vochtige klimaten. De laatste 
krokodil werd in 1924 door een 
Frans militair neergeschoten. Nu 
willen wij die terug invoeren. Dat 
gebeurt niet zomaar en betekent 
veel meer dan sensatie. Tassili is 
intussen een echt natuurgebied 
geworden waar de Algerijnen zelf 
nog niet goed weten welke kant 
het uit moet. Enerzijds willen ze 
er toeristen opvangen, kwestie 
van buitenlandse deviezen en an
derzijds willen ze dit stuk natuur 
zorgvuldig beschermen." 

WIJ: Krokodillen? 
H. Dumont: „Wanneer men 

een gebied zijn natuurlijke staat 
wil teruggeven moet dat zo volle

dig mogelijk zijn. Voor Algerije is 
de krokodil een deel van het na
tuurpatrimonium dat een halve 
eeuw geleden vernietigd werd. 
Wij willen dat herstellen, zoals wij 
een katedraal die in verval is 
zouden restaureren." 

WIJ: De woestijn is gegaan 
en gekomen... 

H. Dumont: ,,De woestijn is 
steeds vanzelf teruggekomen 
maar we weten nog niet waarom 
de klimaten de jongste 10.000 
jaar zo sterk hebben geschom
meld. Dat is niet normaal en niet 
onder invloed van de mens, wél 
het uitvloeien van de Sahara in 
de Sahel en dat is met een feno
menale snelheid gegaan. Oorza
ken zijn zeker te vinden in de 
demografische eksplozie waarbij 
de bevolking in minder dan twin
tig jaar zich telkens weer verdub
belde. Daardoor kan er een hon-
gerkatastrofe komen, waarbij de 
helft van de mensen afsterft. Om, 
cru gezegd, terug te vallen op wat 
ze een generatie geleden was en 
toen waren ze eigenlijk reeds met 
voldoende. Monden moeten ge
vuld worden, het vele vee graast 
overmatig en de bomen worden 
gekapt voor brandhout. Al deze 
zaken hebben niks met het kli
maat te maken maar zijn het 
gevolg van menselijk gedrag." 

Kreeftjes 
WIJ: Wat kunt u nuttigs voor 

ze doen? 
H. Dumont: „Onze groep hier 

in Gent is, voor wat het wateron-
derzoek betreft, op dit ogenblik 
zowat het belangrijkste onder
zoeksteam. Zo hebben wij de 
kweek van kleine kreeftjes bestu
deerd. De beestjes leven in plas
sen schaars regenwater. Op drie-
vier dagen zijn de eitjes uitge
broed en krioelt de plas van gar-
naaltjes. Gewoon schitterend 
voor een aqua-kultuur. De groot
ste soort kan men gebruiken als 
voedsel, men kan er ook vissen 
mee kweken. Het Vlaamse team 
heeft deze intensieve visteelt ge-
kreëerd. Wij kunnen deze tech
niek ook toepassen in de Sahel. 
Dat kan heel kleinschalig gebeu
ren en behoeft geen grote inves
teringen. In een kleine ruimte, 
een kamer groot, kan men vol
doende vis kweken om tien fami
lies in leven te houden. Als men 
dat vermenigvuldigt met 10.000 
bereikt men iets van groot nut. 
Bovendien oogst je het schaarse 
water van de Sahel dat nu vaak 
verloren gaat. Maar nogmaals, 
wanneer men het over het Sahel-
probleem heeft is er geen echte 
oplossing als men het demogra
fisch probleem niet ziet. Want 
hoe snel de technologie ook 
loopt, de demografie loopt nog 
sneller!" 

WiJ: Zien de woestijn- en Sa-
hei-ianden dat in? 

H. Dumont: „Steeds meer en 
meer beseft de overheid dat alles 
wat tot nu toe gebeurde prutsen 
aan de problemen is en dat men 
meer moet doen dan alarm 
schreeuwen als er wat mis loopt. 
Op zo'n ogenblikken komt het 
voedsel zo toegestroomd. Twee 
jaar later valt er weer wat regen 
en dan zijn we weer vertrokken 
voor vijf of zes jaar. Dat is geen 
oplossing. Aan die massale voed
selhulp zijn er veel nadelige ef-
fekten. Ik heb dat zelf gezien in 
Soedan en in Mauretanië waar de 
voedselhulp de sociale struktu
ren in mekaar deed storten. In 
Soedan is het zo dat de bewoners 
uit het noorden van de Sahel in 
het zuiden de traditionele sei
zoenarbeid gaan verrichten. Zij 
keren dan naar het noorden terug 
met tarwe, mielie, gierst enz. Nu 
IS er tijdens de droogte van '84 en 
'85 zo veel voedsel geschonken 
door de EEG en de VSA dat de 
noordelijke hutten volgestapeld 
zaten met graan e.d. Gevolg: 
niemand is nog gaan oogsten in 
het zuiden. Het jaar nadien waren 
de gevolgen zichtbaar. Zo maakt 
men met de beste intenties be

staande strukturen kapot en ver
plaatst men de problemen naar 
andere gebieden." 

Hoopvol 
WIJ: Kan de woestijn weer 

groen worden? 
H. Dumont: ,,Met technologie 

kan men alles maar dat zou gi
gantische bedragen kosten en 
die zijn er niet. Het is ook niet 
nodig. De woestijn is zo leeg dat 
men er geen behoefte aan heeft 
om ze weer groen te maken. 
Anders is het gesteld met de 
Sahel, maar dat is een ander 
verhaal." 

WIJ: Hebben studenten aan
dacht voor het probleem? 

H. Dumont: ,,Ja, ieder jaar zijn 
er enkelen die zich aanbieden. In 
Algiers groeit er op dit ogenblik 
een grote Vlaamse kolonie met 
ondermeer docenten van mijn in
stituut afkomstig. In Algiers stu
deren alleen voor biologie reeds 
2500 studenten. Dat is zeer hoop
vol! Dat wij, als Vlamingen, daar
bij kunnen helpen stemt ons met 
vreugde. Aan Waalse zijde toont 
men weinig of geen interesse 
voor dergelijke zaken. Franstali-
gen zijn ook weinig bereid om in 
een vreemd land een andere taal 
te spreken of te begrijpen..." 

WIJ: Hoe gevaarlijk is Parijs-
Dakar voor de woestijn? 

H. Dumont: ,,Gevaarlijk op 
verschillende vlaicken. De eerste 
uitgave was nog te pruimen, de rit 
maakte publiciteit voor het ge
bied. Dat was dus goed, maar de 
hele zaak is lelijk ontaard. Het 
gaat nu om 1500 mensen die als 
gekken door die landen razen, 
als een bliksem vliegen ze erdoor 
en slaan de plaatselijke bevolking 
met verbazing en ontsteltenis. 
Die weet gewoon niet wat ze 
overkomt en gaat gewoon onder
uit. Parijs-Dakar zorgt ook voor 
de meest eigenaardige gevolgen, 
de gastvrijheid gaat verloren, de 
mensen denken dat iedereen die 
komt wat met de rally te maken 
heeft. Als je er met drie auto's 
komt zeggen ze: laat er één ach
ter... 

Verloren geld 
Een ander aspekt is het feit dat 

de race levensgevaarlijk wordt. In 
de Sahara waar haast niemand 
woont, rijden de deelnemers zich 
te pletter of breken hun nek. In de 
Sahel zijn het de bewoners die 
omver gereden worden. Boven
dien worden gigantische budget
ten weggegooid. Ik zie aan de 
race dus niets positiefs. Als ik kijk 
naar de klagende Vlaamse we
tenschappers die aan geen geld 
geraken om hun wetenschappe
lijke noden te lenigen, dan vraag 
ik mij af in hoeverre dat sponsor-
circuit niet zinvoller kan gebruikt 
worden..." 

En meteen zit prof. Dumont bij 
de ,,bijbedoeling" van zijn harte-
kreet over Parijs-Dakar. 

H. Dumont: „Zijn de vluchtige 
sekonden op de televisie van re-
klame op een waanzinnig voorbij
rijdend voertuig voor een bedrijf 
wel zo belangrijk? Waarom dat 
geld niet stoppen in mensen of 
instellingen die in de Sahara of in 
de Sahel zinvolle zaken kunnen 
verwezenlijken ? Een bedrijf kan 
net zo goed publicitair geld stop
pen in een betere kennis van 
geologie, archeologie, kultuurge-
schiedenis en klimaatsverande
ringen, fauna en flora en de mo
gelijkheden om de woestijn weer 
vruchtbaar te maken..." 

(m.v.i.) 
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