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NIaams Nationaal bVeekblad 

,,Zolang de franstaligen in de aanval blijven gaan, leidt Vlaamse redelijkheid tot een spiraal 
van toegevingen waarop nooit een communautaire pacifikatie tot stand kan komen. Dan 

rest nog enkel de tegenaanval om de franstaligen tot redelijkheid te dwingen. (...) 
Pas als de franstaligen zullen vaststellen dat de aanval niet langer loont en enkel de 
tegenaanval uitlokt zulen zij hiermee ophouden en voor rede vatbaar worden. Pas dan kan 

met een echte dialoog van gemeenschap tot gemeenschap begonnen worden." 
(Kommentaar m ,,De Financieel Ekonomische Tijd" van 20 februari 1988.) 

IS voor de Générale — dixit 
de Benedetti — de speeltijd 
voorbij, voor het informatie-

beraad kan Jean-Luc Dehaene 
nog met hetzelfde zeggen Deze 
week laat hij een aantal dossiers 
behandelen door technische 
werkgroepen De methode doet 
alvast tijd winnen Dit konkrete 
werk gaat nog altijd schuil achter 
het eufemisme „voorbereidende 
besprekingen", omdat de infor
mateur nog steeds op zoek is 
naar een antwoord op de wel zeer 
kortlopende eis van de SP inzake 
de Vlaamse regering 

Alhoewel paralleel met het 
kommissiewerk ook andere be
sprekingen worden gevoerd, 
werd het uitzicht op de afloop 
nauwelijks klaarder De mogelijk
heden op een akkoord lijken nog 
beperkter te worden Eigen aan 
deze onderhandelingen is im
mers dat er twee precaire proble
men uit de weg moeten geruimd, 
vooraleer er echt opening komt 
op een gesprek de SP-eis en het 
dossier Voeren. 

Als oplossing voor het eerste 
probleem baant het VU-voorstel 
tot vorming van een proportioneel 
samengestelde Vlaamse rege
ring langzaam ztjn weg in de 
geesten. 

Inzake Happart blijven de 
franstalige onderhandelaars er
bij, dat het statuut van Voeren 
moet gewijzigd worden Zij staan 
hier volkomen haaks op het njet 
van de Vlaamse onderhande
laars Voor de VU-delegatie is er 
met de minste twijfel met alleen 
blijft Voeren onverminderd Lim
burgs, het moet daarenboven on
der Vlaamse voogdij En Happart 
moét weg' De arresten van de 
Raad van State moeten ten uit
voer worden gelegd, derwijze 
echter dat de komedie over een 
paar maanden — met name na 
de gemeenteraadsverkiezingen 
— met opnieuw kan beginnen 
De VU wil terzake geen halve 
maatregel en geen Pyrrusover
winning Essentieel is dat een 
wettelijke toestand afgedwongen 
wordt, waarbij de Vlaamse over
heid zélf de arresten ten uitvoer 
legt zonder daarbij gehinderd te 
kunnen worden Het afdwingen 

Klaarheid scheppen 
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van deze wettelijke toestand, die 
geldt met alleen voor Voeren 
maar voor het hele Vlaamse 
grondgebied inbegrepen de 
randgemeenten, is de enige ma
nier om eens en voorgoed het 
probleem op te lossen Dat dit 
rechtlijnige VU-standpunt door 
sommigen gereduceerd werd tot 
„Happart mag aanblijven tot bij 
de gemeenteraadsverkiezingen" 

behoort tot het minder fraaie 
maar klassieke partijpolitieke 
spel rond onderhandelingen In
dien het VU-standpunt met door
gedrukt kan worden, komt er 
geen regering met de VU Zo 
eenvoudig is dat' 

Ovengens is de Volksunie het 
volkomen eens met de informa
teur om te stellen dat deze aan
gelegenheid voorafgaandelijk 

aan de regeringsvorming moet 
geregeld zijn De franstaligen 
moeten eens en voor goed we
ten, wèèr de grens ligt De Volks
unie zal er daarenboven over wa
ken, zowel aan de onderhande
lingstafel als elders, dat geen 
enkele Vlaamse partij zich terza
ke kan veroorloven nu of later 
knmp te geven 

Thans moet blijken, m hoever
re het de Walen ernst is met een 
ver doorgedreven staatshervor
ming Wat de PSC betreft, be
staan daarover nog altijd de 
grootste twijfels Maar vooral Spi-
taels zal uiteindelijk zijn keuze 
moeten maken tussen de vol
waardige en onverminkte autono
mie van zijn eigen en dus ook het 
Vlaamse gewest of de oude impe
rialistische aanspraken 

Voor de Vlaams-nationalisten 
blijft het voortzetten van de on
derhandelingen zinvol, ook om
dat de nota van de informateur 
over de staatshervorming in grote 
lijnen het vijfpuntenprogramma 
van de VU eerbiedigt Dat de 
Walen daarmee moeite hebben, 
bleek uit hun eerste reakties op 
de nota De VU-leiding heeft er 
dan ook goed aan gedaan, Vic 
Anciaux de ruimte te geven die hij 
als met-onderhandelaar had om 
de Vlaamse puntjes op de Brus
selse I'S te zetten 

De uiteindelijke kans op slagen 
wordt m de allerhoogste mate 
bepaald door het feit, dat aan de 
Waalse gesprekspartners eens 
en voorgoed wordt duidelijk ge
maakt wat de juiste betekenis is 
van autonomie ieder voor zich 

en bij zich, zonder poten in an
dermans teljoor. 

tvo 

Yazalizering? 
In ons wekelijks vraag

gesprek waarschuwt 
VEV-voorzitter Walter 
Vanden Avenne voor de 
„vazalizering" van het 
Vlaamse bedrijfsleven. 
Bovendien bepleit hij een 
verregaande regionalize-
ring, ook van het ekono-
misch en financieel be
leid. 

Lees biz. 24. 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag bneven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

VLAAMSE KERK (1) 

In WIJ van 18 febr '88 lees ik een 
uitvoeng artikel van mi)n vnend Willy 
Kuijpers over een studiedag, door de 
fakulteit Kerkelijk Recht van de KUL 
op 6 febr '88 georganiseerd 

Het artikel eindigt met de stelling 
dat het „pluriforme Vlaanderen-in-
het-Europa-van-nu gebaat is met een 
gelovige, open, charmante kerk, die 
een verlossings- en ontmoetings
oase wil zijn voor velen" W Kuijpers 
meent dat daartoe ,,een eigen disci
pline en een eigentijdse aanpak nodig 
IS " Verder zegt hij nog dat ,,biblio-
teekdiskussies, muziekmeters, paro-
chiebladreklame en een Opus Dei-
vleugel m een Leuvens studenten-
woordenboek" bij hem overkomen 
als ,,achterhoederecepten, een gelo
vige toekomst onwaardig" 

Ik vraag mij af wat de Volksunie als 
pluralistische partij met dit alles te 
maken heeft Sedert wanneer houdt 
ons blad zich bezig met intern-katolie-
ke aangelegenheden'' Of gaan wi) 
ons morgen ook zorgen maken over 
bepaalde gebeurtenissen of evoluties 
binnen het protestantisme, het joden
dom, het haminisme enz ' 

E. Raskin, Bilzen 

VAAMSE KERK (2) 

Alhoewel ik het niet nodig vind dat 
een politiek weekblad (te veel) over 
kerkelijke aangelegenheden schrijft 
was Ik aangenaam verrast door de 
bijdrage van Willy Kuijpers over de 
leek in de Vlaamse Kerk, twintig jaar 
na Leuven-Vlaams 

Door een gelukkige samenloop van 
omstandigheden heeft de splitsing en 
de vernederlandsing van de Alma 
Mater ook in de unitaire Belgische 
Kerk veel veranderd 

Kuijpers somt tot slot ook een aan
tal achterhoedegevechten op Mag ik 
daar nog de mrg Lefevre-ntus en de 
vernieuwde franstalige missen m Ant
werpen aan toevoegen'' 

het IS goed dat aan het eerste 
herinnerd wordt en dat op het tweede 
wordt gewezen I 

P.L., Hofstade 

AFKEURING 

Er wordt nogal propagandistisch 
gezegd en geschreven dat Vlaande
ren met kommunautair heeft ge
stemd Naar mijn mening is deze 

opvatting met juist De CVP en PVV 
en hun joernalisten hebben het kom-
munautaire aspekt van de Belgische 
samenleving maanden, ja jarenlang 
verdonkermaand De honderden pro
testmoties van al de geledingen van 
de Vlaamse Beweging werden, met 
enige lippendienst, ergens op een 
bmnenbladzijde ingekort weergege
ven, doch iedere uitspraak van Mar
tens werd, in bijzondere opmaak, op 
de voorpagina geplaatst, als het 
evangelie van een boegbeeld Hon
derd keren werd gezegd en geschre
ven dat de ,,griezel" Happart geen 
regeringskrisis waard was, dat men 
de zaak Voeren moest ,,banalize-
ren" 

ZIJ hebben de rechtsweigenng van 
Martens die het arrest van de Raad 
van State omzeild heeft met allerlei 
juristerijen, met afgekeurd Kortom, 
ZIJ hebben de aloude taktiek van de 
zgn ,,elastische terugtocht" van de 
verliezers gekozen en met hun vlucht-
reaktie hebben zij onze tegenstan
ders het wapen van de overwinning m 
de handen gegeven 

En niettegenstaande deze onop
houdelijke hersenspoeling van de 
openbare opinie heeft de CVP een 
zware afstraffing gekregen in heel 

Vlaanderen, en kreeg de PVV, die 
toch het bolwerk van het bourgeois 
franskiljomsme is, slechts een halve 
overwinning vergeleken met haar vo-
ng verlies 

Kortom, heeft Martens nu Gol met 
stormachtig omhelsd'' 

Waarom heeft hij Verhofstadt nu 
met omhelsd'' 

Waarom heeft hij geen ontslag ge
nomen na een debat voor de Kamer'' 
Waarom is de maatschappijhervor
mer van Bormes-les-Mimosas in 
Bruksel-les-Cardons terechtgeko
men'' 

Het antwoord op al deze vragen is 
de afkeuring van het Vlaamse Volk 
voor zijn tunnel zonder einde in een 
oneerlijk België 

Vanbrabant, Hasselt 

DE STEM VAN DE PVV 

Drh A Denys, fraktieleider bij de 
PVV, richtte tot J Gabriels het verwijt 
dat deze H van V tot aan de e k 
gemeenteraadsverkiezingen in z'n 
(onwettige) burgemeesterzetel zou 
willen laten paraderen Vanwaar nu 
die haast om die Luikse terreurzaaier 
op staande voet te doen opstappen'' 
Alleen om dhr Gabriels m diskrediet 
te brengen en, langs dhr Gabriels 
om, de mensen te verwerpen die, op 
gevaar af er hun gezondheid en leven 
bij in te schieten, trachten de wet te 
doen toepassen, dat noem ik een 
gemene streek 

U moet maar durven Wie heeft 
mede de brand in Voeren aangewak
kerd door jarenlang de moed te heb
ben gemist om daar het vuur te blus
sen'' Niemand minder dan de toen
malige excellenties van CVP en PVV 

Van echte demokratie willen die 
heren in de huidige Vlaamse ('>) rege-
nng ook met weten Waarom mag de 
stem van vele honderdduizenden an
dersdenkende Vlamingen in het be
leid met gehoord worden •? Omdat U 
specialisten bent in het veroveren^n 
uitdelen van ministerportefeuilles en 
gerechtelijke ambten aan uw (bekwa
me of met) partijvrienden 

Klopt U op de borst, Heren, vooral
eer U een ander beschuldigt 

Jan de Dier sr, Erembodegem 

ZO€K€ÊC]€ 
n 23j tweetalige gehuwde laborante 
(COOVI-Anderlecht) met uitgebreide 
kennis van de bacteriologie en rijbe
wijs B, zoekt een nieuwe betrekking 
ingevolge afvloeiing van personeel 
Liefst in het Brusselse of Halle-Vil-
voorde 
n 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-
te'dr J Valkeniers,tel 02/569 16 04 
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Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 
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P V B A Bierhandel Hellinckx 

Stationsstraat 42 W/ymenier 4a 

"I 1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel. 582.10 93 
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ELUNCKA 

Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — ̂ uur — 
verhuur van cafe s 

WIJ bestellen ten huize 

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

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

Torhout, Stwg nr Lichtervelde • 051/72 28 22 

Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munder Thier van 'I vat, Levende Water Tonissteiner Sprudel goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

T\.cstainant 

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

RESTAURANT 

l ^ j j ^ P I Wolvengracht 

\ f ' ,A Leopoldstraat 

Tel 217 91 53 

Waar V lamingen 
thuis zi jn 
m 't hart je van Brusse l 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

AFSPANNING-HERBERG 

TOMBERG 

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

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURAf̂ -FRmjUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone gnil 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag 

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

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

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

ZALEN GRATIS TE UWER BESCHIKKING VOOR ALLE GELEGENHEDEN: 

privaatfeesten, 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 

T<^ted[ 

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 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 

— banketzalen tot 300 per
sonen 

— specialiteiten bruiloften 
en banketten 

Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05 - 65.89.40 

CAF€ 
ZAAI 

lOOCMfHT 

CAnBRiNU^ 
BR.CC 
011/47 28 97 ^^ m 011 /4 / ZB sr 
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Indiskreties 

Hoe meer informateur Dehae-
ne hamert op de noodzakelijke 
en absolute diskretie, hoe meer 
lekken er zijn. Hetgeen o.m. de 
persverantwoordelijke van de 
Volksunie aardig parten speelt. 

Telkens immers wanneer een 
joernalist belt om vertrouwelijke 
informatie te krijgen, wordt deze 
beleefd afgewezen ,,omdat de 
VU het als een vorm van zindelij
ke politiel< beschouwt, de afspra
ken terzake na te leven". Tot de 
volgende ochtend blijkt dat alles 
toch in sommige kranten staat 
afgedrukt. 

Zelfs de inhoud van een zeer 
vertrouwelijke gesprek, dat 
plaatsgreep tussen de drie be
trokken Vlaamse partijvoorzit
ters, was vorige week frontpagi-
nanieuws voor de belangrijkste 
kristelijke krantengroep. De oor
sprong van dit lek viel dan ook 
makkelijk te achterhalen... 

VU-voorzitter Jaak Gabriels liet 
niet na om daarover meteen zijn 
ongenoegen te laten blijken aan 
de informateur. Met als gevolg 
dat Dehaene maandagmiddag 
andermaal de pers verwittigde 
dat vanaf nu heel wat zaken top
geheim zullen blijven. 

Afwachten wat dit in werkelijk
heid zal opiveren. Want één en 
ander is vanzelfsprekend niet van 
aard om de sfeer van groot wan
trouwen te wijzigen in het noch
tans noodzakelijk klimaat van 
vertrouwen. Of schuilt precies 
hierachter een diabolische (CVP-
)taktiek? 

Van Assche 

Het protest van de Brugse VU-
arrondissementsraad tegen de 
beslissing van de Provinciale 
Kommissie voor Straatnaamkun-
de m.b.t. Modest van Assche, 
blijft duidelijk geen alleenstaand 
feit. 

Het feit dat deze Kommissie 
o.l.v. de Westvlaamse goever-
neur zich verzette tegen het 
nochtans unanieme raadsbesluit 
van de gemeente Oostkamp, om 
een nieuwe straat te noemen 
naar de betreurde benediktijne-
rabt Modest van Assche, is inder
daad weerzinwekkend. Vooral 
ook de aktief-negatieve rol die 
goeverneur Vanneste speelde, 
wordt onthaald op kritiek. 

Na het IJzerbedevaartkomitee 
was het nu de beurt aan het Taal 
Aktie Komitee om zwaar uit te 
halen tegen de kruiperige en on
duldbare houding van de provin-
ciegoeverneur. TAK pleit overi
gens terecht voor een postuum 
eerherstel aan Van Assche. Pre
cies ook daarom heeft TAK op 
talrijke plaatsen in en rond Brug
ge bestaande straatnamen over-
plakt met ,,Dom Modest van As-
schestraat", met als duidelijk on
derschrift ..Slachtoffer van de 
blinde repressie (1944-1988). 

Tot slot wijzen de TAK-kers 
erop dat goeverneur Vanneste 
weliswaar altijd aanwezig is op de 

officiële 11-juli-vieringen te Brug
ge en te Kortrijk, „maar blijkbaar 
is dit een Vlaamse refleks van 
één dag". De door de Britse ko
ningin gelauwerde mag zich dus 
nog aan iets verwachten. Tot hij 
zijn houding herziet... 

Grote Oorlog 

NUFSÏ̂ ^ 

Dit jaar is het precies 70 jaar 
geleden dat de eerste wereldoor
log werd beëindigd. Deze wereld
brand is, zoals genoegzaam be
kend, biezonder belangrijk ge
weest voor de Vlaamse Bewe
ging. Deze ,.verjaardag" krijgt de 
komende dagen dan ook speciale 
aandacht. 

Zo werd maandagavond door 
een delegatie van Vlaamse Oud-
strijders een krans neergelegd op 
het kerkhof van Oeren. In de 
nacht van 9 op 10 februari 1918 
werden immers op die plaats de 
heldenhuldezerkjes vernield. 

In leper werd zaterdag onder 
de monumentale Menenpoort 
voor de 20.000ste keer de Last 
Post geblazen. Sinds 1928 ge
beurt dit dagelijks, ter nagedach
tenis van de bijna 55.000 gesneu
velden wiens naam in deze poort 
gebeiteld staan. Deze speciale 
uitgave verliep met veel (Belgisch 
en internationaal) protokol. 

Tot slot ontvingen we een uit
nodiging voor de persvoorstelling 
van het nieuwste boek van de 
jeugdschrijver Johan Ballegeer, 
,,Celines grote oorlog". Deze pu-
blikatie wordt uitgegeven door 
het IJzerbedevaartkomitee, de 
Stichting Orde Driekoningen en 
de uitgeverij Altiora-Averbode. 
Binnenkort zullen wij uitvoeriger 
ingaan op dit jeugdverhaal. 

Mevr. Gert Zuallaert van 
de Voetgangersbev\feging 

• Wat Is de aanleiding om nu 
plots een gekoördineerde aktle 
voor veilige voetpaden op te 
zetten? 

,,De Voetgangersbeweging is 
een samenwerkingsverband van 
plaatselijke initiatieven en een 
aantal nationale organisaties. 
IVIaar het is het Olympia-komitee 
van Antwerpen, een plaatselijke 
vereniging waarin voornamelijke 
visueel gehandikapten zitten, die 
het startsein gegeven heeft voor 
de Voetgangersbeweging. Maar 
thans treden ook verschillende 
andere groepen uit zowat het 
hele Vlaamse land toe. 

Momenteel zijn de visueel ge
handikapten het meest vertegen
woordigd, maar het is de bedoe
ling dat we de Vereniging verrui
men, want uiteindelijk is het een 
onderneming voor iedereen. Wij 
hebben ook kontakten met een 
voetgangersvereniging uit Ne
derland. " 

• Wat Is nu zo slecht aan de 
voetpaden? 

,,De Voetgangersbeweging 
ziet verder dan de voetpaden. 
Eigenlijk streven we er naar dat 
de weg die een voetganger wil 
afleggen, veilig, komfortabel, toe
gankelijk en beleefbaar is. Dat is 
de essentie van de beweging. De 
realiteit is dat binnen een be
bouwde kom een voetganger zich 
vaak bedreigd voelt, daarom 
moet de snelheid van het verkeer 

binnen die kom traag zijn. De 
essentie is dat het verkeer zich 
moet aanpassen aan de voetgan
ger en niet omgekeerd." 

• Wat zijn de meest dringende 
eisen van de Voetgangersbe
weging? 

,,Een heel dringende eis is ei
genlijk een beperking van de 
snelheid van het gemotoriseerd 
verkeer binnen een bebouwde 
omgeving. En dan denken we 
hier heel konkreet aan de Zone-
30-wetgeving die een paar jaar 
terug ter sprake is gekomen, 
maar die er maar niet komt. Wij 
streven naar die Zone-30-wetge-
ving, die er op kortere termijn 
moet komen. Door te hoge snel
heid komt de voetganger in het 
gedrang en hij is de grote faktor 
van verkeersonveiligheid. 

Er zijn ook de vele obstakels, 
die voetgangers als hinderlijk er
varen. Wij streven ernaar om een 
obstakelvrije loopzone van ImSO 
breedte en 2m20 hoogte te beko
men. Op het eerste zicht lijkt dat 
misschien een onrealistische eis, 
maar ondertussen weten wij dat 
er momenteel binnen het Brus
selse Gewest een KB van toepas
sing is dat die normen voor
schrijft. 

Zo'n KB vooreen obstakelvrije 
loopzone moet ook in de andere 
gewesten mogelijk zijn!" 

• Waarom de twee pllootprojek-
ten in Antwerpen en Blanken
berge? 

,,Wij willen onze doelstellingen 
vertalen naar twee konkrete pro-
jekten, die wij situeren in Antwer
pen en in Blankenberge. 

In Antwerpen gaat onze aan
dacht naar de Karel Oomsstraat, 
daar is een koncentratie van een 
8-tal scholen waaronder een pro
vinciale school met 2800 leerlin
gen, zijn er bejaardenwoningen, 
en instellingen voor mentaal ge
handikapten. Kortom, de aller
zwakste voetgangers zijn er in 
groten getale aanwezig, vandaar 
dat wij deze plaats hebben uitge
kozen. 

In Blankenberge omdat er zo
veel toeristen komen. Het gaat 
om de as tussen het station en de 
Zeedijk. In de zomerperiode ste
ken daar per 15 minuten 1000 
toeristen en bewoners over. Bei
de projekten hebben een grote 
voorbeeldwaarde." 
• Wat is het uiteindelijke streef
doel van de beweging? 

„Wij willen dat in alle dorpen 
en steden de weg die de voetgan
ger moet afleggen, veilig, komfor
tabel en beleefbaar is. Daarvoor 
moet in stad en dorp het verkeer 
beheerst worden, de snelheid be
perkt en de voetgangersruimte 
obstakelvrijzijn en begaanbaar!" 

Voetgangersbeweging, 
Vaartstraat 124 
3000 Leuven (016/23.94.65) 

Negen VU-deskundigen 
in vijf Werkgroepen 

In samenspraak met de vijf partijen die deelnemen 
aan de informele gesprekken die zouden kunnen 
leiden tot heuse formatie-onderhandelingen, besloot 
informateur Jean-Luc Dehaene tot de oprichting van 
vijf werkgroepen. 

Deze moeten een aantal onderwerpen verder 
uitdiepen, die reeds een eerste maal aan de ge
sprekstafel werden behandeld. 

AANDAGOCHTEND 
duidde het partijbestuur 
de VU-vertegenwoordi-

gers aan, die aan deze werkgroe
pen zullen deelnemen. De alge
mene koördinatie van deze werk
zaamheden werd toegewezen 
aan senator en studiedienst-di-
rekteur André Geens. 

In de werkgroep tewerkstel
lingsbeleid, o.l.v. de kabinetschef 
van de minister van sociale za
ken, worden de VU-kleuren ver
dedigd door de senatoren André 
Geens en Roger Blanpain, inter
nationaal erkend specialist in ar
beidsvraagstukken. 

Een tweede werkgroep moet, 
onder voorzittersschap van de 
kabinetschef van de minister van 

financiën, een stand van zaken 
opmaken van de staatsfinanciën 
en meer bepaald van de begro
ting 1988. (De oprichting van 
deze groep veroorzaakte de nodi
ge wrevel bij ontslagnemend be
grotingsminister Guy Verhof-
stadt. Naar verluidt zouden ech
ter een reeks van zijn triomfante
lijke cijfers helemaal met over
eenstemmen met de werkelijke, 
sombere begrotingssituatie...!) 
De VU doet hiervoor beroep op 
Frans Van den Heede, ambte
naar bij het Rekenhof en ge
meenteraadslid in Oudenaarde. 

De werkgroep fiskaliteit, die 
wordt voorgezeten door de kabi
netschef algemeen beleid van de 
minister van sociale zaken, moet 

A1ENSEN IN 
HET NIEUWS 

een lijst opmaken van de fiskale 
uitgaven, die in het kader van de 
fiskale hervorming voor herzie
ning of afschaffing in aanmerking 
komen. Kamerfraktieleider Hugo 
Coveliers en l/A/S-stafmedewer-
ker Stefan Ector vertegenwoor
digen de Volksunie. 

De vierde werkgroep zal zich 
bezighouden met ,,zeer belang
rijke, zij het minder kontroversië-
le aspekten van de staatshervor
ming". Daarbij wordt gedacht 
aan de omschrijving van de be
voegdheidspakketten, de af
schaffing van het dubbelman
daat, de regeling van de be-
voegdheidskonflikten en de mak-
simale uitvoering van de staats
hervorming van 1980. Senator 
Frans Baert en Vic Anicaux, zijn 
er de VU-woordvoerders. 

De laatste werkgroep zal on
derzoeken hoe men de waarbor
gen van het Schoolpakt in de 
(hopelijk straks herziene) Grond
wet kan inschrijven. Europarle
mentslid Jaak Vandemeule-
broucke en Senaatsfraktieleider 
Rik Vandekerckhove zijn de VU-
ers in deze deelgroep. 

Ondertussen zullen de drie 
Vlaamse partijvoorzitters (Swae-
len. Van Miert en Gabriels) sa
men met de informateur verder 
zoeken naar een oplossing voor 
het probleem van de Vlaamse 
regering. 

Naar het einde van de week toe 
wordt dan een evaluatie gemaakt 
van de stand van zaken en beslist 
hoe het verder kan. 

De twee met-parlementsleden die als deskundigen namens de 
Volksunie deelnemen aan de gesprekken in de vijf werkgroepen: 
Stefan Ector en Frans Van den Heede. (eigen foto) 
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Mgr. Laridon over jongste Encycliek 

„Solidariteit" 
Twintig jaar na de encyciiek ,,Populorum Progres-

sio" (Ontwil<l<eling der voll<eren), publiceerde de 
liuidige paus eind vorig jaar een nieuwe sociale 
encycliel< ,,Sollicitudo Rei Social is" (Bei<ommernis 
voor het sociale). 

I EN encycliek is een pause
lijke zendbrief, gericlit aan 
alle bisschoppen, waarin 

doorgaans de grote maatschap
pelijke vraagstukken worden be
handeld. Erg bekend is bv. ,,Re-
rum Novarum" van paus Leo XIII 
in 1891 over het arbeidersvraag
stuk. Zo'n brief wordt klassiek 
naar haar aanvangswoorden ge
noemd. 

De jongste encyciek handelt, 
zoals de eerste zin laat vermoe
den, over het vraagstuk van de 
sociale verhoudingen. Een blij
vend aktueel en niet zelden kon-
troversieel onderwerp. Daarbij 
valt het op dat paus Johannes-
Paulus II man en paard noemt en 
dus niet rond de hete brij draait. 

Wij vonden de Westvlaamse 
hulpbisschop Eugeen Laridon 
bereid om een eerste kommen-
taar te geven bij dit opmerkelijk 
dokument. 

WIJ: Wat js volgens U de 
essentie van deze pauselijke 
brief? 

Mgr. Laridon: „ Vooraf moet ik 
benadrukken dat ik nog met de 
kans had deze encycliek grondig 
te lezen. Bijgevolg kan mijn kom-
mentaar slechts algemeen zijn 

Dit is ongetwijfeld een ency
cliek die opkomt voor de sociale 
leer van de kerk. Die op de eerste 
plaats resumeert wat de kerk als 
positie heeft ingenomen m.b.t. de 
sociale bewogenheid en dit voor
al tijdens de jongste eeuw. 

Vervolgens wordt de blik ge
richt op de situatie van vandaag, 
waarbij het probleem van de in
ternationale samenhang kritisch 
wordt ontleed en waarbij de soli
dariteit onder de volkeren als eer
ste opgave en verantwoordelijk
heid wordt benadrukt." 

WIJ: Opmerkelijk is dat de 
paus afstand neemt van de 
twee grote ekonomische syste
men, met name het marxisme 
en het kapitalisme. Duidt hij 
dan een derde weg aan? 

IVIgr. Laridon: ,,Een derde 
weg IS misschien veelgezegd. Hij 
pleit vooral voor een eigen weg, 
een eigen benadering. En dus 
niet alleen maar een korrektief op 
het systeem dat in het Westen 
overheerst of het systeem dat in 
het Oosten bestaat." 

WIJ: Eigenlijk sluit de paus 
aan bij vroegere encyclieken. 
Wat is dan het nieuwe aan deze 
tekst? 

Mgr. Laridon: ,,Er staan een 
aantal zeer radikale standpunten 
in, bv. over de zondige struktu-
ren, over de schuldenlast en over 
het probleem van de werkloos
heid. HIJ schuift de bestaande 
problemen met op de nek van 
één of ander werelddeel, maar 
wijst op het aanwezig zijn van 
plagen in de hele wereld. 

De werkloosheid is daar één 
voorbeeld van, maar ook het grof 
spelen met geld en met macht. 

dat zowel bestaat in de rijke als in 
de arme landen." 

WIJ: Blijkens de verslagge
ving, verzet de paus zich ook 
uitdrukkelijk tegen de wapen
handel. Gebeurt dit nu voor het 
eerst? 

Mgr. Laridon: ,,Het zou kun
nen dat dit de eerste maal ge
beurt in een encycliek, maar hij 
heeft dit al vaker gedaan in één 
van zijn vele toespraken. Ik zou 
dit eens moeten natrekken." 

WIJ: Sommige kommentato-
ren zeggen dat Johannes-Pau-
lus II nu milder staat tegenover 
de bevrijdingsteologie? 

Mgr. Laridon: ,,Die passus 
staat mij niet onmiddellijk voor. 
IVIaar er zijn inderdaad momen
ten en dokumenten geweest 
waar het Vatikaan zich vrij kri
tisch uitliet over de bevrijdings
teologie, alhoewel er ook andere 
geschriften zijn die wijzen op de 
positieve aspekten. 

Ik meen dat het moeilijk is om 
één soort bevrijdingsteologie aan 
te kleven. Het is eerder woud van 
opvattingen: sommigen gaan van 
eminent kristelijk tot en met die
genen die het kristendom bena
deren als een ideologie." 

WIJ: De konstante in het hele 
dokument lijkt de keuze voor 
de zwakke, de verdediging van 
de verdrukte? 

Mgr. Laridon: ,,Ja. Eigenijk is 
het vooral een pleidooi voor de 
solidariteit. Dat is het trefwoord." 

WIJ: Welke boodschap kun
nen niet-gelovigen hebben aan 
zo'n kerkelijke brief? Of is dit 
slechts bestemd voor katolie-
ken? 

Mgr. Laridon: ,,lk denk dat 
dergelijke oproep best de moeite 
waard kan zijn voor iedereen. 

Natuurlijk wordt heel nadrukke
lijk beroep gedaan op evangeli
sche principes, die met door ie
dereen worden bijgetreden. Maar 
niemand zal ontkennen dat er in 
die evangelische principes ook 
behoorlijk veel rechtvaardigheid 
voor élke mens wordt opgeëist. 
Zodus..." (pvdd) 

De predilcanten 
H ET is al lang geen ver

schijnsel meer dat be
perkt blijft tot de States. 

Laatavondlijk overkomt het ons 
wel eens dat we vanuit onze 
luie zetel het tv-toestel af-
stands bedienen en dan terecht 
komen op RTL in de elektroni
sche predikatie van de één of 
andere Kerk der Laatste Dagen. 
Lichtelijk verbijsterd blijven we 
vastgekluisterd aan de predi
kant, zijn kerk en zijn zingende 
gelovigen totdat die de plaats 
ruimen voor de sneeuw van de 
uitgeschakelde zender. 

In Gods own country, aan de 
overkant van de Grote Haring
vijver, is het allemaal nog ech
ter. Zoals deze week gebleken 
is uit de overvloedig met tranen 
besproeide publieke biecht, 
worldwide uitgestraald, van de 
hoogeerweerdige dominee 
Jimmy Swaggart. Van Jimmy 
Swaggart was al langer gewe
ten dat hij zich tussen zijn wo
ning en zijn preekstoel te Ba-
ton-Rouge heen en weer be
weegt per Rolls-Royce, dat hij 
zijn badkuip vult uit gouden 
kranen, dat hij aan het hoofd 
staat van 16 miljoen gelovigen 

en 30.000 predikanten en dat 
zijn persoonlijk inkomen een 
veelvoud is van de begrotingen 
van de Vlaamse plus de Waalse 
regering. 

Niet geweten was dat hij 
naast God ook de Duivel des 
Vlezes horig Is. Dit werd ont
huld door zijn kollega-predi-
kant Marvin Gorman. Met foto
grafische dokumenten ten be
wijze. 

Wie in zijn vuistje moet gela
chen hebben, was weer een 
andere kollega-predlkant: Jim 
Bakker, eigenaar niet alleen 
van een elektronische preek
stoel maar tevens van een pret
park met een kwartmiljoen be

zoekers per dag in het topsel-
zoen. Jim Bakker was enkele 
maanden geleden in de penarie 
geraakt toen precies Jimmy 
Swaggart van hem onthulde 
dat hij zijn lijfelijke lusten bot
vierde op z'n sekretaresse. Die 
ook al, naar goede Amerikaan
se gewoonte, na de onthulling 
de verdere détails verkocht aan 
Play Boy. 

Wie niét lacht, is gewezen 
elektronisch predikant en do
minee Pat Robertson. Die mo
menteel kandideert voor de re
publikeinse nominatie in de 
presidentsverkiezingen. Het 
komt hem dus minder gelegen 
dat de beroepsgroep waaruit 
hij stamt In opspraak wordt ge
bracht. Pat Robertson heeft 
dure image-builders ingehuurd 
om te doen vergeten ooit te 
hebben gezegd, door de kracht 
van zijn gebed een ouragan te 
hebben afgekeerd van de kerk 
waarin hij predikte. 

Het zijn niet de enige klappen 
die de Amerikaanse geloofsva-
rianten te inkasseren krijgen. 
Ondanks de vermelding ,,ln 
God we trust" doet de dollar 
het tegenwoordig bar slecht. 

Dinsdag was Carlo de Benedetti andermaal te gast in Brussel, waar 
hij werd ontvangen door een reeks ministers. Na afloop zei hij dat zijn 
groep reeds 43% van de Société-aandelen bezit en bijgevolg de 
sterkste is van de hele holding. 

Benedetti besloot zijn ontmoeting met de pers veelbetekenend (en 
niet bepaald lovend voor o.m. André Leysen en financieminister 
Eyskens): „De speeltijd is voorbij!". (foto M. Ceis) 

VKW en... 
Door een gunstige wind kwa

men wij in het bezit van een 
kopie, waarin ,,ideeën voor VKW-
basishouding i.v.m. produktie en 
uitrusting voor de nationale (en 
NATO) defensie" worden ontwik
keld. VKW staat voor het Ver
bond van Kristelijke Werkgevers. 
Dit dokument werd op 7 februari 
gemaakt in Kortrijk. 

Opmerkelijk is dat in de inlei
ding nadrukkelijk wordt gesteld 
dat VKW-leden bij wapen-ontwik-
keling, -produktie en -verkoop 
(zoals bij al hun ondernemingsal<-
tiviteiten) het hoe en waarom op 
ekonomisch en deontologisch 
vlak moeten bezien ,,vanuit de 
christelijke basiswaarden van het 
VKW". 

Vervolgens worden dertien 
principes vooropgesteld. Daarbij 
wordt vooral gewezen op de 
noodzaak en de plicht de demo-
kratische vrijheden en universele 
menselijke rechten te verdedi
gen. De defenise moet op de 
meest effektieve manier gebeu
ren, „om zo weinig mogelijk mid
delen weg te nemen van andere 
waardevolle strevingen", aldus 
het VKW. Dat er meteen aan 
toevoegt dat het ten allen tijde 
,,een strategische prioriteit blijft 
de integriteit van het totale maat
schappelijk bestel" niet in gevaar 
te laten brengen. 

Daaruit volgen dan voor het 
VKW een reeks praktische ge
volgtrekkingen. Heel nadrukkelijk 
wordt gewezen op de waarde van 
het NATO-pakt en tevens wordt 
onderlijnd dat de Westerse stand
vastigheid een bijzondere faktor 
is bij het tot stand komen van 
meer vrijheid (en dus ook meer 
ontwikkeling door kreativitei) in 
het Oostblok. ,,Men mag gerust 
poneren dat de meergroei hier
door van het BNP in die landen 
groter is dan de specifieke militai
re inspanning in het Westen; er is 
dus een batig saldo voor de be
volking aldaar en op wereld
schaal!". 

Het VKW huldigt de inderdaad 
bemoedigende stelling dat de de-
fenisemiddelen enkel door de ge
meenschap (de regering) mogen 
gekontroleerd werden. „Dat wil 
automatisch zeggen dat VKW-
leden niet mogen meewerken 
aan wapenhandel die niet door 
de regering geleid wordt." Ook 
kunnen zij niet overgaan tot de 
eksport van wapens, tenzij zij 
daartoe worden uitgenodigd door 
overheden en na toestemminq 

van de overheid van de gemeen
schap waarin de wapenfabrikage 
plaatsvindt. 

Terecht wordt opgemerkt dat in 
dit verband de legitimiteit van de 
kontrolerende overheid een es
sentiële vereiste is: alleen demo-
kratisch verkozen overheden ko
men in aanmerking. Het VKW 
haalt echter ook scherp uit naar 
,,bepaalde vereniging die zich 
door demagogie steeds opnieuw 
van de zg. vredesbeweging po
gen meester te maken" en wie 
daaraan meewerkt, helpt mee 
aan een vorm van ,,volksverloe
dering in onverantwoordelijk
heid". 

...wapen
industrie 

De kristelijke werkgeversorga
nisatie vindt overheidssteun aan 
wetenschappelijk onderzoek, dat 
mee gerictit is op de ,,bescher
ming tegen agressie", aanvaard
baar. Voorts lijkt het voor het 
VKW evident dat de omschake
ling van de bewapeningsindustrie 
geen geld en mogelijkheden vrij
maakt voor andere zaken die 
minder strategisch zijn... Het 
VKW stelt verder dat de bewape-
nings-industrie, makro-ekono-
misch bekeken, slechts een mar
ginale invloed heeft. Eveneens 
merkwaardig is het pleidooi om 
zoveel mogelijk burgers in kon-
takt te brengen met de verdedi
gingsinspanning en dit kan door 
hierbij zoveel mogelijk bedrijven 
te betrekken. Precies dan kan 
volgens deze patroonsorganisa
tie verhinderd worden dat er een 
„militair-industrieel" kompleks 
ontstaat, los van het marktgebeu-
ren. 

Besluitend stelt het VKW dat 
het probleem „wapenhandel en 
innovatie-ethiek" er geen is van 
omschakeling, doch van efficiën
tie in de volkshuishouding en de-
mokratisering van een beter ge-
kontroleerde defensie-industrie. 

(Nvdr.: Het is bemoedigend 
dat een niet onbelangrijke betrok
kene in het kwestieuze proces 
van wapens maken en verkopen 
zich beraadt over de etisch-more-
le aspekten van de hele affaire. 
Enkele VKW-stellingen genieten 
trouwens onze volmondige in
stemming, maar het weze ons 
toegestaan nogal wat vraagte
kens te plaatsen achter sommige 
van de ,,praktische gevolgtrek
kingen". 

Niettemin blijft dit een goede 
aanzet tot een mogelijks vrucht
bare gedachtenwisseling.) 
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Voorstellen informateur Dehaene 

Krachtlijnen 
Staatshervorming 

Nadat de informateur zijn algemene sociaal-eko-
nomische krachtlijnen had bekendgemaakt werd 
met spanning uitgekeken naar zijn voorstellen over 
de staatshervorming. 

Alhoewel de krachtlijnen heel wat bijkomende 
vragen en ophelderingen oproepen, werden ze langs 
Vlaamse zijde behoorlijk positief beoordeeld. De 
franstalige pers bestempelde ze als onaanvaard
baar, vooral dan inzake Brussel en de randgemeen
ten. 

E nota-Dehaene gaat er
van uit dat de ekonomi-
sche, monetaire en poli-

tiel<e unie moet gevrijwaard blij
ven. Dit betekent dat een beperkt 
aantal bevoegdheden door een 
centrale regering wordt uitgeoe
fend, maar dat het grootste deel 
van de bevoegdheden wordt toe
gekend aan de Gemeenschap
pen en Gewesten. 

Vereenvoudiging 
De konkrete invulling van dit 

principe werd door de informa
teur niet gedaan en behoort tot 
de werkzaamheden voor de on
derhandelaars. Een stap in de 
goede richting is in elk geval de 
Intentie om de bevoegdheden 
van de nationale overheid expli
ciet toe te wijzen, zodat latere 
diskussie vermeden wordt. 

Gelijktijdig met de overheve
ling van de onderwijsbevoegdhe-
den zouden ook de waarborgen, 
zoals vervat in het Schoolpakt, 
worden Ingeschreven in de 
grondwet. 

De eigen financiering wordt 
vooropgesteld als basisbeginsel 
met doorzichtige omkeerbare so-
lidariteitsmechanismen. Deze 
laatste zullen volgens ons duide
lijk moeten omschreven worden 
en gebaseerd zijn op objektieve 
kriteria. Ook de vraag naar de 
verdeling van de staatsschuld is 
gesteld. 

Teneinde de doorzichtigheid 
van het politiek sisteem te reali
seren wordt het dubbel mandaat 
afgeschaft. Dit betekent dus dat 
de raden voor een Vlaams en 
Waals parlement afzonderijk zul
len verkozen worden. Logischer
wijze volgt hieruit ook een nood
zakelijke hervorming van het hui
dige tweekamerstelsel. De kon
krete uitwerking hiervan is ook al 
een taak voor de onderhande
laars, of voor de volgende rege
ring. Teneinde de bevoegdheids-
konflikten te regelen wil men het 
Arbitragehof omvormen tot een 
Grondwettelijk Hof. 

Voor Brussel wordt in de nota 
duidelijk gesteld dat de grenzen 
vastliggen, de beleidsstrukturen 

moeten vereenvoudigd worden 
en dat nederlandstaligen en 
franstaligen gelijkwaardig moe
ten betrokken worden bij de be
sluitvorming. 

De krachtlijnen van Dehaene 
zijn beknopt en zeer algemeen. 
De uiteindelijke teksten zullen 
heel wat moeten invullen. Het is 
pas na deze invuloefening dat 
men het globaal resultaat kan 
beoordelen. De krachtlijnen van 
de informateur zijn een aanvaard

bare basis om onderhandelingen 
te beginnen. Veel zal nu afhan
gen van de standvastigheid en 
solidariteit van de Vlaamse on
derhandelaars rond de tafel. Wij 
willen een eerbaar akkoord, maar 
de vijf vooropgestelde basisprin
cipes waarmee we naar de kiezer 
zijn gegaan op 13 december zijn 
voor ons onaantastbaar I 

Voeren 
In de nota van de informateur 

staat slechts een zin die hiernaar 
refereert: ,, Vooraf gaand aan de 
regeringsvorming dient een op
lossing te worden uitgewerkt voor 
de onmiddellijke problemen die 
tot de val van de vorige regering 
hebben geleid". 

Ons standpunt hieromtrent 
vindt de lezer elders in ons blad, 
bij mededelingen van het partij
bestuur. 

Gewezen padvinder Jean-Luc Dehaene gaat erg behoedzaam te werk 
in zijn „informatie"-opdracht. Vraag blijft o.m. hoe ver hij van zijn 
eigen partij mag en l<an gaan. Tenzij de bocht al genomen is... (foto -. DS) 

Hervormingen 
In de nota van de informateur 

worden ook een aantal hervor
mingen voorgesteld, die wij tij
dens de voorbije verkiezingspe
riode als zeer belangrijk hebben 
vooropgesteld. Het gaat hierbij 
over een hele reeks problemen 
die bij gewone wet kunnen gere
geld worden en die de instellin
gen opnieuw meer geloofwaar
digheid moeten geven: 

— de openbaarheid van de 
boekhouding van politieke partij
en, zowel voor de lopende ver
richtingen als voor de verkie
zingskampanjes ; 

— een wettelijke beperking op 
verkiezingsuitgaven van politieke 
partijen en kandidaten ; 

— het opmaken van een ver
mogensstaat van de politieke 
mandataris bij het begin en het 
einde van zijn mandaat ; 

— de scheiding van de ministe
riële funktie en het parlementair 
mandaat ; 

— de strafrechtelijke verant
woordelijkheid en de burgerrech
telijke aansprakelijkheid van mi
nisters en staatssekretarissen ; 

— de beperking van de kabi
netten en de herwaardering van 
de rol van de administratie ; 

— de objektiviteit bij aanstellin
gen en benoemingen in het open
baar ambt en de magistratuur ; 

— de openbaarheid van be
stuur. 

De krachtijnen zijn dus positief, 
maar krachtijnen zijn nog geen 
regeerakkoord ! De uiteindelijke 
inzet van de huidige gesprekken 
is het zoeken naar een konsen-
sus om tot een stabiele regering 
te komen. Zolang men echter in 
een ,,informele preliminaire ge
spreksronde" vertoeft, is alles 
nog erg vrijblijvend. 

De échte onderhandelingen 
zullen pas beginnen wanneer er 
een formateur komt die de op
dracht heeft niet meer te informe
ren, maar een regering te vor
men. 

André Geens 

Wericgroepen ondersteunen 
informatieronde 

De informateur heeft deze 
week vijf werkgroepen rond de 
tafel gebracht met twee verte
genwoordigers van elke partij 
die bij de besprekingen zijn 
betrokken. 

De opdracht van deze werk
groepen is enkel voorberei
dend werk te leveren voor de 
onderhandelaars en na te gaan 
of er rond de behandelde on
derwerpen een konsensus mo
gelijk is. 

Begroting 
Deze groep bestaat enkel uit technici 

die moeten nagaan welke de juiste toe
stand van de openbare financiën is voor 
het opstellen van de begroting 1988. In 
de oorspronkelijke voorstellen 1988 en 
bijbehorende toelichting bij het parlement 
ingediend in september 1987 werd het 
netto te financieren saldo op 405 miljard 
geraamd of 7,4% van het BNP. 

De praktijk bewijst echter dat deze 
voorstelling voorbijgestreefd is, omdat de 
maatregelen die besparingen en bijko
mende inkomsten moesten opleveren en 
door de regering beslist in augustus 
1987, niet werden uitgevoerd. 

Dit brengt het begrotingstekort (zonder 
nieuwe besparingen) op ongeveer 450 
miljard of 8,2% van het BNP voor 1988. 

Ook de uitvoering van de begroting 
1987 blijkt tot andere cijfers te leiden dan 
door Verhofstadt eerder bekendgemaakt. 
Uit het verschil tussen inkomsten en 
uitgaven zou een tekort tevoorschijn ko
men van ongeveer 460 miljard tegenover 
de raming van 418 miljard. Daarenboven 
werden in 1987 een aantal betalingen 
doorgeschoven naar 1988 van minstens 
nog eens 16 miljard. 

In deze werkgroep zal ook nagegaan 
worden hoe de schuld buiten begroting is 
geëvolueerd (de zogenaamde gedebud-
getteerde schuld) en de evolutie en de 
risiko's van de leninglast waarvoor de 
staatswaarborg is gegeven. Deze evalua
tie is van uitzonderlijk belang omdat en
kel de juiste uitgangssituatie tot korrekte 
konklusies kan leiden. 

Belastingshervorming 
In deze groep wordt een evaluatie ge

maakt van de hervormingsvoorstellen 
van de vorige regering. Meer in het bie-
zonder wordt een onderzoek ingesteld 
naar de dekking van de belastingshervor
ming door het schrappen van sommige 
fiskale uitgaven en de gevolgen hiervan. 

Wij hebben in het verleden reeds uitge
breid aandacht geschonken aan deze 
voorstellen en hebben steeds vooropge
steld dat een belastingshervorming nodig 
is zonder het tekort op de begroting op te 
voeren. Ons standpunt is duidelijk dat 
een belastingshervorming in de eerste 
plaats oog moet hebben voor de tewerk
stellingskansen hetgeen konkreet bete
kent een verlaging van de parafiskale 
druk op de loonlast. Voor het overige 
moet de hervorming gezins- en kindvrien
delijk zijn. 

Tewericstelling 
Naast de algemene makro-ekonomi-

sche politieke opties moet er ook vanwe
ge de overheid een specifiek tewerkstel
lingsbeleid worden gevoerd. De werk
groep moet dan ook de maatregelen 
onderzoeken die werkelijk leiden tot meer 
tewerkstelling, speciaal met het oog op 
de jonge werklozen en de strukturele of 
langdurige werklozen. 

Hierbij moet men de maatregelen voor 
de jongeren zodanig ontwerpen zodat 
deze zo snel mogelijk na het verlaten van 
de school in de privé-sektor aan de slag 
kunnen. In elk geval moet alles op alles 
gezet worden om jongeren niet in de 
langdurige werkloosheid te laten verval
len. De middelen van de RVA en de 
opleidingsprogramma's moeten hiertoe 
uitgebreid worden (dit is echter gemeen-
schapsmatene!). Anderzijds moeten de 
alternatieve tewerkstellingsprogramma's 
voorbehouden worden voor de langdurig 
werklozen. Een grotere selektiviteit en 
objektieve kriteria bij de aanwerving drin
gen zich bijgevolg op. 

Het grote struikelblok zijn echter de 
beschikbare middelen die voor een 
groots tewerkstellingsbeleid kunnen vrij
gemaakt worden. Hier moeten belangrij
ke politieke keuzen worden gemaakt bij 
de verdere besprekingen. 

Grondwettelijke 
waarborgen onderwijs 

De overdracht van de ondenwijsbe-
voegdheden naar de Gemeenschappen 
wordt nu principieel door iedereen aan
vaard, op voonwaarde (PSC-CVP) dan dat 
de waarborgen omschreven in het 

Schoolpakt worden opgenomen in de 
grondwet. Een andere voorwaarde (SP) is 
de overdracht van de bevoegdheden van 
de Minister van Onderwijs aan een Auto
nome Raad voor het Rijksonderwijs. 

De juiste omschrijving van deze waar
borgen en de formulering in de grondwet 
zijn een delikate aangelegenheid waarin 
deze werkgroep klaarheid moet brengen. 
Tevens zal blijken of er voldoende goede 
wil aanwezig is om de overdracht van de 
ondenwijsbevoegdheden naar de Ge
meenschappen ook praktisch te regelen. 

Staatshiervorming 
In de huidige faze van de gesprekken 

zal deze werkgroep zich bezighouden 
met de voorbereiding van vier belangrijke 
onderdelen. 

Een eerste is de verdere korrekte uit
voering van de staatshervorming van 
1980 zonder dat er enige wetswijziging 
nodig is. Het gaat hierbij reeds om een 
hele reeks konkrete mogelijkheden die 
een aanwijzing kunnen geven over de 
bereidheid van de partners om een echte 
verdere stap te zetten in het federalise
ringsproces. Een tweede onderdeel is de 
omvorming van het Arbitragehof tot een 
Grondwettelijk Hof. Een derde onderdeel 
is de hervorming van de senaat, wat 
samenloopt met het vierde onderdeel 
namelijk de afschaffing van het dubbel 
mandaat en de hervorming van het twee
kamerstelsel. 

Deze werkgroep is ongetwijfeld zeer 
goed gestoffeerd en kan een belangrijke 
bijdrage leveren in de verdere ontwikke
lingen, tenminste wanneer er overeen
stemming wordt bereikt. 

André Geens 
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Europese noodtop van Brussel zet 

Belangrijke stap 
naar realisatie van 1992 

De Europese regeringsleiders en staatshoofden 
kwamen op 11 en 12 februari voor de derde keer in 
acht maanden bijeen om zich te buigen over het 
zogenaamde ,,pakket-Delors". Het plan zag het 
levenslicht in februari vorig jaar. Vader is de voorzit
ter van de Europese Kommissie, de Fransman 
Jacques Delors, en het kreeg als naam: ,,Voor het 
sukses van de Europese Akte: een nieuwe grens 
voor Europa". Het voorstel werd een eerste maal 
besproken op de Top van Brussel in juni 1987 (onder 
Belgisch voorzitterschap) en het vormde ook het 
belangrijkste agendapunt van de Top van Kopenha
gen in december vorig jaar. 

DELORS wil de problemen 
waarvoor de Europese 
Gemeenschap staat fron

taal aanpakken: aanpassing van 
het gemeenschappelijk land
bouwbeleid, hervorming van de 
struktuurfondsen om er instru
menten van ekonomische ontwik
keling van te maken, de verho
ging van de financiële middelen 
en de aanpassing van de Britse 
bijdrage. 

,,Het plan Is het geheel van 
voorwaarden waaronder het uit
eindelijke doel, m.n. het realise
ren van de Europese interne 
markt tegen eind 1992 kan ver
wezenlijkt worden", stelde kom
missievoorzitter Delors voor het 
EP. Toch liepen de bijeenkom
sten van Brussel en Kopenhagen 
Uit op een mislukking. Vandaar 
de inlassing van een buitengewo
ne fop op 11 en 12 februari in 
Brussel. Derde keer, goede 
keer? 

De hervorming 
van de 
struktuurfondsen 

De EG kent drie zogenaamde 
struktuurfondsen: het Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO), 
het Sociaal Fonds (ESF) en het 
Landbouwfonds-afdeling Oriën
tatie (EOGFL-oriëntatie). Deze 
fondsen vertegenwoordigen on
geveer 18 % van de EG-begro-
ting of 7 mia ECu (308 mia BF). 
Deze fondsen worden aange
wend voor de bestrijding van de 
langdurige werkloosheid, de on
dersteuning van achtergestelde 
regio's en de omschakeling van 
landbouwers. Zo steunt het 
EFRO in Vlaanderen projekten in 
Limburg en de Westhoek. Een 
flink gedeelte van de omscho
lingsprogramma's van de RVA 
wordt door geld van het ESF 
betaald. Landbouwers kennen 
het landbouw-oriëntatiefonds dat 
hen helpt bij ondersteuningspro
gramma's zoals het aanwenden 
van betere technieken, betere be
drijfsvoering... 

Delors stelt voor de middelen 
van de struktuurfondsen tegen 
1992 te verdubbelen en deze te 
koncentreren op de minst begun
stigde regio's. 80 % van de 12 

De hervorming van 
het landbouwbeleid 

De uitgaven van het Land
bouwfonds-garantie steeg van 
1984 tot 1987 met zowat 40 % 
(van 18,3 miljard Ecu tot 27,3 
miljard). Het landbouwbeleid 
vormt dus een belangrijk onder
deel van de financiële problemen 
van de Gemeenschap. Hervor
mingen zijn gewenst. Dat besefte 
de Europese Kommissie. Ze pu
bliceerde in juli 1985 het zoge
naamde Groenboek, waarin het 
gemeenschappelijk landbouwbe
leid geëvalueerd werd en oplos-

Voor de derde keer in acht maanden kwamen de Europese 
regeringsleiders samen om zich over het ,,pakket Delors" te bulgen. 
Dit keer te Brussel en in hoogste nood... 

miljard ECU zou bestemd zijn 
voor 20 % van de Europese be
volking (50 % nu!). De regio's die 
een Bruto Regionaal Produkt 
hebben dat lager ligt dan 75 % 
van het Kommunautair gemiddel
de zouden aldus prioritair gehol
pen worden. De overige 20 % zou 
bestemd zijn voor de regio's in 
verval. 

De diskussie werd gevoerd tus
sen armere en rijkere landen. Alle 
lidstaten waren het eens over een 
verhoging van de financiële mid
delen van de struktuurfondsen 
De debatten spitsten zich toe op 
de hoegrootheid van de verho
ging. De rijkere landen stelden 
een aanwas met 50 % voor, de 
armere landen bleven bij het 
Kommissievoorstel: een verdub
beling tegen eind 1992. Uiteinde
lijk kompromis: de verdubbeling 
komt er, zij het pas m 1993. In de 
armere landen zal de verdubbe
ling echter wel gerealiseerd wor
den tegen eind 1992 door een 
hogere koncentratie van de mid
delen. 

IN 
EURO 
PA 

singen voor een betere en zuini
ger politiek werden aangedra
gen. In het kommissievoorstel 
van Delors werd het landbouwbe
leid gesitueerd in zijn mondiale | 

kontekst. Het aksent lag op de 
toekomstperspektieven voor de 
Europese landbouw en er worden 
voorstellen gelanceerd inzake de 
beheersing van de produktie en 
de landbouwuitgaven, inzake het 
wegwerken van de voorraden, in
zake het internationaal overleg 
(GATT-ronde) en de te nemen 
socio-strukturele maatregelen 
voor het behoud van het familie
bedrijf. 

Sindsdien worden om de ha-
verkjlap nieuwe maatregelen (én 
begrippen) in het al zeer ondoor
zichtige landbouwbeleid doorge
voerd : het toekennen van direkte 
inkomenssteun aan landbou
wers, steun voor de vervoegde 
uittreding, het aanscherpen van 
de interventie door de invoering 
van nieuwe landbouwstabilisato-
ren, het braakleggen van land
bouwgronden (set-aside), enz. 

Het stabilisatoren-dossier en 
de set-aside vormden twee be
langrijke diskussiepunten op de 
Europese top. Het Verenigd Ko
ninkrijk en Nederland vonden de 
voorstellen van het Duitse voor
zitterschap niet streng genoeg. 
Grote probleem vormde het vast
stellen van het plafond dat zou 
gelden voor de interventie in de 
graansektor. Het Verenigd Ko
ninkrijk stelde 155 miljoen ton 
voor, de Kommissie hield het bij 
158 mio ton en Duitsland wou een 
drempel van 160 miljoen ton. 
Duitsland wou ook geld vrijmaken 
voor het braakleggen van gron
den. Een ingewikkeld kluwen 
dus. 

Toch een 
kompromis! 

President Mitterand en de 12 
regeringsleiders stelden de land
bouwbegroting voor 1988 vast op 
1.210 miljard frank. Er werd afge
sproken dat de landbouwuitga
ven vanaf 1989 niet sneller stij
gen dan 80 % van de groei van 
het Bruto Nationaal Produkt van 
de Gemeenschap. De Duitsers 
haalden hun slag binnen met hun 
eis om het braakleggen van land
bouwgronden te financieren (8,5 
miljard frank/jaar). Ook in de 

1992 
Op korte termijn is 1992 een sleutefdatum in de gesprek

ken van potittci, bedrijfsleiders en de geïnteresseerde bur
ger. Je kan geen krant meer openslaan of je vindt verwijzin
gen naar het magische jaar: eind 1992 moet (eindelijk) de 
interne eengemaakte Europese markt een feit zijn. 

Tijdens de Top van Brussel moesten de 12 regeringslei
ders en het Franse staatshoofd Mitterand vier hindernissen 
nemen om 1992 alsnog mogelijk te maken: de hulp aan 
minder ontwikkelde regio's, een oplossing voor de financië
le problemen van de EG, de hervorming van het landbouw
beleid en de Britse bijdrage. Vier sleutelproblemen die 
eerder reeds de bijeenkomsten in Brussel (juni 1987) en in 
Kopenhagen (december 1987) deden mislukken. 

Extra 
De Top van Kopenhagen raakte niet uit de problemen. 

Hoewel een oplossing vrij dichtbij was, gingen de regerings
leiders zonder resultaat uit elkaar. Wel werd besloten een 
extratop Jn te lassen. In afwachting moesten de ministers 
van Buitenlandse Zaken en Landbouw proberen een kom
promis te formuleren. 

Voorzitterschap 
Het voorzitterschap van de Europese Raad is wisselend. 

Om de zes maanden fungeert een nieuw land als voorzitter 
en dat in albatbetische volgorde. Na België (eerste helft 
1987) volgde Denemarken. Tot juni is Duitsland aan de 
beurt. Daarna volgen Griekenland, Spanje en Frankrijk. 
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graansektor werd een akkoord 
bereikt: voortaan koopt de ge
meenschap maar 260 miljoen ton 
graan meer op aan interventie
prijs. 

De verhoging van 
de financiële 
middelen 

De Europese Gemeenchap 
heeft het steeds moeilijker om 
een orthodox financieel beleid te 
voeren. Over het begrotingsjaar 
1987 zou een gat geslagen zijn 
van meer dan 3 miljard Ecu (132 
mia BF). Delors stelt voor de 
ontvangsten te vermogen van 42 
mia Ecu in 1987 tot 52 mia in 
1992. Dat betekent 1,3 % van het 
kommunautaire BNP (tegen 1,2 
% nu). Nog belangrijker is het 
voorstel om de verdeling van de 
lasten rechtvaardiger te sprei
den. Rijkere landen moeten meer 
bijdragen dan armere, zo stelt de 
Kommissie. Daarom zou aan de 
BTW-heffingen een nieuwe in
komstenbasis toegevoegd wor
den die gebaseerd is op het ver
schil tussen BNP en BTW-aan-
slag. 

De Kommissievoorstellen wer
den nagenoeg geheel door de 
Top aangenomen. 

De Britse bijdrage 
Margareth Thatcher haalde 

hier slechts gedeeltelijk haar slag 
thuis. Groot-Brittannië is in de 
eerste plaats een industriële stat 
en geen landbouwstaat. De Ijze
ren Dame voelt zich gediskrimi-
neerd omdat het overgrote deel 
van het geld dat Europa als subsi
dies herverdeelt naar de land-
bouwsektor gaat. Haar voorgan
gers probeerden reeds onmiddel
lijk na de toetreding van het UK 
een kompensatie af te dwingen 
voor deze toestand. Tijdens de 
Top van Fontainebleau in 1984, 
onder Frans voorzitterschap, 
slaagde Thatcher in haar opzet. 
Ze kwam terug met een jaarlijks 
geschenk van 3 miljard Ecu die 
ieder jaar teruggestort zou wor
den. De Europese Kommissie 
stelt voor de jaarlijke terugbeta
ling op een nieuwe basis te bere
kenen. 

Thatcher slaagde erin de kor
ting op Groot-Brittannië's bijdra
ge te behouden. Wel zal de bere
kening gebeuren op een nieuwe 
basis, wat een daling van de 
korting tot gevolg heeft. 

1992 binnen bereik 
Op de bijzondere top van Brus

sel werd een belangrijke stap ge
zet naar het Europa van van 
1992. Het Europa van de eenge
maakte binnenmarkt. De hinder
nissen, die de eenmaking van 
Europa's eenmaking bedreigen, 
kregen een aanzet van oplossing. 

1992 komt ondertussen erg 
dichtbij. Het komt er nu op aan 
een beleid te voeren die de aan
sluiting van Vlaanderen met Eu
ropa en de wereld mogelijk 
maakt. Wie zei ook weer ,,Vla
ming zijn om Europeër te wor
den"? 

Op 29 februari organiseert de 
Europese Vrije Alliantie een aller
eerste studiedag over Vlaande
ren en 1992. De parlementsleden 
Jaak Vandemeulebroucke, Ro
ger Blanpain en Herman Can-
dries zullen er het kader schetsen 
waarbinnen de promotie van 
Vlaanderens belangen m de Eu
ropese ruimte bij het begin van 
de 21 ste eeuw gevrijwaard wordt. 
Ook vergeten problematieken als 
de sociale Europese Ruimte of de 
technoligische uitdaging komen 
er uitgebreid aan bod. 

Meer informatie bij- EVA, Belli-
ardstraat 79-81 (kantoor 304), 
1040 Brussel (02/234.30.40). 
Deelname aan de studiedag is 
gratis. 

(bs) 
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Voor een zinvolle vakantie 

Met Natuur 2000 de natuur in 
De Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie en 

Miliebehoud, kort gezegd ,,Natuur 2000", is een 
vereniging voor jongeren van 8 tot 25 jaar. 

De zowat 1000,,Natuur 2000'ers", verspreid over 
40 afdelingen in tiet Vlaamse land, werken allen 
intensief mee aan het organiseren van talrijke aktivi-
teiten in verband met natuur en milieu. 

Z o is er jaarlijks een lange 
reeks kampen en ekskur-
sies, wordt er an natuur

studie gedaan, voert men akties 
voor het behoud van onze leef
omgeving, worden er diavoorstel
lingen en filmavonden gegeven 
en sluit de vereniging in decem
ber haar werkjaar af op een groot 
nationaal kongres. 

Allemaal heel erg boeiend, 
zelfs voor de allerjongsten want 
voor deze 8 tot 12-jarigen bestaat 
een aparte kinderwerking. 

Zinvol 
Tijdens de komende vakantie

maanden heeft ,,Natuur 2000" 
een ruim lente- en zomerpro-
gramma in petto voor jong en 
oud, geïnteresseerd in natuur en 
milieu. 

8-10 april: Werkkamp Weite
ren 

Opruimaktie langs de Schelde-
oever. Vanaf 12 jaar. 

13-16 april: Paaskamp Voe
ren 

Bezoek aan de mooie Voer-
streek. Kaderkamp rond amfi-
bieën en voorjaarsplanten in het 
typische landschap (holle wegen, 
graften...). Vanaf 12 jaar. 

16-17 april: Werkdagen Fort 
Oeiegem 

Noodzakelijke beheerswerken 
in ons vleermuizenreservaat van 
nationaal belang. Vanaf 14 jaar. 

1-3 juli: Heideweekend te 
Kalmthout 

Een typisch heidekamp vol 
aandacht voor alles wat het na
tuurreservaat Kalmthoutse Heide 
te bieden heeft. Vanaf 12 jaar. 

4-9 juli: Werkkamp St.-Mar-
tens-Latem 

Zes dagen lang beheerswer
ken uitvoeren in de Latems Meer
sen. Vooral maaien en hooien 
zullen er aan de orde zijn. Vanaf 
14 jaar. 

5-12 juli: Ardennenkamp 
Verblijf op de grens van de 

kalkstreek, te midden van de 
grootste loofbossen van België. 
Vooral studie van orchideeën en 
kalkhelllngen. Fiets meenemen. 
Vanaf 12 jaar. 

17-29 juli: Pyreneeënkamp 
Trekkamp doorheen de Spaan

se Pyreneeën. Studie van de 
bergflora en de roofvogels (gie
ren, arenden,...). Prachtige land
schappen. Vanaf 15 jaar. 

1-8 augustus: Werkkamp 
Zwarte Beek 

Beheerswerken in het gelijkna
mig natuurreservaat (maaien, 
hooien,...). Vervoer: groepsreis 
per fiets. Vanaf 14 jaar. 

2-6 en 6-10 augustus: Jonge
renkampen in Brüly-de-Pesche 

Twee pareltjes van kampen 
voor jongeren van 8 tot 12 jaar in 
het midden van de Ardennen. Je 
komt ogen en oren tekort. Ver
voer: groepsreis met de autobus. 

12-18 augustus: Werkkamp 
Fort Oeiegem 

Zoals altijd, werk zat op het 

Blubber, grond- en 
oppervlaktewater 
A LS gevolg van de laatste, over-
' ^v loed ige regens is het de jongste 
weken voor de landbouwer bijna on
mogelijk geworden •om drijfmest uit te 
voeren. 

Verleden week was ik Ie Diksmui-
de, waar milieu-bezorgde mensen mij 
wisten te vertellen dat de IJzer bruin 
zag vn de erin, langs grachten en 
beken om, geloosde blubber... Opval
lend volgens hen, was dan weer het 
feit, dat eenml over de grens, het 
water vn beken en rivieren een onge
veer normale kleur vertoonde. 

Het is niet altijd zo dat het opper
vlaktewater rechtstreeks besmet 
wordt door dat bruine gedoe. Meestal 
gebeurt dit pas na het,,uitrijden" op 
de bodem, waar ook nog meteen het 
grondwater besmet wordt. 

leder geoloog zal u vertellen dat het 
grondwater, naast een op- en neer

waartse beweging, ook nog een zijde
lingse, soms zeer intense horizontale 
beweging (stroming) maakt. 

Dit wordt dus, naast het verslech
ten van bodemstruktuur en bodemle-
ven en onevenwichten inzake zuurte-
graad en voedings- en sporenele
menten ook nog het sterk bezoedelen 
van oppervlakte- en bodemwater. 

Komt hierbij nog het minderen van 
de blo-kwaliteit van het voor mens en 
dier geteelde voedsel op deze gron
den! 

{j\SSl 

vermaarde Fort van Oeiegem 
(Antwerpen): het biologisch 
schatteneiland van de Voorkem
pen. Vanaf 14 jaar. 

20-29 augustus: Nazomer-
kamp Schier 

Ben je een verwoed vogelaar of 
aspirant marienebioloog, dan 
mag je zeker niet ontbreken op 
het nazomerkamp op het Wad
deneiland Schier (NL). Studie van 
fauna en flora van de Wadden, 
trekvogels en mariene biologie 
(schelpen, wieren,...) Vanaf 12 
jaar. 

Najaar '88 
9-11 september: Vleermui-

zenbatdetectorweekend 
Wetenschappelijk weekend 

rond het gebruik van de batdetec-
tor bij onderzouek en observatie 
van vleermuizen. 

30 september-2 oktober: Cap 
Gris Nez 

Waarnemingen van zeevogels 
en zeevogeltellingen. Studie van 
de mariene biologie. Vervoer: 
groepsreis. Vanaf 12 jaar. 

21-23 oktober: Paddestoe-
lenweekend 

Studie van schimmels en 
zwammen in het bos van Hever-
lee en Meerdaalwoud, in de 
streek rond Leuven. Vanaf 12 
jaar. 

26-30 december: Kongres 
Sluitstuk van 1988 en aanloop 

tot 1989. Vergaderingen worden 
afgewisseld met natuurfilms. 

voordrachten en ekskursies. Van
af 12 jaar. 

Info 
,,Natuur 2000" kan bovendien 

nog de weg wijzen naar tal van 
kampen die bevriende jongeren
organisaties voor natuurstudie en 
natuurbescherming in Duitsland, 
Groot-Brittannië, Frankrijk, Scan
dinavië, Italië, Tunesië, enz. ook 
openstellen voor jonge Vlaamse 
natu u rexplorators-i n-de-dop. 

Wie meer inlichtingen wenst 
over deze kampen en weekends 
kan steeds kontakt opnemen met 
het nationaal sekretariaat van 
,,Natuur 2000", Bervoetstraat 33, 
2000 Antwerpen, tel. 03/ 
231.26.04. Dit sekretariaat is da
gelijks open van 8u.30 tot 12U.30, 
en van 13u.30 tot 17u. 

Bewoners van Estland protesteren 

Sovjet-fosforwinning 
vervuilt Noordzee 

De VU-europarlementsleden Vandemeulebrouck 
en Kuijpers hebben in het Europees Parlement een 
ontwerp-resolutie ingediend over de ekologisch 
schadelijke gevolgen voor de Noordzee van een 
fosforwinningsprojekt in de Sovjetunie. 

OMDAT de oogsten in de 
Sovjetunie in vergelijking 
met de Westeuropese 

landbouwopbrengsten karig zijn, 
zoeken de Sovjets naar meer en 
betere landbouwinputs. Eén 
daarvan is kunstmest. 

Waterwanorde 
Toen men op het Pandivere 

Plateau in Estland grote voorra
den fosfor, een belangrijke 
grondstof voor kunstmest, vond, 
begon men dan ook snel met de 
voorbereiding van de ontginning. 
Deze zou gebeuren d.m.v. groot
schalige opgravinge in dagbouw 
van dit plateau. 

Om deze mijnen droog te hou
den zal per dag zo'n 100.000 
kubieke meter water wegge
pompt moeten worden waardoor 
vele rivieren en beken dreigen te 
verdrogen, wat stroomafwaarts 
onvermijdelijk tot grote proble
men moet leiden. De aanwezig
heid van uranium kan er boven
dien toe leiden dat het grondwa

ter besmet zal worden door het 
radioaktieve mijnafval. Dit veront
reinigde water komt uiteindelijk in 
de Finse golf terecht, zodat de 
moeilijk afbreekbare komponen-
ten op lange termijn ook de Oost
en Noordzee zullen besmetten. 
Bij het proefgebied van Maardu is 
al een meer radioaktief besmet. 
De industriële verwerking van het 
fosfor-erts zal tevens leiden tot 
een flinke toeneming van de 
luchtverontreiniging in het Balti-
cum. 

Ests verzet 
In Estland is er dan ook heel 

wat protest gerezen tegen deze 
ontginningsplannen, o.m. vanwe
ge de Estse schrijversunie, het 
Estse advokatenkongres en het 
Estse onderwijzerskongres. De 
Komsomol van de universiteits
stad Tartu uitte zijn ongenoegen 
tijdens de één-mei demonstratie. 
De tegenstanders van het fosfor
winningsprojekt wijzen erop dat 

er in de sovjetrussische kunst-
mestprodukfie nog grote onge
bruikte reserves zijn. Zowel wat 
betreft de winning van de grond
stoffen als de vera/erking door de 
chemische industrie, dat ook het 
gebruik en de opslag van gewone 
mest nog aanzienlijk verbeterd 
kunnen worden en dat een ge
bruik van moderne landbouwma
chines de efficiëntie van het land
gebruik aanzienlijk zou verho
gen. Behalve de grootschalige 
milieuverontreiniging vrezen de 
Esten ook dat de import van ar
beidskrachten uit andere delen 
van de Sovjetunie tot een nieuwe 
russificeringsgolf zal leiden. Als 
gevolg van dit protest werd de 
serieuze fosforwinning door de 
Sovjetautoriteiten uitgesteld tot 
1994, ondertussen draait een 
proefmijn. 

De VU-Europarlementsieden 
dringen er in hun ontwerp-resolu
tie op aan dat de Europese Kom
missie, de EG-lidstaten en de 
andere leden van de ministerkon-
ferentie van de Noordzeelanden, 
die met de gevolgen van dit pro-
jekt te maken zullen krijgen, in 
hun bilaterale en multilaterale be
trekkingen met de Sovjetunie zul
len ijveren voor het afgelasten 
van dit ekologisch schadelijke 
fosforwinningsprojekt. 

!?( J n 

O L E C H T S een klein percentage 
^ d i e r e n worden op de boerderij 
nog gestrooid met stro. 

Jaren geleden hadden koeien, 
paarden, runderen en varkens hier 
hun hemel op aarde in het warme 
stro; dat als tussendoortje als eens 
kon dienen als bulkvulsel. 

Op enkele loffelijke uitzonderingen 
na staan ze thans in een kille stal, 
waar de zonnige warmte van stro ver 
te zoeken is. Dit is nu vervangen door 
alle mogelijke synthetische vloerbe
kleding, dat op alle vlakken bijzonder 
kil aandoet. 

Een van de vele kwalijke gevolgen 
van deze moderne aanapek is o.a. 
Het feit dat de kwaliteit van de dierlij
ke mest, als voedselbron voor de 
plant, maar vooral als instandhouder 
van het humusgehalte, struktuur en 
vruchtbaarheid van de bodem fel ge
daald is. Om niet meer te zeggen. 

Zelfs de meest fervente voorstan
ders van deze ligbedmethode gaan 

ermeen akkoord dat de aldus gepro
duceerde dierlijke mest, zoals die 
thans op de bodem uitgespreid wordt, 
van een meer dan bedenkelijke kwali
teit is. 

Dit omdat de drijfmest de bodem 
verzuurt, geen aanbreng doet aan 
milde, stabiele humus, noch het bo-
demleven beschermt, noch stimu
leert; voor de struktuur van diezelfde 
bodem is er dan ook weinig heil te 
verwachten van dat zure gedoe... 

Meer vee 
voor minder 
landbouwers 
U f f l J vinden het bijzonder erg dat 
• • hier te lande veel meer dieren 

zijn dan er, in verhouding tot het 
geproduceerde voedsel, zouden mo
gen zijn. 

Wij willen hier voorlopig niet verder 
de ekonomische toer op, maar ons er 

toch in verheugen dat er, over de 
grenzen van de politieke partijen 
heen, verweer ontstaan en venvoord 
wordt tegen deze gang van zaken. 

Dit zelfs op gemeentelijk en inter-
kommunaal vlak, waar men zich in
spant om gezamenlijke moties te 
doen goedkeuren in de betreffende 
raden. 

Hierbij stuit men niet zelden op een 
schepen, die gelijktijdig schepen van 
Landbouw, maar ook van Milieu is... 
Eigenlijk zou dit geen kontradiktie 
mogen zijn, maar in de praktijk komt 
het er toch maar op neer dat de 
moties weggestemd of afgezwakt 
worden. 

Deze landbouwers — schepenen 
— of raadsleden worden meestal bij
zonder goed gedokumenteerd door 
hun Landbouworganisatie. Indien 
onze mensen zich echter vooraf goed 
laten dokumenteren, zullen zij bijzon
der gemakkelijk in staat zijn om ai 
deze schijnredenen met zwier te 
weerleggen. Rik Dedapper 
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WIJ tussen volkeren en staten 64/2 

Wakkere Fransen 
De Fransen hebben vele gebreken en hun tegen

spelers zijn de eersten om ze op te merken. Maar ze 
zijn een wakker volk. Nog steeds houden ze, alleen 
al In Europa, de kuttuur van zeven volksgroepen in 
hun ijzeren-greep-met-fluwelen-handschoen en 
reeds beseffen ze het gevaar dat hun Franse wezen 
inderdaad bedreigt: de internationale f mande- en 
zakenwereld, voorzien van een Amerikaans tintje. 

N IET minder dan 247 men
sen met naam uit de 
Franse kunstwereld sla

ken in januari een noodkreet: 
,,La culture frangaise se porte 
bien pourvu qu'on la sauve" (de 
Franse kuituur stelt liet goed, als 
men haar maar redt). 

Op 9 februari wordt rond dit 
probleem te Parijs een massa
bijeenkomst gehouden, met de 
bedoeling, een soort staten-ge-
neraal van de Franse kuituur op 
te richten. 

Overzee 
In de zomer van 1987 is het 

een kwarteeuw geleden dat 
Frankrijk zich uit Algerije terug
trok. Tienduizenden pieds noirs 
(afstammelingen van de Franse 

volksplanting aldaar) komen te 
Nice samen in nostaligsche her
inning aan dat verloren gegane 
overzees Frankrijk. Zij vragen 
ook eerherstel voor enkele op 
bevel van generaal de Gaulle te
rechtgestelde OAS-leiders. 

Van 5 tot 9 juli gaat te Brussel, 
te Luik en in Voeren de negende 
Conférence des commaunautés 
ethnique de langue frangaise 
door. Daar zijn afvaardigingen uit 
Akadië, Quebec, Wallonië, Frans 
Brussel, Jura, andere Romaans-
Zwitserse kantons en Aoste. 

In september is er dan weer 
een Franse wereldtop. Ditmaal 
vergadert hij te Quebec. België is 
er vertegenwoordigd door zijn 
eerste minister, gewezen flamin
gant Wilfried Martens, alsmede 
door een Frans-Belgisch minister 

Naar jaarlijkse gewoonte komt de Franse Wereldtop bij elkaar. Het moederland Frankrijk speelt daarbij 
een grote rol, maar dat ook Wilfried Martens daar zijn opwachting maakt in Vlaanderen niet door 
iedereen gewaardeerd. 

en door de Waalse Gemeen
schapsminister Montfils. 

Aosta 
Franse gebieden buiten Frank

rijk zijn er in Zwitserland, Italië en 
België. Over Zwitserland (la Ro

mandie) weten wij niets te mel
den. Weliswaar smeult nog 
steeds een konflikt ten zuiden 
van het Jura-kanton, maar het is 
niet zeker dat het daar niet om 
een andere Voerstreek gaat. En 
overal elders komen de Frans-
Zwitsers niets te kort. 

Ook „Le Monde" heeft het door... 

Anti-Franse Romanen 
Het Rijk der Fransen omvat heel wat vreemde 

volksgroepen. Naast de Noord-Katalanen, die — 
onder invloed van het sukses hunner zuiderburen — 
ook al tweetalige plaatsnaamborden beginnen te 
plaatsen, wonen de met hen verwante Oksitanen. 

Hun kulturele heropleving en bewustwording is al 
een hele tijd aan de gang. Er waren ook schuchtere 
pogingen om uit dit alles politieke besluiten te halen. 

gedachte verdacht te maken en 
te beknotten. Moedwillig worden 
hier een altijd aanwezig banditis
me en een nationalistisch stre
ven, waarvan een gedeelte ge
welddadige middelen hanteert, in 
eenzelfde zak gestoken. 

Zelfs ,,Le Monde" 
Aanleiding tot de maatregel is 

de moord op een niet-Korsikaan, 

sche terroristen verdacht, hoewel 
dr. Max Simeoni, gekend natio
nalist, nog in allerijl gepoogd 
heeft hem te redden. 

De hele zomer door blijven 
bankovervallen, bomaanslagen, 
nachtelijke kogels in gendarme
rie-kazernes aktueel. Wat is daar
van nationalistische aktie, wat 
gewoon banditisme? 

In december organiseert de 
vereniging Cultura die Lingua 

OP 22 en 23 mei sluiten een 
aantal politieke en kultu
rele bewegingen te Tolo-

sa (Toulouse) aaneen tot een 
overkoepelende partij: de PartI 
Occitan. Sympatisanten uit Kata-
lonië, Baskenland, Bretagne, de 
Elzas en Vlaanderen wonen de 
gebeurtenis bij. Een nationalisti
sche partij, geboren onder een 
Europees gesternte: teken des 
tijds! 

Bommen 
Op 18 februari wordt Sampiero 

Sanguinetti, joernaiist, Korsikaan 
van afstamming, korsikaansge-
zind direkteur van zender FR-3, 
overgeplaatst naar Parijs en ver
vangen door een uit... Tahiti over
gekomen Yves Rambeau, Re
den: de strekking van de zender 
was r .,)iT!atisch en schadelijk 
voor Frankrijk. Deze zender krijgt 
sechts 50 minuten per dag, waar
van 15 % in het Korsikaans. 

Twee nationalistisch getinte 
weekbladen, Arritti en U Ribum-
bu mogen ploets geen wettelijk 
voorgeschreven advertenties 
meer publiceren, waardoor ze 
een bestendige bron van inkom
sten verliezen. 

De nationalistische reakties 
blijven niet bij woordeen. Om 1 
maart overvallen zeven mannen 
een belastingskantoor te Bastia, 
doen de mensen buiten gaan en 
blazen de dossiers op. Gete-

GASCON \ 

\ \^FACH 
HlLHVILHp.;,X 

) 

PROVEN9AL. 

E5PA6N0L 
CATALAN 

Dit gedeelte van Frankrijk toont hoe 
groot Oksitanië wel is. Binnen de gete
kende grenzen worden de „dilekten" 
van de langue d'Oc aangeduid. 

De streken die het Oksi-
taans verloor sinds het ont
staan van de taal. 

De gebieden waar thans 
een mengeling van Oksitaans 
en Frans wordt gesproken. 

kend: FLNC (Front de Liberation 
Nationale de la Corse). 

Voor de nationalistisch Korsi-
kanen begint het jaar 1987 
slecht. Op 21 januari beslist de 
Franse Ministerraad, de Muvi-
mentu Corsupa l'Autodertimena-
zioni (MCA) te ontbinden en twee 
nieuwe prefekten op het eiland 
Korsika (verdeel in twee prefektu-

ren) te benoemen. Het officiële 
doel: ,,de ontwikkeling van terro
risme en banditisme tegen te 
gaan". Het werkelijke doel: de 
ontwikkeling van de zelfbestuur-

gepleegd op 2 januari. Juridische 
basis: dokumenten, gevonden vij 
een nationalistisch militant. 

Zelfs Le Monde schrijft: ,,Het 
probleem is niet, te weten welke 
naam de wettelijke struktuur van 
het nationalisme mag dragen. 
Het bestaat er in, een einde te 
stellen aan de aanslagen, zoals 
aan de bekoring van het separa
tisme. En dit probleem blijft ge
steld." 

Half juni wordt de gezagheb
bende anti-Korsikaanse Frans
man dr. Lafay neergeschoten. 
Als daders worden nationalisti-

Corsa te Morta die Fiun'Orbu een 
open-deur-dag om haar tweetali
ge kleuterschool (twee klassen) 
beter bekend te maken. 

Het is iets... 
Naast deze ene is er nog een 

andere, te Prunelli di Fiun'Orbu, 
waar één door de gemeente en 
twee door de Staat betaalde leer
krachten aan een dertigtal kleu
ters Korsikaans-Frans onderwijs 
verstrekken sedert vijf jaar. 

Het is iets maar het is, voor 
Korsika, alles. 

In Italië is dat anders. De Aos-
fe-vallei beschikt over een be
perkte autonomie. Zij moet die 
echter steeds opnieuw tegen uit
holling verdedigen. Bovendien 
wonen daar vele Italiaanse inwij-
kelingen en hebben vele Franco-
Provencalen zich geestelijk al vrij 
ver aangepast aan hun Italiaanse 
meesters. 

Dat het volksbewustzijn ook 
buiten de union Valdótaine (UV) 
Ivendig is, bewijst een manifest 
dat op 15 januari spontaan wordt 
uitgebracht door jonge mensen, 
die zich bezinnen over begrippen 
als natie en vaderland en die het 
federalisme als een progressis-
tisch programmapunt nastreven. 

Wat is tegenwoordig een be
stuur zonder een behoorlijk infor-
matica-stelsel? De Raad van de 
Aoste-vallei beslist op 23 april, 
een tweetalig stelsel op te zetten. 
In de heersende omstandighe
den is deze schijnbaar normale 
beslissing een kleine overwin
ning voor de Fransen, te meer 
daar zij met eenparigheid geno
men wordt. 

Volk 
In juni zijn er verkiezingen voor 

het Italiaanse parlement. In Aosta 
ontstaat een monsterverbond: 
één tegen allen. Alle partijen, van 
kommunist tot kristen-demokraat 
vormen één lijst tegen de Union 
Valdótaine: Italiaans tegen 
Frans, staat tegen volk, unitaris
me tegen federalisme. Dit wordt 
meteen de inzet dezer verkie
zing. Alleen de MSI (fascist) en 
een plaatselijk partijtje staan daar 
buiten. 

UV wint afgetekend: 35.826 
stemmen tegen 25.422. De se
naatszetel én de kamerzetel ko
men haar toe. 

In het vuur van de overwinning 
wordt een club des cordeliers 
gesticht te Aoste. De taaitoe
stand in deze (hoofd)stad kan het 
best vergelijken met die te Brus
sel: oorspronkelijk een inheemse 
taal maar door bestuur en inwij
king erg vervreemd en nu naar 
buiten uit bijna hslemaal ver-
creemd. De klub wil daar wat aan 
doen: een Franse versie van ons 
,,Vlaamse Komitee voor Brus
sel"! 

Karel Jansegers 

Volgende week: 
Bretanje na vier 
eeuwen Frankrijk. 
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Voor de 29ste keer reeds 

Batibouw 88: 
een bouwbeurs voor iedereen 

Batibouw 88, het 29e Internationaal Salon van het 
Gebouw, de Vernieuwbouw en de Binnenhuisinrich
ting, zal van 25 februari tot zondag 6 maart plaatsvin
den in het Tentoonstellingspark van Brussel. 

Net zoals vorig jaar zullen twee dagen (25 en 26 
februari) voorbehouden zijn aan vaklui, én het gewo
ne publiek. 

SINDS 1959, het jaar waarin 
Batibouw werd opgericlit, 
is de beurs onophoudelijl< 

gegroeid. Het is nu één van de 
belangrijl<ste internationale 
bouwbeurzen. Niet onbelangrijk 
in een land waarvan de bewoners 
met een baksteen in de maag zijn 
geboren en leven en waar dui
zenden in de sektor werken. 

Ter gelegenheid van Batibouw 
88 zullen meer dan 900 recht
streekse exposanten meer dan 
10.000 produkten uit de bouw-
sektor tentoon stellen op een bru-
to-oppervlakte van meer dan 
110.000 m2 (netto 55.000 m2). 

Vorig jaar bezochten 463.000 
mensen Batibouw en ook in 1988 
worden talrijke bezoekers ver
wacht. 

Paleis 2: meubelen, binnen
huisinrichting en doe-het-zelf-
produkten. 

Pa\e\s 3: verwarming en ener
gie 

Paleis 4: Vloer- en muurbekle
ding 

Paleis 5: industrialisatie en 
prefab, gereedschap voor vaklui, 
afdichtingsmateriaal, scheikundi
ge produkten voor de bouw, glas, 
ruwbouw huizen. 

Paleis 6: afwerking (deuren, 
deur- en vensterlijsten, garage
poorten, serres en veranda's, 
trappen, dakvensters en glaswa-

De internationale dimensie van 
Batibouw kan niet langer in twijfel 
worden getrokken. De exposan
ten zullen dit jaar afkomstig zijn 
uit 23 landen. De Europese lan
den zijn het best vertegenwoor
digd, maar er is ook belangstel
ling vanuit Noord-Amerika. Ook 
de interesse uit Azië is opvallend. 

Inkom: 200 fr., katalogus 200 
fr. 

Alle inlichtingen: 02/660.00.32. 

Met de trein 
Op het hele Belgische Spoor

wegnet wordt een prijsverminde
ring naar Batibouw met 40 tot 60 
% toegekend (40 % voor de eer
ste reiziger en 60 % verminde
ring voor de 2e tot de 6e persoon 
die samen reizen). 

ren). In dit paleis bevindt zich ook 
de BRT-radio. 

Paleis 7: sanitair. 
Paleis 8: isolatie, materiaal 

voor het kantoor van de architekt. 

Palels 9: glazenprodukten 

Paleis 10: Zowat alles i.v.m. 
veiligheid in en rond het huis. 

Paleis 11: keukens en inbou-
wapparaten voor keukens. 

Patio: huizen en infostands. 
Hier zal het huis van het jaar 2000 
getoond worden, een huis onder 
een glazen dak gedragen door 
een houtstruktuur. 

Wie daarvan wil gebruik ma
ken, moet zich in het vertreksta-
tion bekend maken en het trein-
biljet ,,Enkel" op Batibouw laten 
afstempelen ter validering voor 
de terugreis. 

Architekten geven 
gratis advies 

Wie met bouwplannen rond
loopt of aan verbouwen denkt of 
problemen heeft in verband met 
venwarming, isolatie of vocht kan 
daarover vrijuit praten met vak
mensen op de stand Beter (ver-
)Bouwen in de Patio van het grote 
paleis 5 (stand nr 11). 

Ervaren architekten staan ter 
beschikking. U kunt er met hen 

Bij de notaris 
Wie voor de aankoop, verkoop, 

pacht, verhuur enz van huizen, 
goederen, landerijen enz alle be
trouwbare inlichtingen wenst in te 
winnen kan zich wenden tot de 
Nederlandstalige Regionale 
Kommissie van de Koninklijke 
Federatie van Notarissen. 

Deze dienst is gevestigd in de 
Bergstraat 30-32 te 1000 Brussel 
(02/511.90.73) 

Over 
geïsoieerde 
liuizen 

Een onderneming heeft de 
strijd aangebonden tegen de risi-
ko's van overgeïsoleerde huizen 
en stelt op Batibouw een grote 
nieuwigheid voor: het ventilatie-
rooster. 

Dit rooster kan zonder grote 
moeite op bestaande ramen wor
den aangebracht. 

De onderneming, die tentoon
stelt in Paleis 6, biedt een volle
dig gamma roosters voor elke 
installatiewijze. Dank zij deze 
roosters kan u de verluchting re
gelen zonder de ramen te ope
nen. (Info: Renson, Industriezo
ne ,,Flanders Field", 8790 Ware-
gem, tel. 056/60.33.91). 

praten en hen vragen stellen 
waar u mee zit. 

Op Batibouw 82 oogstte die 
initiatief meteen een groot suk-
ses: 388 raadplegingen op 9 da
gen. In 1983: 731, in 1984: 843, 
in 1985, 1986 en 1987 werd het 
duizendtal overschreden. 

Een huis winnen? 
Dit jaar zal de onderneming 

Futurhome twee volledig inge
richte eensgezinswoningen 
,,sleutel op de deur" tentoonstel
len in Paleis 5. Het ene huis is 
modern, het andere werd ge
bouwd in ,,fermette"-stijl met een 
ingerichte verdieping. 

Bezoekers krijgen de kans om 
zo'n huis ter waarde van 
3.000.000 fr. + BTW te winnen 
door ter plekke deel te nemen 
aan een spel-wedstrijd. 

Vakantiewoningen in gans Europa 
Dokumentatie gratis op aanvraag 

Vakantiewoningen 
De IVIaerscliaIck 
Antwerpsestraat 454 

2650 BOOM 
03/888.44.07 03/888.56.55 

En de lening 
komt 

van de ASLK. 

^ 

Op de een of andere dag overkomt 
het u gewoon. U ontdekt het huis of 
appartement van uw dromen. Met alles 
erop en eraan. Of u wilt verbouwen. 
Een badkamer installeren. Maar waar 

'^\ haalt u het geld vandaan? Dat hoeft 
geen probleem te zijn. Kom eens praten 
bij de ASLK. Uw lening, die regelen 
wij snel. En voordelig. Want bij de 
ASLK wordt dat op een gezonde en 
verstandige manier opgelost. 

•4' 

nmm 
I Ook als u leent, doen wij met u mee. t 

'to^^ 

Langs Heizelse paleizen 
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Bouwsektor blijft 

Tweede belangrijkste 
industriële sektor 

(denk maar aan de rijksscholen 
en gemeentelijke scholen), vuile 
en stinkende rivieren, riolen be
dreigd met instorting, enz. 

Met andere woorden: er zijn 
behoeften zat I Dit vraagt om een 
duidelijk struktuurbeleid vanwe
ge de overheid. Struktuurbeleid 
dat naast aanpassen en moderni
seren ook het instandhouden en 
onderhouden van de bestaande 
infrastruktuur inhoudt. Nog een 

Tenslotte past het in zo'n struk
tuurbeleid de kredieten te verde
len op basis van effektleve no
den. Met andere woorden: weg 
met de bestaande politieke ver
deelsleutels die zo sterk In het 
nadeel van Vlaanderen spelen! 
De kompensatie-ekonomie in 
België moet afgebroken worden. 

De bouwsektor is nog steeds 
de tweede belangrijkste indus
triële sektor. De bouwsektor 

In tegenstelling met andere sektoren heeft de 
bouwsektor zonder direkte overheidssteun zichzelf 
gesaneerd. De krisis van de bouwvraag heeft inder
daad zwaar toegeslagen: tussen 1980-1986 zijn 
maar liefst 3.500 bedrijven en 100.000 jobs verdwe
nen. 

H EEL wat gezinnen hangen 
voor hun inkomen van 
deze sektor af: aanne

mers, bouwvakkers, architekten, 
handelaren in bouwmaterialen en 
toeleveringsbedrijven. 

Spaarvermogen 
Zoals geweten hangt de bouw-

produktie, met andere woorden 
het inkomen van veel mensen in 
de eerste plaats af van het be
schikbaar inkomen van zowel ge
zinnen, industrie als overheid. 
Wat stellen we nu vast: 

— de groei van het beschik
baar inkomen van de gezinnen 
vertoont nog steeds geen funda
menteel herstel. Bijgevolg blijft 
het spaarvermogen van de gezin
nen beperkt met alle negatieve 
gevolgen vandien voor de wo-
ningvraag. De voorgestelde fiska
le hervorming van de regering 
Martens VI zal hier niets aan 
wijzigen. 

— het besparingsplan Sint-
Anna verminderde de overheids
investeringen m 1986, 1987 en 
1988 tot 64 % van het program
ma 1985. De eerste tekenen van 
deze besparing worden nu zicht
baar in de vastleggingen. 

Het ministerie van Openbare 
Werken is zelfs niet meer in staat 
het noodzakelijke onderhoud van 
het wegennet te financieren. 
Meer dan de hift van het budget 
gaat naar het afbetalen van 
schulden uit het verleden. Dra
matisch IS bovendien dat men 
onderhoudswerken financiert via 
leningen, die men nog zal moe
ten afbetalen op het ogenblik dat 
er reeds opnieijw tot onderhoud 
moet overgegaan worden. 

Behoeften zat! 
Niet alleen de nationale over

heid werd getroffen door dit 
spaarplan. Ook de provinciale en 
gemeentelijke overheden heb

ben hun budgetten drastisch zien 
verminderen. 

Daartegenover staan duizen
den kilometers niet-onderhouden 
wegen, onderkomen gebouwen 

SIEMENS 

^ti,c^ji/in^ At i^ ilfsi\tfy. 

! 

Interval droogzwieren tot 1200 om/min om uw 
"l innenkapitaal" te beschermen. 
3 basiscyclussen met programma's voor alle 
vezeltypes. 
Kuip en trommel in roestvrij staal. 
4 schokbrekers en 1 stabilisator. 
Zelfreinigende filter. 
2 0 % minder verbruik van wasprodukten. 
Dosering van het waspoeder naargelang van de 
waterhardheid. 

Vergelijk en ... kies Siemens. 

laatste frappant voorbeeld: ons 
kultureel onroerend erfgoed be
hoort tot één van de rijkste van 
Europa. Wat zien we: zowel de 
nationale als de regionale subsi
dies Zijn meer dan gehalveerd. 

vraagt geen speciale gunsten 
van de overheid, maar wenst en
kel dat de overheid haar taak 
naar behoren uitvoert en inves
teert in de toekomst. 

Willy De Saeger 

Advertentie voor 
Openbare Aanbesteding 

Op 8 april 1988 te 10 30 u zal m het O C M W te Zele, Koevliet 3, 
overgegaan worden tot de openbare aanbesteding van de bouw van 10 
personeelskamers te Zele, Koevliet 3 

ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
Raming 998 936 Bfr excl BTW 
Vereiste erkenning: geen 
Uitvoeringstermijn- 50 werkdagen 
Plans en bestek liggen ter inzage op 
- het O C M.W , Koevhet 3 - Zele 
- het kantoor van de ontwerper 

N V M DUQUESNES, Coupure 156 Gent 
- WTC Toren 3 - 2de verdiep 

Simon Bolivarlaan 30, 1210 Brussel, tel 02/212 34.98 

Deze documenten zijn verkrijgbaar tegen de storting van 1 250 fr 
(BTW inbegrepen) en mits vermelding van het BTW nr op het 
stortingsformulier, rek nr 000-0493743-13 van de NV DUQUESNES, 
Coupere 156 — Gent 
Eventuele verzendingskosten bedragen 200 fr De aanbiedingen moeten 
uiterlijk per post besteld worden op 31 maart 1988 
Eventuele nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de ontwer
per 

Advertentie voor 
Openbare Aanbesteding 

Op 8 april 1988 om 10 00 u. zal in het OCMW te Zele, Koevliet 3, 
overgegaan worden tot de openbare aanbesteding van het bouwen van 
10 personeelskamers te Zele, Koevliet 3 

RUWBOUW EN AFWERKING 
RAMING 12 084 834 Bfr (exclusief BTW) 
Vereiste erkenning categorie D klasse 3 
Uitvoeringstermijn. 100 werkdagen 
Plans en bestek liggen ter inzage der belanghebbenden 
1) OCMW, Koevhet 3 Zele 
2) de architect ontwerper 

architectenburo Jan STRYNCKX 
Rotstraat 60 - 9140 Zele 
Tel 052/44 49 83 
iedere maandag en woensdag van 14 30 u tot 16 00 u 

3) Kantoor voor Aanbestedingen 
WTC toren 3 - 2de verd 
Simon Bolivarlaan 30 
1210 - Brussel 
tel 02/211 34 98 

Deze documenten zijn ook verkrijgbaar tegen storting van de som en 
mits vermelding van het BTW nummer op de stortmgsformulieren van 
5 300 fr (inclusief 6 % B T W) op het nr 
KB 444-2604321-53 van het architectenburo Jan STRYNCKX 
De eventuele verzendingskosten bedragen supplementair 250 fr De 
aanbiedingen moeten uiterlijk ter post besteld worden op 31 maart 1988 
Eventuele nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de ontwer
per architect J STRYNCKX, Rotstr 60 - 9140 Zele 
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Wif 
steenkool, elektriciteit, aardgas, stookolie 

In het paleis van 
de energie 

11 

Als reaktie tegen de verspilling tijdens de Gouden 
jaren zestig, heeft de energiekrisis van 1973 het 
onderzoek inzake energiebesparing aangemoedigd 
naar nieuwe oplossingen die efficiënter, verstandi
ger en resultaatgerichter zijn. 

ELANGRIJKE vooruitgang 
is geboekt in de automo-
bielwereld. Even belang

rijke resultaten zijn bekomen in 
het domein van de verwarming 
waar enorme stappen zijn gezet 
tijdens de laatste jaren, dank zij 
de bijdrage van de nieuwe tech
nologieën. U kunt zich daarvan 
vergewissen door uw huidige in
stallatie te gaan vergelijken met 
de oplossingen die voorgesteld 
worden op Batibouw 88 (Paleis 
3), dat volledig vernieuwd en her
doopt werd tot Paleis van de 
Energie. De verbruiker zal er kun
nen vaststellen dat alle energie
bronnen tegenwoordig aan me
kaar gewaagd zijn wat betreft 
resultaten en verbetering van het 
komfort. Het minste energiedeel
tje wordt immers met veel genie 
gerekupereerd. Ook wij hebben 
de ronde gedaan op de „ontmoe
tingsplaats van de 4 grote ener
giepromotoren: steenkool, elek
triciteit, aardgas, stookolie. Elk 
van hen stelt interessante ver
warmingsoplossingen voor. 

Steenkool 
Wie een fervent aanhanger is 

van steenkool, kan nu een inge
nieuze verwarmingsketel installe

ren, uitgerust met een direkte 
voeding van de voorraad naar de 
ketel, met een automatische ver
deling. De ketels zijn allemaal 
uitgerust met een reserve die een 
werkingsautonomie van twee da
gen en meer waarborgt. 

De goede oude continu-ka
chels zien er nu heel wat jonger 
uit. Vandaag zijn het konvektoren 
met thermostaat, waardoor de 
temperatuur met grote precisie 
kan geregeld worden. Sommige 
modellen van kolenkachels kun
nen aangesloten worden op ra-
diotoren, waardoor men een mini 
centrale verwarming bekomt. Dat 
kan vooral interessant zijn voor 
eigenaars van een tweede verblijf 
of voor bewoners van een klein 
appartement zonder centrale ver
warming. 

moedt. Neem als voorbeeld de 
venwarming met akkumulatie. 

De toestellen akkulumeren de 
warmte tegen een eksklusief 
nachttarief, d.w.z. 50 % van de 
dagprijs, en geven die gelijkmatig 
gespreid terug af gedurende de 
hele dag. Deze oplossing kan 
zowel gebruikt worden voor één 
enkele ruimte maar ook voor het 
hele huis. Een perfekte verdeling 
van de warmte in alle lokalen is 
mogelijk maar, u moet het sys
teem installeren bij het bouwen 
zelf en de tussenkomst voorzien 
van specialisten. 

Aardgas 

Elektriciteit 

Geen enkele andere energie
bron levert zoveel verschillende 
apparatuur en verwarmingssy
stemen. De elektrische oplossin
gen zijn haast ontelbaar en bo
vendien bij aankoop dikwijls veel 
goedkoper dan het publiek ver-

De nieuwe aardgasketels ver
minderen het gebruik tot 25 % 
ten opzichte van de traditionele 
ketels. Een bijzonderheid van 
deze nieuwe ketels, uitgerust met 
regeleenheden, is dat ze werken 
met temperaturen die belangrijk 
lager zijn. Terwijl ze u toch een 
optimaal rendement leveren, ver
gelijkbaar met het volle rende
ment. Nog een voordeel: u kunt 
uw huidige ketel vervangen door 
een aardgasketel zonder te moe
ten raken aan de rest van de 
installatie. Deze nieuwe ketels 
bestaan in bodem- en muurtypes. 
Met aardgas kunt u zelfs een 
ketel installeren met een ,,muur-
schouw", tegen elke buitenmuur 
en zonder schouw. 

Stookolie 
De nieuwe olieketels zijn niet 

veel groter dan een gewone was-
machiene en bezitten een tech
nologie die voor een rendement 
van meer dan 90 % zorgt. Prak
tisch de hele energie van de 
brandstof wordt omgezet in kalo-
rieën. Deze ketels dragen een 
kwaliteitsmerk, toegekend door 
een onafhankelijk instituut. 

Wie eraan denkt een olietank 
te installeren, voorziet dan een 
tank die groot genoeg is om in 
één keer en tegen de beste prijs 
een jaarreserve te bevatten. Ge-
middels 300 liter voor een één
sgezinswoning. 

En daarenboven, 
met Aardgas, 

nu extra-voordeien. 
Inderdaad. Elke aardgas-

verdeler biedt u nu extra
voordelen. BIJ de ene zyn dat 
premies bij de aankoop van 
een aardgaskachel of -ketel. Bij 
een andere gaat het om een 
gratis standaardaansiuiting. Of 
om een gratis financiering. Of... 
Om juist te weten welke voor
delen u wachten, haast u naar 
uw aardgasspecialist of -maat
schappij; of loop eens langs op 
stand 3309 in Paleis 3 tijdens 

Batibouw '88 van 25 februari 
tot 6 maart op de Heizel in 
Brussel. 

Aardgas staat voor meer 
komfort en minder zorgen. En 
daarenboven kunt u nu reke
nen op extra-voordelen. Het 
zou jammer zyn daar met van 
te profiteren! 

Kantoor der Notarissen 

EDGARD VAN HOVE en JEAN DEPUYDT 
te Brugge, Guido Gezellelaan, 3 (tel.: 33.29.24 en 33.15.71) 

VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING 
VAN: 

STAD BRUGGE (wijk St-Pieters) 
Een perceel bouwgrond (volgens B P A St-Pieters Zuid-Oost in zone 
bestemd voor handelsdoeleinden), palende met ongeveer 28 m aan de 
St-Pietersgroenestraat, gekad sectie K nr eTQA' groot 15 a 75 ca 
Bouwverplichting binnen de 4 jaar 
VRIJ VAN GEBRUIK 
Ingesteld 1 890 000, Fr 
Alle inlichtingen ten kantore van de Notaris 
ENIGE ZITDAG DINSDAG 1 MAART 1988, om 15 30 uur in het 
Secretariaat van het O C M W te Brugge, Karthuizerinnenstraat, 4 

Kantoor der Notarissen 
EDGARD VAN HOVE en JEAN DEPUYDT 

te Brugge, Guido Gezellelaan, 3 
(tel.! 33.29.24 en 33.15.71) 

VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING 
VAN: 

STAD BRUGGE (wijk St-Pieters) 
Een perceel bouwgrond (volgens B P A St-Pieters Zuid-Oost in zone 
bestemd voor handelsdoeleinden), palende met 49,27 m aan de St-
Pietersgroenestraat, gekad sectie K deel nr 679/C/2 groot volgens 
meting 12 a 78 ca 

VRIJ VAN GEBRUIK 
Plan en alle inlichtingen ten kantore van de Notaris 
ENIGE ZITDAG DINSDAG 1 MAART 1988, om 16 00 uur in het 
Secretariaat van het O C M W te Brugge, Karthuizerinnenstraat, 4 

VEEL GOEDS VOOR UW GELD 

Advertentie voor 
Openbare Aanbesteding 

Op 8 april 1988 om 11.00 u zal in het O C M W te Zele, Koevliet 3, 
overgegaan worden tot de openbare aanbesteding van de bouw van 10 
personeelskamers te Zele, Koevliet 3 

CENTRALE VERWARMING 

Raming 699 065 Bfr excl BTW 
Vereiste erkennmg geen 
Uitvoeringstermijn. 50 werkdagen 
Plans en bestek liggen ter inzage op 
— het O C M W, Koevliet 3 - Zele 
— het kantoor van de ontwerper 

N V DUQUESNES, Coupure 156 - Gent 
— Kantoor der Aanbestedingen 

WTC toren 3 - 2de verd 
Simon Bolivarlaan 30, 1210 Brussel, tel 02/212.34 98 

Deze documenten zijn verkrijgbaar tegen de storting van 1500 fr 
(BTW inbegrepen) en mits vermelding van het BTW nr op het 
stortingsformulier, rek nr 000-0493743-13 van de NV DUQUESNES, 
Coupure 156 Gent. 
Eventuele verzendingskosten bedragen 200 fr De aanbiedingen moeten 
uiterlijk per post besteld worden op 31 maart 1988 
Eventuele nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de ontwer
per 

Advertentie voor 
Openbare Aanbesteding 

Op 8 april 1988 te 1130 u zal in het OCMW te Zele, Koevliet 3, 
overgegaan worden tot de openbare aanbesteding van de bouw van 10 
personeelskamers te Zele, Koevliet 3. 

SANITAIRE INRICHTING 

Raming 848 190 Bfr, excl. BTW 
Vereiste erkenning geen 
Uitvoeringstermijn- 50 werkdagen 
Plans en bestek liggen ter inzage op 
— het O C M.W, Koevliet 3 - Zele 
— het kantoor van de ontwerper 

N V DUQUESNES, Coupure 156 Gent 
— Kantoor voor Aanbestedingen 

WTC toren 3 - 2de verd 
Simon Bolivarlaan 30, 1210 Brussel, tel 02/212.34.98. 

Deze documenten zijn verkrijgbaar tegen de storting van 1000 fr 
(BTW inbegrepen) en mits vermelding van het BTW nr op het 
stortingsformulier, rek nr 000-0493743-13 van de NV DUQUESNES, 
Coupure 156 Gent 
Eventuele verzendingskosten bedragen 200 fr De aanbiedingen moeten 
uiterlijk per post besteld worden op 31 maart 1988 
Eventuele nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de ontwer
per. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 27 febr. 
D BRT 1 - 16.00 
De dappere kapitein, film 
D BRT 1 - 18.10 
Klim op, tienermagazine 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT 1 • 20.10 
Kunstzaken, l<unstaktualiteiten 
D BRT 1 - 20.20 
Wie is Julia?, film 
D BRT 1 - 21.50 
Rigoletto, humor 
D BRT1 - 22.20 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 22.50 
Oe vereffenaar, aktieserie 
D BRT 1 - 23.40 
Poolshoogte, astronomie 
D BRT2 - 20.10 
Kunstzaken 
D BRT2 - 20.20 
Jumping van Antwerpen, reportage 
D Ned. 1 - 15.00 
Beestenboel, serie 
D Ned. 1 - 15.45 
Grote verhalen voor kleine mensen, 
bijbelverhalen 
D Ned. 1 - 15.50 
De Wuzzels, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 16.15 
Silas, jeugdserie 
D Ned. 1 - 18.31 
Dit is Disney, tekenfilmmagazine 
D Ned. 1 - 19.20 
Switch, dramaserie 
D Ned. 1 - 20.28 
Time Ryer, film 
D Ned. 1 - 22.53 
St.Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 2 - 17.00 
Olympische winterspelen 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 19.12 
Olympische winterspelen 
D Ned. 2 - 23.15 
IMagic Moments, film 
D Ned. 3 - 18.20 
Olympische winterspelen 

Zondag 28 febr. 
D BRT1 - 11.00 
De zevende dag, konfratatie 
D BRT 1 - 12.45 
Sunfday Proms, koncert 
D BRT 1 - 14.30 
De moedige smid, jeugdfilm 
D BRT 1 - 15.50 
Jukebox, clips 
D BRT 1 - 15.55 
Blikvanger, modemagazine 
D BRT 1 - 16.45 
Wij, heren van Zichem; serie 
D BRT 1 - 18.10 
Er was een keer..., korte verhaaltjes 
D BRT 1 - 18.20 
Leven... en laten leven 
D BRT 1 • 20.00 
Kijk uit!, verkeerstips 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 • 20.40 
Hoogtevrees, TV-spel 
D BRT 1 - 21.50 
De steek-er-wat-van-op-show, 
praatprogramnna 
D BRT 2 - 15.00 
Stadion, drie uur sport 
D Ned. 1 - 15.30 
Zeg 'ns aaa, komische serie 
D Ned. 1 - 15.55 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 - 16.25 

De kennismaking met de Westerse beschaving verloopt voor Tarzan 
(Christophe Lambert, r.) niet van een leien dakje. Maandag 29 februari 

op Ned. 2 om 20u. 15. 

De baas in huis?, komische serie 
D Ned. 1 - 16.50 
Büch, kultureel programma 
D Ned. 1 - 18.06 
Film van Ome Willem, kinderpro
gramma 
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 
Flying doctors, dokterserie 
D Ned. 1 - 19.50 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.35 
Cagney & Lacey, politieserie 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 20.10 
A perfect spy, serie 
D Ned. 2 - 22.00 
A perfect spy, serie 
D Ned. 2 - 23.25 
Suzy's story, dok. 

Maandag 29 febr. 
D BRT1 - 18.10 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
D BRT 1 - 18.35 
Avonturenbaai, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.00 
lemandsland, toeristisch magazine 
D BRT 1 - 20.10 
Kurtoisie, lessen in hoffelijkheid 
D BRT 1 - 20.15 
Een volmaakte spion, serie 
D BRT1 - 21.10 
Gezondheid, info over contraceptie 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.15 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 20.50 
Made in Belgium, modemagazine 
D BRT2 - 21.20 
De avonturier, serie 
D BRT2 - 22.10 
Bijleren, een nieuwe kans, nieuwe 
reeks 

n Ned. 1 - 17.00 
Magiërs en monsters, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 17.46 
Foofur, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.00 
Toppop, popprogramma 
D Ned. 1 - 19.00 
Wordt vervolgd, tekenfilms en strips 
D Ned. 1 - 20.28 
Avro's wedden dat...?, show 
D Ned. 2 - 20.15 
Greystoke: de legende van Tarzan, 
meester der apen, film 

Dinsdag 1 maart 
D BRT 1 - 18.05 
Sprookjesteater 
D BRT1 - 18.25 

Mik, Mak en Mon, kinderserie 
D BRT 1 - 18.35 
De kleine vampier, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.00 
60 +, seniorenmagazine 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken 
D BRT 1 - 20.20 
i.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.50 
Sinja Mosa, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Modem: Een brok echte natuur, dok. 
D BRT2 - 20.50 
Mike, praatshow 
D BRT2 - 22.05 
Koncert n.a.v. de dag van de Vere
nigde Naties 
D Ned. 1 - 16.10 
Vuilnisbelt, reeks kindermusicals 
D Ned. 1 - 17.46 
Tros popformule, popmuziek 
D Ned. 1 - 20.28 
Animal Crackers, reeks korte filmpjes 
D Ned. 1 - 20.35 
Medisch Centrum West, dramaserie 
D Ned. 1 - 23.00 
Mafia Wars, dok. film 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 19.12 
De jongen met de rode ogen, kortfilm 

Woensd. 2 maart 
D BRT 1 - 15.00 
Er was eens... het leven, tekenfilm
serie 
D BRT 1 - 15.25 
De avonturen van Teddy Ruxpin, te
kenfilmserie 
D BRT 1 - 15.45 
Patrik Pacard, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.10 
Seabert, animatieserie 
D BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, nieuws voor tieners 
D BRT 1 - 20.10 
Kurtoisie, lessen in hoffelijkheid 
D BRT 1 - 20.15 
Vlaanderen erger je niet, spel- en 
showprogramma 
D BRT1 - 21.15 
Krokant, kulinair magazine 
D BRT 1 • 22.15 
Verwant, kunstmagazine 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
De kus, film 
D BRT2 - 21.15 
Over meer, info 
D Ned. 1 - 16.15 
Crossbow, jeugdserie 
D Ned. 1 - 16.40 
Dynasty, serie 

D Ned. 1 - 19.00 
Pompy de robodoii, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.05 
Countdown, popmuziek 
D Ned. 1 - 20.33 
Moonlighting, detektiveserie 
D Ned. 1 - 23.40 
The hitchhiker, thrillerserie 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 21.00 
Over meer, kuituur in Nederland en 
Vlaanderen 

Dond. 3 maart 
D BRT 1 - 18.10 
Fame, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.00 
Europese volkskultuur: mens en 
boom, dok. serie 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken 
D BRT1 - 20.20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
D BRT 1 - 21.05 
Panorama, aktualiteiten 
D BRT1 - 21.55 
Dallas, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Veertien dagen in december, TV-spel 
D BRT2 - 21.45 
Politieke koiiaboratie, de militaire or
ganisatie 

D Ned. 1 - 16.00 
Fauna, natuurfilms 
D Ned. 1 - 16.25 
Lassie, avonturenserie 
D Ned. 1 - 19.00 
Nathalie, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 19.12 
De Smurfen, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 19.25 
De baas in huis?, komische reeks 
D Ned. 2 - 20.15 
Urbanus in 't echt, 2de deel 

Vrijdag 4 maart 
D BRT 1 - 18.05 
De tovenaar van Oz, animatieserie 
D BRT 1 - 18.30 
Bingo!, hitparade 
n BRT 1 - 20.20 
Kurtoisie, lessen in hoffelijkheid 
D BRT 1 - 20.25 
Premiere, filmnieuws 
D BRT 1 - 20.55 
Fame, film 
D BRT 1 - 23.05 
Filmspot, achtergrondinfo film 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 20.55 
De man die van vogels hield, 
dok. 
n BRT2 - 21.45 
De geboorte van een symfonie, serie 
D Ned. 1 - 14.30 
Kro's tekenfilmfestival 
D Ned. 1 - 14.45 
Geluk in het spel, film 
D Ned. 1 - 17.46 
Alvin en z'n boefjes, tekenfilm 
serie 
D Ned. 1 - 18.10 
Kro's tekenfilmfestival 
D Ned. 1 - 20.28 
Drie recht, een averecht, komische 
reeks 
D Ned. 1 - 21.00 
Agatha Christie's Miss Marple, serie 
D Ned. 1 - 23.05 
in 't holst van de nacht, politieserie 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 20.05 
„V", SF-serie 

Zaterdag 27 febr. 
Magie Moments 

Italiaanse film uit 1986 met o.a. Ste-
fania Sandrelli en Sergio Castellitto. 
Op een dag ontmoeten Bo, Cico en 
Ben, die dromen van een karrière bij 
de film, de TV-joernaliste Francesca, 
die een dokumentaire maakt over ver
liefdheid. (Ned. 2, om 23u.15) 

Zondag 28 febr. 
Le Secret 

David, een gevangene die in het be
zit zou zijn van enkele staatsgeheimen, 
slaagt erin te ontsnappen en duikt on
der bij een vriendin. Maar spoedig 
moet hij op zoek naar een nieuwe 
schuilplaats. Franse film uit 1974 met 
o.a. Philippe Noiret, Jean-Louis Trin-
tignant en Mariene Jobert. (TF 1, om 
20U.40) 

[\/laandag 29 febr. 
Greystoke 

Het oorspronkelijke Tarzan-verhaal 
van Edgar Rice Burroughs werd nogal 
vrij bewerkt door .Hugh Hudson in 
1984. (Ned. 2, om 20u.15) 

Dinsdag 1 maart 
La vie de familie 

Franse film uit 1984 met o.a. Juliette 
Binoche, Mara Goyet en Samy Frey. 
Emmanuel woont samen met zijn 
tweede vrouw Mars en haar 15-jarige 
dochter Natacha. Elke zaterdag gaat 
hij zijn eerste vrouw Lili en zijn doch
ter Elise opzoeken... (RTBF 1, om 
22U.35) 

Woensd. 2 maart 
Barquero 

Amerik. western uit 1970 met o.a. 
Lee Van Cleef, Warren Dates en For
rest Tucker. Remy en Marquette heb
ben met hun bende een heel dorp uit
gemoord en willen zich nu dok meester 
maken van de veerboot van Travis. En
kele bendeleden worden uitgestuurd 
om de toestand te verkennen... (BBC 
1, om 23U.20) 

Dond. 3 maart 
inspecteur Lavardin 

Franse politiefilm van Claude Cha-
brol uit 1985 met o.a. Jean Poiret, 
Jean-Claude Brialy en Bernadette La
tent. De auteur Raoul Mons wordt op 
het strand levenloos aangetroffen. Tij
dens zijn onderzoek belandt inspekteur 
Lavardin via de weduwe van Raoul in 
een vreemde, perverse wereld... 
(RTBF1,om20u.20) 

Vrijdag 4 maart 
Fame 

Amerik. film uit 1980 over de dro
men, aspiraties, verzuchtingen en 
mislukkingen van de studenten aan 
een dansschool in New York. De film 
werd later gebruikt als basis voor een 
suksesrijke TV-serie. (BRT 1, om 
20U.55) 
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^ 1 Natuurlijk Is de 
• C ^ titel van dit stukje 

^ ^ n ouderwets, maar 
^ M ^ * daarom niet mln-

^ der juist en meer 
^% dan ooit waar. 

* % l Nu 1992 met 
^ ^ • ^ rasse en ontgren-
^ ^ • 2 h B zende schreden 
^ ^ ^ ^ V nadert valt het op 
^ ^ 1 ^ ^ ^ hoe de Europese 

r ^ ^ k nationaliteiten 
^ J zich weren om los 
^ ^ ^ te geraken uit hun 

knellende centra
le korsetterie. 

Toevallig of niet, maar in de 
voorbije week werden wij met 
de neus op een aantal voor-
lieelden van dergelijke ont
snappingen gedrukt. 

Ik som er u enkele op. 
Een eerste voorbeeld. 
In Frankrijk kwam de 333-blz. 

tellende dictionalre pérlgour-
dln-frangals (et Inversement) 
klaar. 

De vaart 
der volkeren 

Eindelijk, zouden wij zeggen 
want de prilste aanzet tot het 
werk dateert reeds van 1904. 

Enfin, zucht Le Monde. 
Nu kunnen ook niet-Oksita-

nen de langue d'Oc die in de 
Périgord nog door velen ge
sproken wordt ontcijferen en 
begrijpen... 

Een tweede voorbeeld. 
De 24-jarige Vlaming Bernard 

Catrysse kon deze week in de 
Hlrakatagalerij In Osaka zijn 
tentoonstelling met Vlaamse 
grafiek openen. De jongeman 
ziet het zo: „Wij hebben een 
zeer rijk verleden. Kommerclë-
le aktles moeten gebeuren bin
nen ons kultureel-hlstorlsch 
kader." 

Catrysse wil Vlaamse KMO's 
de Japanse markt opsturen en 
ze begeleiden naar kommer-
cieel sukses. Een vleugje ge
schiedenis daartïij Is voor hem 
noodzakelijk, „want", zegt hij, 
produkten kunnen nagemaakt 
worden, geschiedenis niet..." 

Een derde voorbeeld. 
Het provinciaal bestuur van 

Friesland wW met een vernieuw
de drietalige brochure de eigen 
taal en kuituur bij een breed 
Europees publiek inleiden. 

Dat een overheidsbestuur, 
met de koninginsgezinde Hans 
Wiegel op kop, de uitgever is 
mag een waarborg zijn voor de 
ernst van het opzet. Hoe be
scheiden ook — van hieruit al
thans — de vaart der volkeren 
gaat ook aan Fryslan niet voor
bij. 

Een vierde voorbeeld. 
Het spektakulairste bericht 

bereikte ons vanuit Barcelona 
waar alle Spaanse en Europese 
ogen gericht waren op Gaudl 
Hombre, een prestigieuze mo-
debeurs. 

Barcelona is altijd een beetje 
buitenissig geweest en om dat 
te onderlijnen werd de naam 
van architekt Gaudi aan het ge
beuren gekoppeld. Deze ne
gende uitgave van de beurs 
was biezonder belangrijk om
dat Katalonië zijn mode uit de 
Spaanse doeken en het bolero-
keurslijf wil doen. 

Simpele voorl>eelden, hoor ik 
u zeggen. 

Zeker, wanneer ze als los
staande feiten worden gezien 
maar belangrijk in hun geheel. 

Een natie krijgt in het buiten
land pas een echt eigen gelaat 
wanneer het de kop naar de 
wereld keert. 

Of om het eens ouderwets te 
zeggen een plaats inneemt in 
de vaart der volkeren. • 

vt^t 13 

iffnihouclen 

Nu,,geschiedenis" als leerval< steeds meer op de 
lielling l<omt te staan en er vaal< al afgevallen is, 
denkt men soms weemoedig terug aan die iets 
minder vervelende humaniora-uren. In 1648 haalde 
Oranje een slag thuis, of net niet ? Dat zal wel de 
Europa Cup geweest zijn. Kom, ernstig nu, het 
,,verleden" laat ons niet los, moet een richtsnoer 
voor de toekomst zijn, enz. Het wellicht meest 
eigentijdse kommunikatiemedium is het ,,beeldver-
haal", dat niet zelden uit het verleden put. De 
verhouding geschiedenis-strip is dus beslist een 
boeiende konfrontatie. 

EN werkgroep Geschiede
nis getekend, bestaande 
uit studenten moderne ge

schiedenis aan de KU-Leuven, 
heeft nu een konfronterende ten
toonstelling samengesteld die te
recht haar naam draagt, met als 
typerende ondertitel „Een strip-
prospektie". 

Als studenten Geschiedenis 
betekent het voor hen een uitda
ging om da strip aan de ontspan
ningssfeer te onttrekken (geluk
kig zal dat wei nooit helemaal 
lukken) en de verhouding beeld
verhaal/historie te onderzoeken 
De initiatiefnemers gaan ervan 
uit dat aan de stripweergave van 
het verleden, tekening of verteke
ning, twee interessante aspekten 
zitten. Enerzijds de vulgansatie-
funktie- dankzij het ontspannen
de karakter van de getekende 
vorm van tnviaalliteratuur wordt 
er onbewust een zeker (histo
risch) bewustzijn doorgegeven 
De wisselwerking van feiten en 
fiktie prikkelt nu eenmaal de 
geest Anderzijds de datafunktie 
beeldverhalen reflekteren altijd 

een zelfbeeld, te wijten aan de 
interpretatie (de verwerking) die 
de auteurs geven van de te visua
liseren episode De geschiedkun
dig C) geïnspireerde strips wor
den dan ook behandeld als een 
aktuele bron voor het bestuderen 
van een mentaliteit, van heden
daagse waardepatronen Warom 
ook met van manipulatie en ge-
kommercialiseerde verloede-
nng'' 

Dat laatste mag de bezoeker 
zelf ontdekken De alleszins leer
rijke en aangename tentoonstel
ling Geschiedenis getekend. Een 
stnpprospektie, gaat nog tot en 
met vrijdag 4 maart, alle werkda
gen van 9 tot 18 uur, op zaterdag 
van 9 tot 12 uur, zondags geslo
ten 

De ekspositie is ondergebracht 
in de Expozaal van de Centrale 
Biblioteek, Mrg Ladeuzeplein 
21, Leuven De inkom is gratis 
Inlichtingen over de aktiviteiten 
van de werkgroep kunnen ge
vraagd worden op het kontakt-
adres Ravenstraat 48 (bus 33), 
3000 Leuven 

^eesfelen 
Onze nieuwe formule doet het 'm blijkbaar. Wij 

ontvingen liefst 42 juiste inzendingen op ,,Meespe
len (211)": Mohandas Karamtsjand Gandhi. 

Door loting werd het Westvlaamse provincieraads
lid Reinilde Buicke-Verbruggen als winnares aange
duid van het wekelijks boekenpakket. Proficiat! 

DIT keer zoeken we een be
langrijk Oostenrijks psy
chiater, grondlegger van 

een reeks invloedrijke stellingen 
HIJ verkreeg een inzicht in de 
betekenis van de hysterie en hij 
ontdekte de verdringing van be
paalde ideeën in het zieleleven 
Ook over de seksualiteit had hij 
zo zijn teorieen 

HIJ schreef de volgende zin
nen'' Wie IS h e f 

,,Een dn ft zou dus een in het 
levende organisme aanwezige 
drang zijn, die een vroegere toe
stand wenst te herstellen, welke 
het levende onder invloed van 
storende, uitwendige krachten 
moest opeven, een soort organi
sche elasticiteit of als men wil de 
werking in het organisch leven 
van de traagheid 

Deze opvatting van de drift 
klinkt bevreemdend, want wij 
hebben ons eraan gewend, in de 
driften het naar verandering en 
ontwikkeling strevende moment 

te zien en nu vonden wij er juist 
het tegendeel m, de uitdrukking 
van de conservatieve natuur in 
het levende Maar aan de andere 
kant kunnen wij ons de voorbeel
den uit het dierenleven hennne-
ren welke de historische afhanke
lijkheid van de driften schijnen te 
bevestigen ( ) 

WIJ zien, dat de kiem van een 
levend dier gedwongen is, in zijn 
ontwikkeling de structuur van alle 
vormen waarvan het afstamt, zij 
het ook in een vluchtige afkorting 
te herhalen, i p v de kortste weg 
tot zijn definitieve vorm te snel
len, en kunnen dit gedrag slechts 
voor een klem dee mechanisch 
verkaren, en mogen de histori
sche verklaring met overslaan '' 

Indien U het antwoord kent op 
onze vraag, stuur ons dan met
een een briefje of een kaartje 
WIJ,,,Meespelen (213)", Barrika-
denplein 12, 1 000 Brussel 

Veel sukses' 

WA7 puL/nT Her 
LAH& 

SU. IS fJoü miUD 
Geeu cofiLiTie &€-

VOUDEiy 

IK Vlf/D PAT N0& Nier 
zoenö 'T li w pe 
e>aeJiai£ Pouri£x /AM 
[>£ iMTSrejAK£M. 

. ZELPEfJ ZO 
AUSr/e> 6£W££S,T ! 

Gej-

Als in de geschiedenis van het mensdom nog één 
epos moet geschreven worden dan is het dat van de 
kookpot. Goed, volgens Hesiodus was god de eerste 
pottenbakker. Hij mengde aarde en water en schiep 
daaruit de vrouw, die hij Pandora noemde. We laten 
haar beruchte doos, de bijbel en Adams' rib in het 
midden. Feit is dat aardewerk potten wellicht bijna zo 
oud zijn als de min of meer beschaafde mensheid 
zelf. Inmiddels heeft de kookpot of kookpan vele 
vuurtjes doorstaan en is zijn of haar verscheidenheid 
onoverzichtigelijk geworden. Enkele lijntjes eerbe
toon zijn dus niet ongepast. 

DE mens stootte in zijn kuli-
naire bestaansgeschiede-
nis allereerst op de ont

dekking van het vuur Tegelijk zal 
hij wel opgemerkt hebben dat in 
de zon gedroogde klei hard werd 
Waarom zou men die klei dan zelf 
met vorm geven en in het vuur 
bakken'' Zo moet het pottenbak
ken ontstaan zijn, zowat 7000 
jaar geleden Alle opgravingen, 
van welke beschaving ook, bren
gen steevast potscherven aan de 
oppervlakte 

In het bronzen tijdperk werden 
de ruwe potten glad gepolijst, 
waardoor ze water- en luchtdicht 
werden Het glazuren, van latere 
datum, maakte ze ook uiterst 
vuurvast Inmiddels was men de 
potten, eerst door inkerving later 
door beschildering, gaan versie
ren Onder de Romeinen kwam 
het pottenbakken wellicht tot zijn 
grootste bloei Inmiddels heeft 
metaal het aardewerk groten
deels verdrongen Het pottenbak
ken wordt hier ten onrechte als 
een folkloristisch ambacht be
schouwd, terwijl enkele Noord' 
Afrikaanse varianten toch wel 
veld winnen (de taghin is overi

gens een voortreffelijke stoofpot) 
OOk de kippesteen, het aardap
pelduiveltje, de Italiaanse Bagna 
Cauda (met geëmailleerde bin
nenzijde) en de veelzijdige Roe-
mertopf komen weer meer in de 
belangstelling 

In elk geval, als u nog een 
grootmoeders kookpot van echt 
aardewerk hebt, behandel hem 
met eerbied en vooral gebruik 
hem Het maaltijdbereiden erin is 
doorgaans eenvoudig en altijd 
gezond De ingrediënten smoren 
namelijk in hun eigen sappen 
gaar en boter en andere vetten 
zijn overbodig om ze smeuïg te 
maken Bovendien blijft veel 
meer van de natuurlijke smaak 
behouden 

Potten van aardewerk behoe
ven doorgaans weinig schoon-
maakzorg Hoe droger de mate-
ne blijft des te beter Reinigen 
moet natuurlijk toch Gebruik dan 
geen detergent (de aarde zou de 
geur behouden) Was met veel 
warm water en enkele soeplepels 
zout of azijn en laat goed uit
drogen De ketel mag de pot nooit 
verwijten dat hij zwart ziet 
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IViin ree D 

— ON YOUR TOES, SUSIE van JAN PANIK is een aaneenschakeling 
van flashes met een knipoog naar de kitchwereld van het kabaret, met 
een humor, pervers en emotioneel 

Het bijzondere aan deze jonge danser is dat hij zowel de choreao-
grafie als de muziek van zijn produkties bedenkt ,,0n your toes, 
Susie" vrijdag 26 februari 1988, 20 30u in de Monty, Montignystraat 5 
te Antwerpen Info 03/238 64 97 

— Op zaterdag 27 februari om 20 30u organiseert de Wijkwerking in 
zaal EIcks Thuys te Mariaburg zijn tweede kulturele avond 

Onder de noemer VAN BLUES TOT JAZZ brengt Jazz-studio een 
muzikaal overzicht van de rijke jazz-geschiedenis De geschiedenis 
wordt gebracht door twee verschillende muzikantenformaties, de 
leiding is m handen van de jazz-zangeres Viv Mantels Zaal EIcks 
Thuys, Van de Weyngaertplein te Mariaburg-Ekeren Inkom 130 fr 

— HERDENKING — Jeugd en Muziek Izegem, de Herman Roelstrae-
te-stichtmg en de Izegemse koren organiseren op 27 februari, m de 
kerk paters kapucijnen, Roeselaarsestraat om 20u een Herman 
Roelstraete-herdenking Treden op het Westvlaams Orkost en de 
koren Vagantes Morborom en Musica Flandrorum Meer info Stede
lijk feestkomitee Izegem 051/30 22 04 

— HEROPENING — De terugkeer van de kunstwerken van de 
Permeke Retrospektieve enerzijds en de voltooiing van de opfrissings-
werken anderzijds maken het mogelijk het Provinciaal Museum 
Constant Permeke opnieuw toegankelijk te stellen voor het publiek 
vanaf 1 maart 1988 Prov Museum Constant Permeke, Gistelsteen
weg 341, 8220 Jabbeke Voor meer info 059/50 81 18 

— LALA-DE NIEUWE SNAAR — Drie zeer muzikale heren, gelauwerd 
op diverse koncours en festivals m Europa Het is voornamelijk maf, 
gek, soms ontroerend en ontwapenend wat ze doen Ze rammen er 
allerlei soorten muziek uit, van honingzoet tot bikkelhard en slepen er 
ook diverse attnbuten bij aan Iets tussen slapstick en variété in, 
maar je kan ook spreken van pop en kabaret Vrijdag 4 maart 1988 om 
20u in het kultureel centrum van Heusden-Zolder, Dekenstraat 40, 
3540 Heusden-Zolder, 011/53 33 15 

— Schilderijen, tekeningen en 
beeldhouwwerken van JOHAN 
AERCKE en JO DE SMET zijn 
nog tot 12 maart te bewonderen 
in het gemeentehuis van Schaar
beek Alle werkdagen van 10 tot 
16 uur 

Jo de Smet 

— In de Fernand Collin-zaal van het KB-Torengebouw m Antwerpen is 
een tentoonstelling te bezichtigen van tekstiel uit drie typische 
islamlanden, namelijk Tunesië, Noord-Jemen en Chinees Turkestan 
ZELFKANTEN AAN DE ISLAM loopt tot 31 maart Info 02/517 52 75 
of 02/517 56 72 

— GAL — Tot 20 maart loopt in de Herman Teirlmck Galerij, 
Uwenberg 14, Beersel een tentoonstelling met werk van tekenaar Gal 
Scherp, lucied en met grote eerlijkheid is hij als het ware een reporter 
in de eerste lijnen maar zelf zal hij met z'n pen met doden Daarvoor is 
hij té gevoelig en te zeer kunstenaar Organisatie gemeentebestuur 
Beersel Meer info 02/376 45 57. 

GAL 

i^-H •^^t^a^i'^J^S'S^-yjAag^^^g^g'gjs:?^ 

(samenstelling T.S.) 

mt 
Grote Poëzie Bloemlezing 

Dit is pas bioemiezen 
De eerste Grote Poëzie Bloemlezing: ,,Mij liet je 

leven" samengesteld doorAldert Walrecht doet haar 
naam alle eer aan met haar formaat van 22,5 cm 
breedte x 30 cm hoogte x 160 bladzijden Het is een 
— en laat ons daar maar mee beginnen' — erg 
gelukte poging, om op het gebied van de grote-letter-
boeken eens iets beter aan te bieden dan de 
klassieke dames-, dokters, en andere streekromans, 
die het overgrote deel van het aanbod uitmaken. Af 
en toe toch eens een witte literaire raaf. 

INDELIJK komen gebrui 
kers van grote letter-boe
ken die iets meer verlan

gen aan hun trekken Het boek is 
niet alleen voor visueel gehandi 
kapten en voor ouderen handig 
het kan ook andere lezers aan 
trekken en dat vooral door de 
kwaliteit van het gebodene 

Dé vorm 
Het gaat zelfs verder, mis-

schen is dit wel de vorm waarin 
gedichten moeten worden aange
boden, door de grote twintigplus 
letters krijgt ieder gedicht meer 
overtuigingskracht, lijkt het me 

1 oonaangevende Nederlandse 
en Vlaamse stemmen zeggen het 
ook Vrij Nederland' heeft het 
het menselijkste boek van 1987 
genoemd en Marga Minco wist te 
vertellen dat al die evergreens 
frisser op je afkomen, of je ze 
opnieuw ontdekt en Hugo Raes 
vroeg om een tweede exemplaar 
om er een aan ieder van zijn 
kinderen te Kunnen geven Zelfs 
Adriaan van Dis die het afwim 
pelde voor zijn programma, be
zorgde de uitgevers een reklam-
tekst zonder hel te weten, toen hij 
schrijf Ik ben ervan overtuigd 
dat uw boek ook zonder mij zijn 
weg naar de lezers vindt " 

Gevleugeld woord 
En na lezing kun je dit alles 

alleen maar beamen Deze 
bloemlezing staat vol met gedich 
ten waarvan velen zich minstens 
een regel herinneren een zoge 
zegd ,gevleugeld woord" dat als 
citaat, als boektitels of zelfs al 
advertentiekst is gebruikt, en dat 
nu in de juiste omlijsting zijn oude 
glans terugkrijgt, staat er m het 
voorwoord te lezen en het is 
waar 

Want het is goed in eigen hart 
te kijken en hoe kun je dat beter 
dan door dagelijks een gedicht te 
lezen — dat kun je dan alvast 
voor tweehonderdveertigkeren 
met deze bloemlezing Leg ze op 
je nachtkastje, leg ze naast je 
bed, leg ze overal maar zorg dat 
ze met bij de boekhandel blijven 
liggen 

Laagvlieger 

— Mij liet je leven Grote Poëzie 
Bloemlezing A. Walrecht Uitg Ci-
troenpers, Eindhoven 160 biz. 
500 fr 

De (slectitziende) sctirijfster Annie M G Schmidt ontving het eerste eksemplaar van de bloemlezing 
door Citroen-direkteur en samensteller Aldert Waldrecht Van de gevierde schrijfster nam hij het 
gedicht,,Bijziende" op 

mr " " • " " " 

OMDAT Three man and a 
baby een groot succes 
had en heeft, mocht je 

uiteraard soortgelijke films ver
wachten en Baby Boom van 
Charles Shyer is daar een van, 
HIJ IS volgestouwd met een hele
boel onzin en klisjees J C Wiatt 
(Diane Keaton — waarom neem 
je nou zulke rol aan'') is verslaafd 
aan het werk en leeft samen met 
de investeringsadviseur Steven 
{Harold Ramis) die van hetzelfde 
slag IS 's Avonds in bed liggen 
beiden met statistieken en balan
sen te spelen en komt het eens 
tot een gezellig partijtje met el
kaar dan duurt dat welgeteld 4 
minuten (enkele filmsekonden) 
En dan krijgt J C Wiatt een erfe
nis uit Engeland, een verre neef 
laat haar zijn dochtertje na 
Workolic Wiatt gaat de verkeerde 
kant op, wanneer ze steeds meer 
om de baby gaat geven (rol van 
de schattige tweeling Kristine en 
l^ichelle Kennedy) Haar karriere 
flopt en ze gaat dan maar buiten 
wonen Daar ontmoet ze Dr Jeff 
Cooper (een verspelde Sam She-
pard) die J C eindelijk de liefde 

en de rust leert kennen De dok
ter kan echter geen genezing 
brengen voor een film die op dat 
ogenblik reeds lang je strot uit
hangt 

NIEUW 
IN DE BIOS 

Als de muziek van Michael Ka
men over de begingeneriek van 
Suspect van Peter Yates klinkt 
heeft men de neiging om achter
om te kijken, om te zien of er 
geen belagers zijn Direkt dus in 
de juiste stemming'' Niet hele
maal, een beetje wel, want er is 
een moord gebeurd en de hals
starrig zwijgende Carl Wayne An
derson (Lian Neeson) wordt daar
voor door de politie opgepakt, 
hetgeen met van een leien dakje 
loopt HIJ krijgt Kathleen Riley 

(Cher) als advokaat toegewezen 
en die ontdekt al vlug dat hij 
doofstom IS Als de rechtzaak 
begint zijn we er al zeker van dat 
Anderson onschuldig is en dat 
gaat de pret wat drukken, even
als de platitudes over de rechter
lijke macht, ook de idealistische 
advokaat komt even aan bod — 
naast nog enkele klisjees Maar 
dan komt jurylid Eddie Sanger 
{Dennis Quaid in goeie doen) 
plots opdagen om de film vaart te 
geven We worden eindelijk mee
gezogen in een sprankelende ak-
tie, alhoewel ik moet zeggen dat 
de officiële gebouwen in Wash
ington me iets te slecht bewaakt 
lijken in deze film Voor liefheb
bers van Perry Mason — en hier
mee bedoel ik de lektuur en met 
de TV-afkooksels — en andere 
procesfilms is dit een leuke film 
met een Cher die heel wat meer 
kleren draagt dan in de videoclip 
voor haar nieuwe plaat I found 
someone Oh ja, voor de taveri, 
het IS geen overgesneden maar 
doorgesneden keel, dat zegt 

Willem Sneer 

llllill •••• iiiitw l l l l l l l i 
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„Stem van Water" unieke kunstmap 

Vlaamse kunstenaars 
in de bres voor 
bejaarde doven 

15 

Ten voordele van het tehuis ,,Stille Droom" voor 
bejaarde doven te Temse werd zopas een kunstmap 
uitgebracht waarin grafici en vier dichters inspelen 
op de thematiek van het ouder worden en de 
kommunikatieproblemen die dit meebrengt. 

AAN de Stem van Water, 
zoals de kunstmap heet, 
werd meegewerkt door de 

grafici Raf Cocrevits, Ronald 
Ergo, Maurits Van den Dries en 
Cyr Frimouth en vier dichters uit 
het Pajottenland, met name Koen 
Stassijns, Ivo Van Strijtem, Mau
rits Van Liedekerke en Willy Ver-
hegge. De Provinciale Nazorg-
dienst voor Doven Oost-Vlaande-
ren v.z.w. bracht de kunstenaars 
voor dit initiatief samen. 

Fijnzinnig 
De kunstmap heeft een oplage 

van 150 exemplaren. Deskundi
gen schatten de kunstwaarde op 
zowat 30.000 fr. per stuk. De 
kunstenaars zijn er zeer goed in 
geslaagd de nagestreefde een
heid in thematiek te verwezenlij
ken. ,,Een licht gedoofd gedicht" 
(Koen Stassijns), ,,Hardop" (Ivo 
Van Strijtem), ,,Van horen zien" 
(Maurits Van Liedekerke) en ,,Ho
ren en zien vergaan" (Willy Ver-
hegge) zijn stuk voor stuk gedich
ten die op een fijnzinnige manier 
de diepmenselijke problematiek 
van het doof zijn aanraken. Het
zelfde geldt voor de vier etsen. 

Met de opbrengst van de ver

koop van de kunstmap wil de 
Nazorgdienst een deel van de 
verbouwings- en verfraaiingskos-
ten van het tehuis in Temse be
kostigen. 

Rond de kunstmap stellen de 
vier grafici ook hun etsen tentoon 
in de Cipierage aan de Grote 
Markt te Sint-Niklaas. De ten
toonstelling loopt tot zondag 5 
maart en is dagelijks open van 10 
tot 18 uur. In dezelfde Cipierage 
organiseren de vier dichters nu 
vrijdag 26 februari om 20 uur een 
poëzie-avond. 

De kunstmap ,,Stem van Wa
ter" is tot 5 maart verkrijgbaar 
tegen 5.800 fr. Daarna kost ze 
8.000 fr. Bestellingen en inlichtin
gen bij Broeder Maurice, sekreta-
ris Provinciale Nazorgdienst voor 
Doven Oost-Vlaanderen, Jules 
Destréelaan 67 te 9219 Gent
brugge (tel, 091/30.76.90). De bijdrage van Roland Ergo tot de kunstmap. (foto Deiro) 

Omar Waegeman, Olivia 

Klein kan soms groot zijn 
Met Olivia is Omar Waegeman (°1922) reeds aan 

zijn tiende roman toe. Vroeger aktief in de Vlaamse 
Kring Sint-Lutgardis van zijn geboortedorp Grember-
gen, waar hij een aantal stukken schreef voor de 
toneelkring aldaar, is hij ook auteur van een reeks 
liederteksten die door Vlaamse komponisten werden 
getoondicht (o.m. Preud'homme en Hullebroeck). 
Als hoofdredakteur van het Tijdschrift Jeugd zorgde 
hij voor het debuut van een aantal jonge dichters en 
ook als kunstschilder verwierf hij enige naam. 

NKELE van de romans van 
Omar Waegeman kregen 
een Duits vertaling .Kern 

aller Dinge (1979) werd in Oos
tenrijk bijzonder goed onthaald. 
Ondanks zijn veelzijdige artistie
ke ontplooiing behoort Waege
man niet direkt tot de grote na
men uit onze kunstwereld. Niette
min geeft hij in zijn stil werk blijk 
van een authentieke menselijk
heid. Olivia, zijn jongste roman, 
overtuigt eveneens in die zin. 

Stigma 
Uit onvrede met de praktijken 

die hij in de wereld van de psy
chiatrie heeft ervaren, neemt 
Voickweghe afstand van zijn be
roep als psychiater en kiest voor 
het leven als boer, dicht bij de 
natuur waar de mens meer is dan 
een scheikundige samenstelling 
die men met pillen geneest. Zijn 
huwelijk met de dochter uit een 
boerengezin biedt hem die kans. 
De boerderij die het jonge paar 
betrekt, zal pas hun eigendom 
worden wanneer er een nakome
ling IS. Maar als zijn verzwakte 
vrouw haar eerste zwangerschap 
met overleeft en er evenmin een 
nazaat komt, begint voor Volc-
weghe een bevreemdende zoek
tocht naar de voorgeschiedenis 
van de familie van zijn vrouw. Op 

die familie is steeds de dwingen
de geest blijven inwerken van de 
grootvader, die als een hebzuch
tige patriarch zijn eigendom heeft 
willen uitbreiden. Stuwende 
kracht in deze zoektocht is het 
stigma dat de vrouw haar man op 
haar sterfbed in de hand drukte 
en dat Voicweghe toelaat met 
haar in kontakt te blijven over de 
grens van de dood heen. De 
geheimzinnige aantekeningen 
die zij vóór haar dood in een boek 
maakte, worden nu door hem 
aangevuld. In de ontwikkeling 
van allerlei gebeurtenissen wordt 
hij telkens door een niet te bepa
len kracht naar de schrijftagel 
geleid (p. 98) en als het ware 
opgenomen in de osmose met 
een ander leven (p. 86). Daarin 
aangemoedigd door de vreemde 
figuur van Ruithoorn, die als een 
duider wijst op de betekenis ach
ter de werkelijkheid, komt Voic
weghe tot inzicht in het wezen 
van mensen en dingen en weet 
fiij de echte familiegeschiedenis 
te schrijven en zijn plaats daarin 
te begrijpen. De maan die aan
vankelijk de mensen opnieuw 
psychisch gezond wilde maken, 
is door de gebeurtenissen uitge
groeid tot iemand die zijn omge
ving terug heel weet te maken 
door de banden van het verleden 
los te maken en de weg naar de 
gerechtigheid voor te bereiden. 

Oiijf 
Ondanks de soms gezwollen 

beeldende taal en het bijwijlen al 
te nadrukkelijk verklarend karak
ter van sommige beschrijvingen, 
overtuigt deze roman toch door 
een rijke simboliek en vooral door 
een sterke struktuur. 

De simboliek in het werk gaat 
enerzijds uit van de natuur die 
dreigend of helend werkt. De evo-
katie daarvan doet soms denken 
aan het werk van André De-
medts. Anderzijds zijn ook de 
mensen dragers van simbolen. In 
de nieuwe naam die de vrouw 
van Voicweghe in de andere we
reld krijgt: Olivia, steekt oliva: de 
olijf, die als gekneusde vrucht 
olie geeft om wonden te helen. 
Het is dank zij haar dat Voicweg
he ook zijn plaats vindt tussen de 
mensen. De magisch-realistische 
sfeer waarin het boek zich be
weegt, wordt gedragen door de 
vaak hallucinante boodschappen 
uit de andere wereld, die in het 
derde deel een visionair hoogte
punt bereiken. 

Staties 
Waegeman weet de intrige te 

beheersen en stapsgewijze het 
kluwen van een tragisch verleden 
in het heden af te wikkelen. Ove
rigens doet niet alleen deze op
bouw denken aan de struktuur 
van een klassieke tragedie. Er is 
ook de nog figuur van Ruithoorn 
die als een soort bode fungeert. 
En er is vooral de katharsis, de 
zuiverende werking van de ganse 
wandeling: ,,Zijn afkeer voor de 
psychiatrie zoals die daar werd 
voorgeschreven, zijn verloving en 
huwelijk met... Olivia, die niet van 
deze wereld was; de louterende 
gebeurtenissen en verhelderen
de ontmoetingen met Ruithoorn 
en de anderen, zag hij nu als de 
staties van de weg die hem tot de 
ommekeer hadden gebracht", (p. 
134) 

Door het ganse werk weerklinkt 
de roep om dieper te kijken dan 
de oppervlakte der dingen en m 
de happy ending van wat als een 
tragedie begon (de hatelijke on
rechtvaardigheden van de re
pressie) ligt een aanklacht tegen 
onrecht dat vaak generaties lang 

blijft doorwerken. ,,Kleine" litera
tuur kan soms groot zijn. l.p. 

— Olivia. Omar Waegeman. Uitg. 
De Nederlanden, Antwerpen, 1986, 
136 biz. 475 fr. 

Azteken-sukses 
De Aztekententoonstelling te Brussel mocht dee week zijn honderd

duizendste bezoeker verwelkomen. Een echtpaar uit Borgerhout 
mocht ministeriële bloemen in ontvangst nemen. 

Per dag komen zo'n 2.000 mensen naar het Jubelpark om de 
Azteken te bewonderen. Op piekdagen noteerde men zelfs meer dan 
6.000 bezoekers. 

Naar schatting zijn er onder de aanwezigen bijna een kwart 
Nederlanders... 

Alle inlichtingen: 02/733.46.47 of 02/510.35.61 en 62. 
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Georges Simenon: 

Speurder naar de mens 
,,...lk had in de krant gelezen dat u zo menselijk 

was en dat u daardoor wel eens in konflikt kwam met 
het Parket... Maar er werd ook gesproken over uw 
eindeloze verhoren... Dan wordt de verdachte be
handeld met grote vriendelijkheid en gemoedelijk
heid om alle wantrouwen bij hem weg te nemen en 
dan beseft hij niet dat hij ongemerkt helemaal 
uitgehoord wordt..." 

Maigret kon een glimlach niet onderdrukken. 

I R zijn waarschijnlijk weinig 
„misdadigers" die op 
deze wijze keuvelen met 

de dienaar der wet door wie ze 
zojuist bij de lurven zijn gevat. 

Dit is wel het geval in de ra-
zendpopulaire politieromans van 
Georges Simenon (° 1903 te 
Luik). 

Maigret 
Hoofdrolspeler m deze verha

len is de legendarische kommis-
saris Jules Maigret van de Parijse 
Police Judicaire. Vermoedelijk is 
het de menselijke toets die mil
joenen lezers, verspreid over de 
ganse aardkost, naar de Maigret-
romans doet grijpen. De sympa-
tieke klabak die zodanig pijpen 
rookt dat hij de vergelijking met 
stoomboot met glans kan door
staan, staat m schril kontrast met 

tientallen andere spilfiguren uit 
menig detektieve- of misdaadver-
haal. Maigret heeft niet gemeen 
met de Uebermensch Sherlock 
Holmes van Conan Doyle of met 
de beminnelijke Miss Marple van 
Agatha Christie, evenmin met de 
vele andere helden, stoere bon
ken, vlotte macho's, slimmerik-
ken of slijmerds uit de boeken 
van Edgar Wallace, Rex Stout, 
Dorothy Bayers, John Dickson 
Carr en de vele andere groten in 
het genre. 

Maigret is de humane, soms 
wat knorrige ,,flic", zijn motto is 
comprendre ne pas juger (begrij
pen, met oordeien). De Maigret-
verhalen blijven over het alge
meen gevrijwaard van uitermate 
gekompliceerde situaties en mys
teries, sluitende alibi's, herme
tisch gesloten kamers, kortom 

Simenon naast zijn ,,Maigret", een beeldje van de Nederlandse 
beeldhouwer Pieter d'Hondt. 

het verhaal is geen onontwarbaar 
kluwen waarbij de klassieke vra
gen hoe, wat, waarom en doorwie 
ontbreken. In die zin zou men 
kunnen stellen dat Simenon qeen 
,,echte" detektiveschrijver is. 

Wat hem interesseert is niet zo 
vooral de ontknoping of de mis
daad zelf, maar eerder het waar
om, de psychologie van de mis
dadige mens. 

De misdadige elementen in de 

Hoe Vlaams is Simenon? 

Een man uit het noorden 
op 13 februari j.i vierde de schrijver Georges 

Simenon zijn 86ste verjaardag in het Zwitserse 
Lausanne waar hij sinds 1972 woont. 

Het is een wijdverbreid misverstand dat Sime
non een Fransman is, de Nederlandse pers 
houdt deze mythe voor een deel in stand. 

NIETS IS minder waar, 
Georges Simenon 
werd volgens zJjn offi-

Cfëfe geboorte-akte geboren 
te Luik, op donderdag 12 fe
bruari 1903 om 23 30 uur. Ztjn 
vader beweerde echter altijd 
dat hfj op 13 febfuan om 2 00 
uur IS geboren 

Limburger? 
De voorouders langs va

derszijde van de schrijver wa
ren uit Limburg afkomstig, zijn 
grootvader woonde jaren in 
Vljjtingen alvorens zich defini
tief in Luik te vestigen. Sime-
nons moeder, Henriette Brull, 
was de dochter van de Duitser 
en een Hollandse. Haar moe
dertaai was het Nederiands, 
ze leerde nooit Frans spreken 
zonder zwaar Limburgs ak-
sent De vader van Hennette 
Brull was slager, hij verhuisde 
van Herzogenrath naar Neer-
oeteren, van daar naar Ant
werpen, Tienen, Hoepertin
gen om uiteindelijk in Luik te 
belanden. Hier werd de moe
der van de schrijver een be
kende volksfiguur, ze kreeg 
de Nederlandse bijnaam Het 
Potteke, omdat ze in de Luik
se St Nicolaskerk de planten 
verzorgde. 

Tot 1922 leefde Simenon te 
Luik, waar hij ais verslaggever 
van een plaatselijke btad 

werkte Toen trok hij naar Pa
rijs De schrijver heeft echter 
altijd de Belgische nationali

teit behouden, ,,ik fc>en een 
man uit het Noorden, en dat 
blijf Ik", vertrouwde hij ooit 
een joernalist toe 

Parijs 
Ondanks het feit dat de 

schepper en diens bekendste 
kreatfe, kommissaris Maigret, 
haast vanzelf met Parijs wor
den geïdentificeerd, dutkt Lim
burg en het Noorden in het 

Georges Simenon, 85 jaar Jong. Een levende legende'^ 

algemeen hier en daar op m 
Simenons werk. 

In het Belang van Limburg 
van 4 februan ts Mathieu Ruf
ten, een Luikse germanist en 
professor aan het woord: 
,,Rechtstreekse verwijzingen 
naar Simenons famf}i& (éngs 
vaders kant moet ye met een 
vergrootglas zoeken. Zijn 
moeder daarentegen speeit 
wel een rol m ztjn werk. 

In de roman „La maison du 
Canal" beschrijft Simenon on
dermeer de parochiekerk van 
Elen en het huis a^n het ka
naal in hetzelfde dorp. Hier 
heeft de famtlie Brüitlmge tijd 
gewoond. Zeif heefi Simenon 
altijd gezegd dat hij een boer 
was en dat hij utt Limburg 
kwam. Hij heeft nooit verrMen 
dat zijn wortels in het Limburg
se platteland lagen," 

Elschot 
en Waischap 

Prof. Rutten vergelijkt het 
werk van Simenon met dat 
van de Vlaamse schrijvers Ei-
schot en Walschap ,,Alledrie 
gaan ze een beetje m dezelfde 
richting, het zoeken van mo
tieven Elschot en Walschap 
beschreven Vlaamse figuren 
die zich in moeilijke omstan
digheden, met veel konflikten, 
bevonden Die gelijkenis zie je 
ook op stilistisch vlak Sime
non wil net als die Vlaamse
auteurs de taai tot de essentie 
herleiden Hij is steeds een
voudiger gaan schrijven en 
zijn stijl werd voortdurend 
doorzichtiger Simenon heeft 
zich altijd afzijdig gehouden 
van de ekspenmentele roman 
Dat vond hij Larie" 

Maigret-romanszijn geen speeto-
gige schurken die met een mes 
tussen de tanden uit het niets 
opdoemen, ook geen steriotiepe 
Siciliaanse ploerten, geen waan
zinnige geleerden of andere ge
slepen buffers, het zijn mensen 
van vlees en bloed, met hun ei
gen karakter, waarin we soms al 
eens iets van onszelf terugvin
den. Toch kunnen de t\^aigrets, 
evenals de meeste detektieve- en 
politieromans, worden opge
splitst in twee delen: het mysterie 
van de misdaad (in praktisch alle 
gevallen begaan voor het verhaal 
begint) en het onderzoek gevolgd 
door de ontknoping van het ver
haal. Het schrijven van een de-
tektiveverhaal is voor Simenon 
eigenlijk een vrij simpele opgave: 
alles gewoon in omgekeerde 
volgorde schrijven. Men ziet in de 
romans de ontknoping dikwijls op 
voorhand aankomen, zelden 
staat men voor verrassende op
lossingen, de ontmaskering is 
soms zo eenvoudig of toevallig 
dat het vaak een antiklimaks is. 

Sfeer 
Zéér belangrijk in de detektie-

ves van Simenon is dan ook de 
sfeer en de omgeving waarin het 
verhaal zich afspeelt. Deze at
mosphere doordrenkt Simenons 
hele oeuvre. Maigret laat die 
stemming en impressies van een 
bepaald milieu of een bepaalde 
lokatie op zich inwerken terwijl hij 
zwijgend aan zijn pijp lurkt en 
eventuele verdachten nauwkeu
rig observeert. Hij tracht zich in 
de gemoedsgesteldheid van 
deze figuren in te leven om zo 
hun drijfveren en reakties te kun
nen vatten. Naast de mooiste en 
heerlijkste beschrijvingen van 
steden, dorpen, wijken en regio's 
(die deze van de beste reisfolder 
ver overtreffen), naast het haar
scherp op papier zetten van de 
meest uiteenlopende weersom
standigheden, slaagt Georges Si
menon er ook in de lezer regel
matig te doen watertanden. Mai
gret houdt van goed eten en drin
ken, zij het niet op de manier van 
bv. de dikke Nero Wolfe van Rex 
Stout. Deze eksentrieke korpu-
lente privé-detektieve vergenoegt 
zich enkel met de meest eksklu-
sieve wissewasjes, bereid door 
zijn privé kok. Maigret wordt da
gelijks verwend door zijn bemoe-
derende vrouwtje. De franse 
meesterkok Robert Gourtine 
heeft in een boek ,,Het kookboek 
van Mevrouw Megrait" de recep
ten van mevrouw Maigret uitge
schreven. Wanneer manlief ech
ter aan een onderzoek bezig is en 
aldus niet tijdig thuis is om de 
kreaties van Mevrouw te verorbe
ren, schrikt de kommissaris niet 
terug om in een tweede of derde-
rangsrestaurant zuurkool met 
worst of simpelweg stoemp te 
gaan eten. Verdachten die aan 
een lang onderhoor worden ver-

3worpen krijgen steevast sandwi-
hes met hektoliters bier te ver

werken (op de achtergrond snort 
dan tevreden de oude potkachel, 
die Maigret vertikt in te ruilen 
voor de moderne centrale verwar
ming). Kenners beweren dan ook 
dat Maigret een typische vooroor
logse politieman is, zowel wat 
betreft zijn werkmetoden als wat 
betreft zijn mentaliteit, de kom
missaris zou gewoon niet meer 
thuishoren in deze tijd van ge
avanceerde kommunikatiemid-
delen, komputers en afluisterap
paratuur. 

Harde romans 
Onder zijn eigen naam heeft 

Simenon met minder dan 117 
psychologische of harde romans 
geschreven. Tel daarbij nog eens 
de 80 IVIaigrets en de ruim 200 
romans gepubliceerd onder ver
schillende schuilnamen, dan 
krijgt je zo'n beetje een beeld van 

(lees door biz. 17) 
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het ontzaglijke oeuvre dat Sime-
non bijeen gepend heeft! 

De term Roman dur of harde 
roman komt van de schrijver zelf. 
Hij noemde zichzelf steeds ro
mancier (romanschrijver) en gaf 
dit altijd trots op in officiële papie
ren. 

Er wordt wel eens beweerd dat 
er twee Simenons zijn: die van de 
seneuze-boeken en die van de 
Maigrets. Een verschil tussen 
beide genres is dat in de psycho
logische romans de gebeurtenis
sen vrijwel altijd worden geschre
ven vanuit het standpunt van de 
hoofdpersoon en in chronologi
sche volgorde. Kommissaris Mai-
gret heeft altijd te maken met 
gebeurtenissen, meestal misda
den die reeds plaats hebben ge
had. 

Ook de inspanning die Sime-
non moest leveren bij het schrij
ven van beide soorten boeken 
verschilde. (We kunnen gerust 
overschakelen naar de verleden 
tijd want Simenon publiceerde 
zijn laatste „Maigret" In 1972, de 
laatste psychologische roman 
schreef hij een jaar vroeger.) 

Het schrijven van een politiero
man beschouwde Simenon eer
der als routine, terwijl het kreëren 
van een harde roman labeur was: 
hij sloot zich hele weken in zijn 
werkkamer op en verloor gemid
deld zo'n 2 tot 3 kilo in de week. 
Zulke vlagen van schijfkoorts 
duurden ongeveer 7 tot 12 da
gen, een toch wel erg krappe 
tijdspanne om een boek klaar te 
stomen. In de loop der jaren heb
ben heel wat joernalisten en lite
ratoren melding gemaakt van de 
merkwaardige, psychologisch in
teressante verschijnselen die aan 
het scheppingsproces vooraf gin
gen. Wanneer de schrijver voelde 
dat hij een boek kwijt moest, werd 
hij zwijgzaam en nerveus, hij 
voelde zich niet op zijn gemak, 
zelfs zo slecht dat hij vaak pijn in 
z'n lichaam, en druk op zijn borst 
voelde. Soms had hij last van 
verhoogde bloeddruk. 

's Avonds ging hij in z'n eentje 
een ommetje maken, maar ook 
overdag zwierf hij langs straten 
en pleinen waarbij hij allerlei 
vluchtige indrukken in zich op
nam die dan opeens een bijzon
dere waarde schenen te krijgen. 

Geurtje 
Tijdens zijn omzwervingen stak 

Simenon regelmatig zijn neus in 
de lucht, hij snoof allerlei geuren 
op die hem herinnerden aan een 
bepaalde situatie, stad, streek of 

Simenon 
kollaborateur? 
Ifl 1940 verhuisde het gezin Si

menon naar het Franse plaatsje 
Fontenay-le-Comte. Tijdens de 
oorlogsjaren Weef Simenon door-
SctiRjven. Hij schreef echter met 

. over de Duitse bezetting. Hij hield 
zjch ver van het oortogsgevrosi m 
venwerkte pas na 1945 gebeurte
nissen uit de oorlog In enkele 
ronfians, 

Ovwigsns ging ook het kulture-
le feven in Frankrijk door tijdens 
de bezetting Het teaterleven 
Woelde en films werden aan de 
lopende band geproduceerd Na 
de oorlog werd Simenon in som
mige knngen verdacht van pas
sieve kollaboratie met de Duit
sers, hetgeen een vreemde zaak 
was daar Simenon tijdens de be-
zetting vele joden heeft geholpen 
Op een gegeven ogenblik werd hij 
door de Duitsers zelfs als jood 
beschouwd. De schrijver kon aan 
deportatie ontsnappen dank zij de 
geboortebewijzen van zijn groot
ouders die zijn moeder, die nog 
altijd in Luik woonde, hem had 
toegezonden 

Heel wat Maigret-Romans werden verfilmd. De Franse akteur Jean 
Gabin heeft de rol van Maigret dikwijls vertolkt. 

land en aan de mensen die hij 
daar had ontmoet. De kiem voor 
een roman ontstond dikwijls door 
het opsnuiven van zo'n geur. 

De vaak suggestief geschilder
de plaatselijke sfeer en de pak
kende karaktertekeningen heb
ben de Maigrets met de harde 
romans dan weer gemeen. Het is 
hem in al zijn werk te doen om de 
menselijke psyche waaraan hij 
dan ook meer aandacht besteedt 
dan aan verrassende intriges of 
enerverende akties. 

Men noemt Georges Simenon 
wel eens de Balzac van de twin
tigste eeuw omdat het in zijn 
boeken immer gaat om herken
bare mensen en realistische, 
menselijke situaties. 

Waar de schrijver zijn inspiratie 
vond weet hij zelf niet precies. 

Hij gebruikte wel, zoals zovele 
romanschrijvers, als basis of ach
tergrond voor zijn verhalen, de 
kolommen van het zogenaamde 
Gemengd Nieuws uit de dagbla
den. Met ontelbare kleine gege
vens, feiten en impressies kom-
poneerde Simenon zijn romans. 
Hij gebruikte vrijwel nooit recente 
indrukken. Het waren vaak zéér 
oude herinneringen aan perso
nen, sferen, geluiden, emoties en 
geuren. Met deze ingrediënten 
brouwde hij dan z'n boek, op 
enkele dagen tijd, onverstoor
baar, opgesloten in z'n werkka
mer met de gordijnen dicht... 

De werkwijze van de schrijver 
was merkwaardig. Hij ging vrijwel 
nooit uit van een uitgewerkt, voor
opgezet schrijfplan. Hij ging uit 
van de mannen en vrouwen die 
zijn boeken bevolkten. Van tevo
ren wist hij nooit hoe een bepaald 
verhaal zou evolueren. Al schrij
vende werkte hij zich naar het 
einde van een roman toe. 

Simenon gebruikte altijd grote 
bruire enveloppen die hij vol-
sch "t^ met notities over de per
sonages die hij in het verhaal 
gebruikte. Hij besteedde hier 
enorme aandacht aan, hij gaf ze 
een naam, leeftijd, afkomst, be
roep, kortom alles behalve een 
toekomst. Hij bezat een enorme 
kollektie telefoonboeken van de 
grote wereldsteden waaruit hij 
achternamen voor zijn persona
ges putte. Voor de lokaties waar 
de handelingen zich zouden af
spelen gebruikte hij het straten
plan van een stad of dorp. 

Deze bruine enveloppen wer
den beroemd, het Centre d'Etu-
des Georges Simenon van de 
Rijksuniversiteit van Luik bezit 
tientallen van deze enveloppen. 

Gedurende de zeven tot twaalf 
dagen die Simenon meestal no
dig had voor het schrijvenvan een 
roman of een Maigret, stond hij 's 
morgens vroeg op en schreef 
elke dag een hoofdstuk. Een aan
tal boeken schreef hij met de 
hand, de meesten echter met de 

machine. Tikken was volgens Si
menon belangrijk omdat het een 
bepaald ritme aan de tekst geeft 
dat dan weer eens de stijl beïn
vloedt. Ook van zijn, met potlood, 
in minuskuul handschrift ge
schreven manuskripten bevinden 
er zich een aantal in het archief 
van het Studiecentrum Georges 
Simenon. 

Wanneer een roman of Maigret 
eenmaal klaar was, leefde Sime
non enkele dagen in een roes, hij 
was voldaan, opgelucht. Het 
schrijven kostte hem ondanks het 
schijnbare gemak toch veel ener
gie. Hierin ligt de verklaring voor 
het feit dat zijn boeken slechts 
zo'n acht tot vijftien hoofdstukken 
en minder dan 200 pagina's tel
len. 

Somber 
Een aantal thema's komen in 

Simenons boeken steeds terug: 
de vader-zoon relatie, de honger 
naar liefde en begrip, de vlucht of 
onmogelijkheid tot vluchten, ver
vreemding, eenzaamheid, onze
kerheid, huwelijksproblemen en 
menselijke tekortkomingen. 

De romans zijn over het alge
meen scherp getekende close-
ups van tragische mannen en 
vrouwen Na een paar bladzijden 
voelt men reeds dat het verhaal 
slecht gaat aflopen. De schrijver 
leeft met zijn personages mee, hij 
slaat de samenleving met sympa-
tie maar ook met een zekere 
afstandelijkheid, gade. 

Uit zijn werk blijkt zeer duidelijk 
dat Simenon vrijwel uitsluitend 
geboeid is door de psychologi
sche konditie van de mens, hij 
heeft het altijd jammer gevonden 
dat hij nooit de kans kreeg ge
neeskunde en meer bepaald psy
chologie en psychiatrie te stude
ren. 

Georges Simenon heeft immer 
beweerd, dat hij nooit romans 
van andere schrijvers las uit 
vrees door dezen beïnvloed te 
worden. Hij las dan ook uitslui
tend non-fiktie txieken, kranten 
en tijdschriften. Die medische en 
psychologische kennis heeft hij 
bewust of onbewust in zijn ro
mans verwerkt. Dit is waarschijn
lijk ook de rede waarom zijn werk 
tegenwoordig zo populair is bij 
psychiaters en psychologen. 

Wat de stijl betreft was Sime
non erg zuinig met woorden, een 
meester in het geven van korte, 
rake typeringen van mensen, si
tuaties en landschappen. 

Maar één van zijn grootste 
krachten als romancier is onge
twijfeld de beschrijving van de 

sfeer, de ambiance en de trefze
kerheid in de dialoog. 

Simenons schrijftechniek is in 
feite eenvoudig maar getuigt van 
een onuitputtelijke vindingrijk
heid. De voelbare realiteit die uit 
zijn werk spreekt is ontstaan uit 
de waarde die de schrijver hecht
te aan het doorgronden van de 
drijfveren die mensen tot hun 
vaak zonderlinge daden bren
gen. 

(t.s.) 

Verzamel-
cassette 
— Georges Simenon: Speurder 
naar de mens (Een schets van zijn 
leven en werk) van dr. A.J. van 
Zuilen, Is een boekje (77 biz.) dat 
verschenen is bij de uitgeverij A.W. 
Bruna & Zoon Ütrecht/Aartselaar. 
Deze uitgeverij gaf reeds eerder 
alle Maigrets in de zwarte Beertjes 
pocketreeks uit. 

Dit werkje werd uitgegeven ter 
gelegenheid van Georges Sime
nons 85ste verjaardag, het Is los 
verkrijgbaar in de handel, maar 
werd ook opgenomen in de luxe 
verzamelcassette, waarin 15 psy
chologische romans van de hand 
van Georges Simenon werden bij
eengebracht. De cassette is ver
krijgbaar in de boekhandel, evenals 
de afzonderlijke boeken. 

Het boekje van dr. van Zuilen 
bevat naast een heleboel interes
sante biografische gegevens een 
uitvoerige bespreking van Sime
nons psychologische- en detekti-
veromans. Ook een schat aan bi
bliografische gegevens is in deze 
uitgave opgenomen, o.a. de volle
dige lijst van al het verschenen 
werk van Georges Simenon. 

Bij het schrijven van dit artikel is 
ook uitvoerig uit het boekje van dr. 
van Zuilen geput. 

Georges Simenon wordt 85 jaar op 13 februari 1988 
Simenon is de meest succesvolle auteur van deze eeuw 

De feilen op een iij l je 

Simenons vverk bevat maar liefst 220 romans, meer dan 1000 vertellingen, 5 autobiografische werken en 2 reportages Onder 17 verschillende pseudoniemen schreef hij 

nog eens zon 180 boeken 

De totale oplage van zi)n werk - verschenen in 32 landen m 46 laien - bedraagl volgens de laatsle schattingen van Unesco meer dan 350 miljoen exemplaren 

DE HELE WERELD FELICITEERT 
GEORGES SIMENON 

Tol de vooraanstaande Simenon-lezers behoorden en behoren 

Konrad Adenauer, Josephine Baker Heinnch Boll Leonid Bresjnev, Charles Chaplin. Agatha Christie, Winston Churchill, jean Cocteau, T S Eliot, W l l i am 

Faulkner, Jean Gabin, Andre Gide, Maarten 't Hart ErnesI Hemingway Hubert Lampo MaoTse loeng W Somerset Maugham. Henr> Mil ler, Pablo Picasso, 

Jean Renotr Munel Spark 

GEORGES SIMENON 
wordt op 13 februari 1988 

85 

'Veel mensen \ ragen mi) 

Wat moei ik toch van Simenon lezen^ 

Ik antwoord ailes ' 
Andre Gide 

COMMISSARIS MAIGRET 
wordt binnenkort 

60 
Georges Simenon werd vooral bekend door zijn wereldberoemde boeken rondom commissaris Maigret, waarvan zo'n 50 titels in de boekhandel verkrijgbaar zijn 

H I J schreef echter ook 117 psvchologische romans, wellicht minder bekend, maar minstens zo intrigerend 

Simenons 85sle verjaardag vormde aanleiding tot het verfilmen van 13 van deze romans Deze l v serie zal voor velen een boeiende kennismaking mei 

die andere Simenon' zijn 

A W B uitgevers brengt ter gelegenheid van dit alles 15 psychologische romans opnieuw uil De boeken zijn los verkrijgbaar (ƒ 7,50/150 F) en in cassette 

{ƒ 115 -/23O0 F) waarin levens opgenomen een boekje over hel leven en werk van Georges Simenon (ƒ 2,50/50 F) 

Voor meer informalie 030-450424 lif 
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18 Wi\ 
Winterspelen niet van doping gespaard 

Pirmin Zurbriggen wint en verliest 
In Calgary blijft de Olympische molen dezer dagen 

op volle toeren draaien. Wie op het winterse gebeu
ren verslingerd is, komt ruim aan zijn trekken op de 
televisiekabel. Onze eigen BRT schijnt wel de enige 
afwezige in Canada. l\/laar een drama is dat in de 
gegeven omstandigheden niet. 

B' ,ELANGRIJKSTE vaststel
ling: Pirmin Zurbriggen, 
de lieve en de voorbeeldi

ge Zw/itserse skikampioen, won 
en verloor. Het heette dat Permin 
hoopte op driemaal goud. Dat 
was dan te hoog gemikt. 

Stunt 
In de afdaling, het koninginne-

nummer, loste hij de verwachtin
gen ruim in maar in de combine 
miste hij een poortje en daardoor 
ook het eremetaal. In de super-
reuzeslalom, de nieuwste disci
pline, eindigde hij slechts vijfde. 
Verrassend winnaar werd de 23-
jarige Fransman Franck Piccard 
die uit Albertville — waar de Spe

len in 1992 worden gehouden — 
afkomstig is en die daardoor on
gewild voor een heuse propagan
dastunt zorgde. Frankrijk jubelde 
trouwens om Piccard. Onze 
chauvinistische zuiderburen 
wachtten immers twintig jaar op 
een opvolger voor de legendari
sche Killy. 

Men moet er rekening mee 
houden dat het geen sencure is 
in de skisport een favorietenrol 
waardig in te vullen. Er mag in de 
strijd om honderdsten van één 
sekonde inderdaad niets mis
gaan. Een zucht teveel of te wei
nig kan fatale gevolgen hebben... 

Tweede vaststelling: Calgary 
blijft niet gespaard van de do-

pingplaag. Ook weer niets om 
van verbazing achterover te val
len. Een Pools ijshocl^eyspeler 
werd alvast betrapt en daarnaast 
werden ook al verdachtmakingen 
uitgewisseld... 

Carine Pauwels 
Daarbij worden oude (?) koeien 

uit de gracht gehaald. Zo worden 
de Finnen nog maar eens van 
bloeddoping beschuldigd. Een 
oud verhaal nietwaar. Het werd al 
verteld toen Lasse Viren de lange 
afstandnummers op de zomer
spelen systematisch naar zijn 
hand zetten en in de (vier) daar 
tussenliggende jaren bij manier 
van spreken geen prijs(je) kon 
lopen. 

Derde vaststelling: we moeten 
nog even wachten om onze enige 
vertegenwoordigster, Carine 
Pauwels, te kunnen beoordelen. 
Zij trad pas woendag in het strijd
perk. Maar inmiddels was al ko
men vast te staan dat de Euro
peanen deze Spelen volkomen 

Als klap op de vuurpijl van het Brussels beenhouwersfeest raakte bekend dat Anderlechttrainer 
Georges Leekens gewipt werd... 

Pirmen Zurbriggen won en verloor.. 

beheersten. Ze zouden met meer i naar het oude kontinent terugke-
dan drie vierden van de medailles I ren. 

Brusselse derby 
Voor beenhouwers 

De televisiebeelden waren om van te schrikken. In 
de Brusselse voetbal(?)derby RWDM-Anderlecht 
werd er meer op de tegenstander dan op de bal 
getrapt. De mentaliteit op het veld was rot en de 
toeschouwers kregen helemaal niets te zien. 

Een vloed gele en rode kaarten en geen doelkan
sen. 

HOE kon zoiets verklaard 
worden ? Georges Lee
kens had natuurlijk een 

pasklare uitleg — is hij trouwens 
uitstekend in! — waarbij de 
schuld vanzelfsprekend in de 
schoenen van de tegenstander 
werd geschoven. RWDM wilde 
niet. 

Verleerd 
En... (dat is onze mening) An-

derlecht kon weer niet. Omdat die 
ploeg het voetballen systema
tisch heeft verleerd. Veel loop- en 
weinig denkwerk. Dat zijn de ken
merken van het Anderlecht van 
dit seizoen. Enwin Vandendaele, 

bescheiden slim, stelde dat zijn 
oude ploeg voor geëngageerd 
voetbal heeft gekozen en daar nu 
de vruchten van plukt. Misschien 
waar. Maar dat soort voetbal 
strookt niet met de traditie en de 
verlangens van de klub. Leekens 
zal daar rekening mee moeten 
houden. In Anderlecht struikelen 
trainers niet noodzakelijk over de 
resultaten. Er zijn er ook al over 
de speelwijze gevallen... 

Voor het overige kan er vol
gend weekend opnieuw meer 
klaarheid komen in het titeldebat. 
Antwerp-Club Brugge zal zeker 
niet beslissend zijn maar de ver
liezer ziet zijn titelkansen toch 
serieus afnemen. 

Vijflandentornooi onverwoestbaar 

Europees rugby beieeft 
heeriijice tijden 

Onverwoestbaar blijft in het rugby het vijflanden
tornooi overeind staan. Elke winter opnieuw maken 
Frankrijk, Wales, Schotland, Engeland en Ierland 
onder elkaar uit wie Europa's beste is. 

DE tien wedstrijden lokken 
onveranderlijk eivolle sta
dions en tot nog toe 

moest nog nooit enig incident op 

of naast het veld worden be
treurd. Die toestanden zijn na
tuurlijk voer voor... voetbalspy-
chologen die in deze tijden van 

toenemend hooliganisme (ter ge
legenheid van de achtste finales 
van de beker van Engeland heeft 
het er weer gestoven) blijven zoe
ken naar de kwadratuur van de 
cirkel. 

Topsport 
Rugby heeft blijkbaar zijn ei

gen traditie en zijn eigen psycho
logische klimaat. Is het omdat op 
het veld zoveel mag en omdat de 
arbitrage zoveel doorzichtiger is 
dat de gemoederen nooit over
verhit geraken? We weten het 
niet. Maar we zijn er wel van 
overtuigd dat toprugby ook echt 
topsport is. Wie zaterdag beelden 
zag van Frankrijk-lerland en Wa-
les-Schotland zal dat niet durven 

ontkennen. In het Pare des Prin
ces herstelde Frankrijk zich na 
een weinig overtuigend tornooi-
begin. De vice-wereldkampioe-
nen (ze hoefden enkel de Nieuw-
Zeelanders te laten voorgaan) 
vernieuwden hun ploeg grondig 
en speelden plots weer onweer
staanbaar. De wedstrijd was van 
technisch hoogstaande kwaliteit. 

In Cardiff geraakten de Welsh
men weer in vuur en vlam. Daar
over mag men zich niet verwon
deren. Rugby is in dit gedeelte 
van Groot-Brittannië onwaar
schijnlijk populair en de natie ver
eenzelvigt zich natuurlijk met 
haar rugbyploeg. Wales gelooft 
dit jaar opnieuw in de eindover
winning en de sensationele af
loop van de jongste interland zal 

de ploeg nog in deze overtuiging 
hebben gesterkt. In de tweede 
helft werd een 10-20 achterstand 
alsnog In een 25-20 ovenwinning 
omgezet en die ommekeer ver
oorzaakte natuurlijk laaiende 
geestdrift. 

Natie-gevoel 
Pikant, maar begrijpeleijk, de

tail is dat Engeland het in dit 
tornooi altijd zwaar te verduren 
krijgt. Geen van de vier andere 
ploegen gunt de Engelsen het 
licht in de ogen. Dat heeft natuur
lijk meer met politiek en senti
ment dan met sport te maken 
maar zo hangt de wereld nu een
maal aan elkaar. 

De beslissing valt wellicht over 
enkele weken wanneer in Cardiff 
Wales en Frankrijk tegenover el
kaar staan. Hopelijk zendt de 
BRT de wedstrijd rechtstreeks 
uit. De kijkers krijgen dan een 
konfrontatie te zien tussen twee 
stijlen die, op hun best uigevoerd, 
zeer aantrekkelijk kunnen over
komen. Beheerste techniek te
gen gerichte fysiek. Er zijn maar 
weinig sporten die het publiek 
méér spektakel kunnen bieden. 

Flandrien 
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W!) 
Het Partijbestuur deelt mee... 

19 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 22 februari j.l. heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers... 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
hoorde een verslag van zijn voorzitter 
en de overige leden van de VU-dele-
gatie over het verloop van de informe
le voorbereidende onderhandelingen. 
Het nam kennis van het werkschema 
voor deze week en duidde zijn dele
gaties aan voor de door informateur 
Dehaene voorgestelde technische 
werkgroepen. 

Het Partijbestuur acht het gezien 
de grote tegenstellingen tussen de 
gemeenschappen logisch dat de on
derhandelingen mede gekenmerkt 
worden door een geest van konfronta-
tie. De vaagheid van de in het verle
den door Vlaamse regeringspartijen 
gpvoerde politiek heeft de franstali-
gen totnogtoe belet, juist in te schat
ten welke onderwerpen aan Vlaamse 
kant al dan niet onbespreekbaar moe
ten worden geacht. 

Raad van State 
Voor het Partijbestuur van de 

Volksunie lijdt het geen twijfel, dat 
inzake Voeren de arresten van de 
Raad van State hun volle geldigheid 
behouden en ten uitvoer moeten wor
den gelegd. De Volksunie wil eens en 
voor goed afdwingen dat dergelijke 

arresten niet alleen nu maar ook in de 
toekomst uitgevoerd en geëerbiedigd 
zullen worden, in tegenstelling met 
wat de jongste jaren is gebeurd Het 
Partijbestuur is derhalve van mening 
dat een toestand moet afgedwongen 
worden waarbij de Vlaamse instanties 
de arresten zélf ten uitvoer leggen, 
zonder daarbij gehinderd te kunnen 
worden. Een dergelijke toestand zal 
overigens leiden tot de volmaakte 
overbodigheid van dergelijke arres
ten. 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
is het eens met de informateur om te 
stellen dat deze zaak geregeld dient 
te zijn vóór de regeringsvorming. 

Vijf punten 
Om de geest van konfrontatie aan 

de onderhandelingstafel te vervan
gen door een geest van realisme acht 
het Partijbestuur van de Volksunie 
het noodzakelijk, dat de onderhande
lende Vlaamse partijen zich gemeen
schappelijk scharen achter het vijf-
puntenprogramma dat in Vlaanderen 
algemeen beschouwd wordt als een 
geldige omschrijving van de onder-
handelingsbasis met de franstaligen. 

Deze vijf punten zijn: 

Vlaamse Vereniging te Brussel 
werft aan: 

EEN KONCIERGE (m/v) 
Deze betrekt het voorziene appartement in het sekretariaatsgebouw 

van de vereniging, staat in voor het onderhoud van het gebouw en 
verzorgt de bediening tijdens vergaderingen. 

Het appartement bevat alle vereiste voorzieningen en biedt ruimte 
voor maksimaal drie personen. 

Een vast loon wordt uitbetaald. 
Verzoeken om inlichtingen en kandidaturen dienen schriftelijk ge

richt aan het Weekblad „WIJ", onder ref. 012, Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel. Tel.: 02/219.49.30. 

Deze vakantie naar Katalonië? 
De eerste Kataloniëreis van ARK in 

september van vorig jaar is een echte 
voltreffer geworden op elk gebied 

Daarom .. gaan wij dit jaar op
nieuw! 

Wij vertrekken op 11 juli en keren 
terug op 22 juli De prijs, 19.200 fr 
bevat de busreis en alle onkosten, tot 
de laatste peseta. 

Bijna elke dag is er een uitstap, o a. 

naar Empuries, Barcelona, Girona, 
Figueres, Montserrat, Pais en een 
onvergetelijke boottocht naar Cada-
ques. Allemaal gratis! Een reisonge-
vallenverzekering vult dit pakket aan 

Zin om mee te gaan ? Dan verwach
ten WIJ zo snel mogelijk uw inschrij
ving. Voor meer informatie of een 
gedetailleerde brochure- 015/ 
71.24.80 (na 18 uur). 

Ledenwerving 19ae 
Deze week verwelkomen we maar liefst zeven nieuwkomers. Zij 

die dachten dat de voorbije dagen in Aalst alleen karnaval werd 
gevierd moeten hun mening dringend herzien. De VU-ajuinen 
sprongen in één klap naar de zevende plaats. 

Ook in Wichelen heeft men niet stil 
gezeten. Zij veroveren een plekje bij 
de beste tien terwijl Herk-de-Stad op 
een mooie vijftiende plaats beslag 
legt Verder begroeten we Izegem, 
Burcht-Zwijndrecht, Deurne (terug 
van weggeweest) en... eindelijk de 
eerste vertegenwoordiger uit Bra
bant: VU-Zaventem. 

Op de twintigste rang is het écht 
drummen geblazen. Liefst acht afde
lingen verdelen deze stek. 

Het totaal is inmiddels opgelopen 
tot 1596 Hetgeen betekent dat we 
deze week 132 nieuwe leden moch
ten noteren, (g.g.) 

1. (1) vu-Grimbergen . . . . 51 
2. (2) VU-Antwerpen-stad . . 43 
3. (3) VU-Hofstade 40 
4. (3) vu-Meerhout 39 
5. (5) VU-Herentals 35 
6. (7) vu-Bilzen 34 

7. (-) VU-Aalst 33 
8. (6) vu-Gentbrugge 30 
9. (8) VU-Roeselare 27 

10. (-) vu-Wichelen 26 
(11) VU-Zwevegem 26 

12. (9) vu-Assenede 24 
(9) VU-Waregem 24 

14. (11) VU-Maasmechelen . . . . 3 
15. (-) VU-Herk-de-Stad 2 
16 (13) vu-Munsterbilzen 19 
17 (14) vu-Bazel 18 
18. (15) VU-Beselare 16 

(-) VU-lzegem 16 
20. (-) VU-Burcht-Zwijndrecht 15 

(-) VU-Deurne 15 

(16) VU-Dilsen 15 
(16) VU-Gent-Muide . . . . 15 
(16) VU-Sint-Niklaas . . . 15 
(16) VU-Spermalie . . . . 1 5 
(16) VU-Wevelgem 15 

(-) VU-Zaventem 15 
(*) plaats vorige week 

1. de onaantastbaarheid van de 
gewestgrenzen; 

2 de bevoegdheid van de Vlaamse 
overheid over gans het Vlaamse 
grondgebied en alle Vlaamse ge
meenten; 

3. de eerbiediging van het beginsel 
van wederzijdse niet-inmenging; 

4. de volwaardige en effektieve 
deelneming van de Vlamingen aan 
het hoofdstedelijk bestuur op alle 
vlakken; 

5. de eigen belastmgsbevoegdheid 
van elke gemeenschap; de recht
streekse band tussen inkomsten en 
uitgaven binnen een gemeenschap; 
de vrijwillig en doorzichtige solidari
teit tussen de gemeenschappen op 
grond van objektief meetbare nor
men. 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
acht het van wezenlijk belang dat de 
Vlaamse onderhandelaars unaniem 
de franstalige gesprekspartners met 
deze basisbeginselen tegemoet tre
den. 

Israël 
Het VU-Partijbestuur heeft zich be

raden over de berichten uit de door 
Israël bezette gebieden. De VU drukt 
haar zorg uit over de konfrontatiespi-
raal en het stijgend aantal doden. Zij 
wenst dat de Europese Twaalf, onder 
druk van de Belgische regering, kor
daat zouden optreden om deze spi
raal terug te doen draaien, zonder de 
mogelijkheid van een internationale 
konferentie af te wachten. 

Een studiedag, 29 februari te Brussel 

Viaanderen 1992 
l\/let deze studiedag willen Volksunie en Europese 

Vrije Alliantie ,,1992" nauwkeuriger inschatten als 
een stap naar de promotie van Vlaanderen's belan
gen in de Europese ruimte bij het begin van de 21ste 
eeuw. Het is een eerste studiedag ter kennismaking 
met „1992". Meer gespecialiseerde studiedagen 
volgen. 

Programma 

14U.30: Verwelkoming door sena
tor Hans De Belder. 

14U.40: „De interne markt: ruim
te en begrenzing" door Europarle
mentslid Jaak Vandemeulebroucke. 

15u.: „Vlaanderen in een techno
logisch Europa", door volksverte
genwoordiger Hennan Candries. 

15U.20: „Interne markt ook een 

sociale kans?" door senator Roger 
Blanpain. 

Koffiepauze. 

16u.: Debat met vertegenwoordi
gers van de werkgevers- en werkne
mersorganisaties, de Europese in
stellingen en de media. 

17U.15: Slottoespraak door alge
meen Volksunie-voorzitter Jaak Ga
briels. 

Prakt ika 

Wanneer: Maandag 29 februari 
1988, vanaf 14u.30 tot omstreeks 
17U.30. 

Waar: Europees Parlement, Belli-
ardstraat 97-113 te 1040 Brussel. 

De deelname aan de studiedag is 
gratis. 

Inschrijvingen: Volksunie, Barrika
denplein 12, te 1000 Brussel (02/ 
219.49,30). 

70 jaar geleden 
werden helden-
hu Idezerkjes 
vernield 

VOS-bioemen 
te Oeren 

Maandagavond had op het nfil-
litaire kerkhof in Oeren (Alverin-
gem) een bloemenhulde plaats. 
Vlaamse oud-strijders (VOS) leg
den er bloemen neer om de 70ste 
verjaardag te herdenken van de 
schending van 36 heldenhulde-
zerken op dit kerkhof in de nacht 
van 9 op 10 februari 1918. Een 
onderzoek naar de daders lever
de niets op... 

De grafschending in Oeren, en 
de vernieling van 532 heldenhul-
dezerken op 26 mei 1925 waren 
de rechtstreekse aanleiding tot 
het bouwen van de IJzertoren. 
Die zerken, ontworpen door Joe 
English, waren sinds 15 augustus 
1916 door het Komitee voor Hel-
denhulde met bijdragen van som
mige Vlaamse frontsoldaten ge
kocht. Ze waren voorzien van een 
Keltisch kruis waarin AVV-VVK 
stond en een wiekende blauw-
voet. Op het kerkhof van Oeren 
staan nog 5 heldenhuldekruisen 
maar ook Belgische oorlogszer
ken... 
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Begrotingsdebat Antwerpen: 

Het A-team* beheerst 
het debat 

Begrotingsdebatten zijn in een metropool zoals Antwerpen om 2 
redenen van belang: enerzijds geven zij de gelengeheid te 
kontroleren... maar vooral is er anderzijds de kans om vanuit de 
oppositie van de belangrijkste Vlaamse stad het debat te over
schrijden en standpunten van onze partij duidelijk te stellen m 
publieke vergadering. 

Onderstaande is een poging om 
het werk van de raadsleden samen te 
vatten een onmogelijke taak voor de 
joernalist, een onmogelijk taak voor 
de lezer Wel een taak voor de geïnte
resseerde daarom een onderwerpe-
nindeks en een vraag, als je interesse 
hebt regaeeri Reageer door kontakt 
te nemen met ons Antwerps Politiek 

Kollege Dat zal U zowel de volledige 
tekst bezorgen die U interesseert, als 
U in kontakt brengen met mensen 
die het doeni Doet U ook dat' 

Hugo Hermans, 
voorz. Pol. Kollege Antwerpen 

p/a J. LIesstraate 2, 
2018 Antwerpen 

Begrotingsdehat 1988 
Gerard Bergers 

Zes begrotingen lang legde de koa-
litie stapels dokumenten voor aan de 
raad Eerst was er de fusieput zonder 
bodem, daarna kwam er de opgeleg
de saneringslening Minder uitgaven, 
dus snoeien in personeels- en wer
kingskosten maar vooral het laten 
stijgen van de belastingen moest het 
einde van de Antwerpse tunnel (voor 
onze afbetalende kinderen dichterbij) 
brengen Zo startte Gerard Bergers, 
fraktieleider zijn begrotingsinterpella-
tie 

Is dan onze totale schuld groter of 
kleiner geworden' 

Helaas, ze zal nog enkele jaren 
verder stijgen Omdat Antwerpen nog 
altijd meer leent dan terugbetaalt 
Goed, de hoger overheid doet niets 
aan de (te) hoge intresten van de 
sanenngslening en stort altijd maar 
minder en later uit het Gemeente
fonds (minder dan Luik en minder dan 
Genfi) Maar de Sinjoor betaalde 
steeds meer en meer (9 % bovenop 
de nationale inkomstenbelasting en 
2 500 toeslag voor zijn grondbelas
ting) De laatste vijf jaar de helft meer 
of ongeveer 5 700 harde franken 
meer Vijftig harde procenten meer 
ondanks de elektorale daling van 1 % 
voorzien door de CVP-SP-koalitie bij 
toeval m dit verrkiezingsjaar Begrij
pelijke fiskale vlucht uit de stad waar 
teveel lasten opgelegd en te weinig 
baten terugkomen bij de burger i On
dertussen ook, leverde het personeel 
jobs in Dit gebeurde zonder echte 
jobkontrole zodat efficiënte en slecht 
draaiende diensten evenveel inlever
den en goed personeel mee op
draait voor de politiek benoemden i 
Kortom, een stad zonder visie, onder 
curatele van Brussel en een bestendi
ging van de vriendjespolitiek ten kos
te van de belastingsbetalende mach
teloze burger Tnestig 

Fonne Crick 
Fonne Cnck had het eerst over de 

essentie van deze OCMlV-begroting 
onderschatting van uitgaven en over
schatting van inkomsten Resultaat 
verplichte tussenkomst van de stad 
die zelf in het kader van het sane-
nngsplan zelf beperkingen opgelegd 
wordt, en dus De belastingbetaler 
die uiteindelijk altijd de pot moet vul
len IS daar de dupe van Ondanks 
sluitende begrotingen aan de ene 
kant Ondanks beleidspnncipes aan 
de andere kant Gewoon omdat het 
sisteem zo is Verdeling van de be
voegdheden over mandaten Verde
ling van de verantwoordelijkheden 
over mandatanssen Koncentratie 
van de puttenvullerij door dezelfde 
De Antwerpse belastingsbetaler 
Waarbij voor het OCWM de last komt 
van de prefinanciering van allerhande 
lasten opgelegd door de hogere over
heid politieke vluchtelingen, enzo
voort 

Trouwens is het zo onzinnig te 
stellen dat 7 000 bijstandgenieters 
ook iets ten gunste van de gemeen
schap mogen doen'' Dat vergt politie
ke moed en zin voor organisatie' 

Fonne Cnck had het ook over de 
stadsbegroting en naast talrijke pun
ten uit dit 45 centimeter hoog druk
werk, had hij het bijzonder over on-
derwijs, een matene waar hij dagda
gelijks in staat Dwaze beslissingen 
inzake personeelsaanwervingen lei
den er vandaag toe dat leerkrachten 
tewerkgesteld worden als administra
tieve krachten 
* A-team = Antwerps (VU)-team 

Gebeurd m vette jaren, betaald in 
magere jaren Waarbij de werkgever, 
de stad, met durft op te treden als 
ernstig verantwoordelijke voor de to
taliteit van de stad Ondertussen, zei 
Fonne, is de Leiegracht minder vuiler, 
maar blijft die industne daar de ge
plande sport- en rekreatiezone hinde
ren Ook dit IS België, ook dit is 
Antwerpen 

Clara Govaert 

Jeugdverenigingswerk, feitelijk 
jeugdopvang, zou tot de prioriteiten 
moeten behoren van Antwerpen Cla
ra stipte terecht dat de ondersteuning 
met infrastruktuur (lokalen, hulp, ma
teriaal, enzovoort) al te weinig en al te 
versnipperd gebeurt Het goede ini
tiatief van de jeugdvakantiepas kan 
toch nog meer gepropageerd en ge
bruikt worden, ook mits aanstelling 
van enkele sportmonitoren Dat 
bracht Clare Govaert op het sportbe
leid waar de grote investeringsuitga
ven best zouden gestuurd worden 
naar kleinere infrastrukturen, goed 
bereikbaar voor een groter publiek 
Ook bijvoorbeeld voor bestaande rek-
reatieruimten zoals bvb speelplaat
sen van scholen, open te stellen tij
dens vakanties voor buurtbewoners 
en hun kinderen 

Clare haalde nog talrijke konkrete 
punten aan Zoals de uitblijvende be
talingen voor onthaalmoeders, idem 
voor de toelagen voor thuisverpleging 
gehandikapten Omdat ook deze bur
gers belangrijks zouden (moeten) 
zijni 

Hugo Schiltz 

Hugo sprak voor de vuist wegg, 
eerst over de gifbom op de Hooge 
Maey Neen, met sjagrijnig over de 
fouten van het verleden Wel keihard 
over onduidelijke kostennota's voor 
het toekomstig saneren Een milieu-
bom die het grondwater bedreigt, en 
hoge fakturen (wie zal dat betalen') 
met zich mmebrengt Tweede aan
klacht van Hugo de totaal verloeder
de politieke bestuurszeden van deze 
koalitie Waarbij de kleine man bij het 
personeel leeft onder de druk van de 
juiste partijkaart En de Heilige Ant
werpse Geest evenveel gele als rode 
geslaagden in de eksamens helpt 
selekteren Ondertussen promoten zij 
de haven slecht in Brussel, volstaan 
al te snel met klagen over bevoordeli-
ging van Zeebrugge en vergeten Ant
werpen echt efficient te verdedigen 
Zelfs bij hun eigen partijministers 
De CVP-lenoren Tindemans, Akker-
mans. De Backer, Swaelen en De-
meester zijn toch zowel CVP-er als 
Antwerpenaar' Raak besluit van 
Hugo Antwerpen is misschien met te 
weinig naar Brussel gegaan Neen, 
de mensen die naar Brussel gingen, 
hebben te weinig voor Antwerpen 
gedaan Ook in het drukken op eigen 
mensen, op de eigen regering Kijk 
maar naar het uitblijven van gelden 
voor het uitbaggeren van het Vrase-
nedok zodat de investeringen van de 
Linkeroeverhaven eindelijk zouden 
opbrengen Onder de grond gestopt 
geld zonder rendement juisf zoals bij 
de Mivatunnels Het eindresultaat is 
identiek slecht omdat slecht gepleit 
werd' 

Dirk Stappaerts 
Nu eens met met paniekerige reak-

ties zoals de CVP of met demagogi
sche slogans zoals het Vlaams Blok, 

FEBRUARI 

26 SCHOTEN: Voordracht door 
Chris Vandenbroeke ,,De Toekomst 
van de Vlaamse Beweging" in Kem-
peneerszaal (boven Gilde), Markt te 
Schoten Org Vlaamse Vrouwen 
Schoten 

26 TONGERLO-WESTERLO: 
Voordracht door Karel De Cat over 
het ,,Langemarck Studium" Jet Jors-
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 

26 ST.AMANDS-AyD-SCHELDE: 
Baskische Avond Diavoorstelling 
door F De Leeuw, spreekbeurt door 
W Luyten Info over ,,Flandriatik 
Ikastolentzat door Ludo Docx Lokaal 
Ie Dien Aanvang 20u Inkom gratis 
Org Vlaamse Knng E Rollier 

27 BERCHEM: Geleid bezoek aan 
de Lodewijk De Vocht-tentoonstel-
ling. Archief en Museum voor het 
Vlaams Cultuurteven, Minderbroe-
dersstr 22, Antwerpen Bijeenkomst 
om 14u45 Inr Vlaamse Knng Ber-
chem Graag vooraf melden 
321 19 86 

ANTWERPEN 
27 GEEL: Gespreksavond om 20u 
in Molenhof, Wildersedijk 3 over ,,Wat 
met het gefusioneerde ziekenhuis'" 
Org vu-Geel 

27 KONTICH: VU-afdelingsbal in 
zaal D'Ekster, Ooststatiestraat Pla-
tenruiter Dimitn Vanaf 20u30 Inkom 
100 fr 

28 MOL: Zettersprijskamp om 14u 
in zaal Malpertuus 7 500 fr prijzen 
Org vu-Mol 

MAART 

5 BERCHEM: Kursus „Met het oog 
op 9 oktober '88 een goede lijst — 
een degelijk programma en een effi
ciënte propaganda", Alpheusdal T 
Williotstraat 22, van 14 tot 17u Org 
VU-arr Antwerpen i s m Vormings
centrum Lodewijk Dosfel 
2 BERCHEM: Cultureel Centrum 
,,Vrouwen in de gemeente" 
4 TURNHOUT: Kwisavond voor alle 
Vlaamse verenigingen uit de Kem
pen Inschrijven en info bij H Schaer-
laekens (42 25 55) en L Mertens 
(41 48 70) In zaal ,,Het Bovenhuis", 
Warandestraat 36 Org Vlaamse 
Knng Turnhout 
5 MERKSEM: Jaarlijks Volksunie 
Dansfeest (inzet van onze verkie
zingskampanje te Merksem) in zaal 
Wilgenhof, Moeshofstraat 138 Aan
vang 21 u Inkom 100 fr Org VU-
Merksem 

7 KALMTHOUT-HEIDE: 4 avonden 
,,Bloemschikken" door Sylvia Hen
dricks, in ,,De Raaf" van 20 tot 22u 
Ie deel ,,Bloemstuk in vaasje" In
schrijving voor 4 avonden leden 
1000 fr , met-leden 1200 fr , bloemen 
en cursusmemo inbegrepen Inl en 
inschr bij FVV-Kalmthout vóór 1 
maart De andere avonden gaan door 
op 21/3, 28/3 en 18/4 
8 BERCHEM: Federale Vlaamse 
Vrouwen naar tentoonstelling ,,De 
Azteken" Vertrek aan Berchem sta
tion om 8u 30 stipt I Pnjs leden 520 
f r , met leden 570 fr Inbegrepen bus-
inkom-gids en chauffeur Inl en 
inschr bij mevr E Verplancke 
(449 93 79) of bij één der bestuursle
den 
9 KONTICH:, .Ontmoeting met Her
man Candries", in zaal D'Ekster, 
Ooststatiestraat 1 Om 20u Inkom 
gratis Org Vlaamse Kring Kontich 
12 NIJLEN: Haring-gnl in zaal Kern-
penland t V V Vlaamse Knng Van 17 
tot 22u Ook op 13 maart 
12 EDEGEM: ,,Kom zing met mij", 
in zaal Elzenhof, Kerkplein Edegem 
(Elsdonk) om 20u Inkom 150 fr Met 
kamerkoor,,Skalden" en de Vlaamse 
Volksharmonie Animatie en presen
tatie Gust Teugels Org VNSE 
I s m Kulturele Knng en FVV 
13 KONTICH: Omtmoet uw manda-
tans m m V Hugo Coveliers, de afde
lingsvoorzitter en de gemeentelijke 
mandatanssen Zaal D'Ekster, Oost
statiestraat 

maar met gedegen informatie en kon
krete voorstellen Dat vormt de hoofd-
brok van de tussenkomst van Dirk 
Stapparts over de migranten En het 
IS juist een probleem omdat dit be
stuur de situatie heeft laten verrotten 
en juist daardoor de wrevel in de stad 
heeft verhoogd die nu kan omslaan m 
racistische oprispingen Maar de 
vreemdelingen gaan ook zeker met 
vrij uit Integendeel Het is drie voor 
twaalf Enkel een snel, doordacht en 
gemeenschappelijk overteg kan baat 
brengen Desnoods onder stimulans 
van een schepen bevoegd voor 
vreemdelingenzaken Maar vooral 
met oog voor de echte problemen die 
onze mensen dagelijks ergeren 

Problemen zijn er genoeg, veroor
zaakt door de ong 25 000 probleem-
vreemdelingen die gekoncentreerd 
leven in doorgaans verwaarloosde en 
achtergebleven woongebieden Da
gelijkse problemen veroorzaakt door 
lawaaioverlast, vervuiling, ntuele 
praktijken (slachtingen) en gebrek 
aan opvang van een talrijke migran-
tenjeugd Verspreiding over de stad 
helpt dus mets Aanpakken wel Want 
het gaat hier om een overwegend 
jonge groep, die ondanks alle immi-
gratiestops aangroeit Dat moet natio
naal en internationaal aangepakt wor
den Naturalisering helpt enkel bij 
gemengde gezinnen en stemrecht 
moet een recht zijn en blijven voor 
(volledig) geïntegreerde burgers 

Openbaar 
Cenreum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn 

van Antwerpen 
Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van 
Antwerpen richt een kadercursus 
in voor Hoofdverpleegkundige/ 
Hoofdvroedvrouw, in dagonder 
WIJS 

De cursus zal starten op 21 9 1988 
m de lokalen van het Hoger Insti 
tuut voor Verpleegkunde — Stui 
venberg. Lange Beeldekensstraat 
267 Antwerpen 
De cursus wordt gespreid over 2 
academiejaren telkens van 250 
uren 
BIJ aanvaarding van de kandida 
ten zal een inschrijvingsgeld van 
10 000 fr per academiejaar ge 
vraagd worden 
Inschrijvingsformulieren zijn te 
bekomen op de 7e Directie/Perso 
neelszaken. Lange Gasthuis 
straat 39 2000 Antwerpen De in 
schrijvingen worden aanvaard tot 
en met 21 3 1988 
De kadercursus is alleen toegan 
kelijk voor gegradueerde en ge 
brevetteerde verpleegkundigen 
Het aantal deelnemers is beperkt 

Maar vandalisme, straatlawaai, 
enzovoort wordt tegengegaan al de 
stad proper is, als er jeugdopvang 
bestaat En moskeeën moeten inge
plant worden op loopafstand, in over
leg met de religieuze groepen Waar
bij informatie en dialoog en met ophit
sing de fundamentalistische aantrek
kingskracht moeten wegnemen Veel 
wrevelpunten die kunnen wegvallen 
Maar dat ook slechts zullen als de 
migrantengroepen zelf ook mee er 
iets aan doen En bijvoorbeeld ook 
begrijpen dat faciliteiten geweigerd 
worden aan allen die hier komen 
zonder zich aan te passen Waarom 
zou voor hen geen voorafgaandelijke 
streektaaleis gelden' Zelfs Happart 
wordt ermee gekonfronteerd 

Bart Vandermoere 
Een van de laatste spreker in dit 

begrotingsdebat, Bart Vandermoere, 
had het over de politie en de Justitie 
Dezelfde politie die door 't bestuur 
overbelast wordt met kontroletaken 
over zaken die het eigen bestuur zelf 
met regelt Maar ook dezelfde politie 
die overbelast wordt door allerhande 
administratieve taken, terwijl de es
sentiële zaken die de bevolking eist 
vergeten worden veiligheid, voetpa-
troeljes, handtasdiefstallen, vuile 
straten, sluikstorten, noem maar op 
Allemaal zaken die op de schouders 
van de gewone agent geladen wor
den omdat het beleid van 't stad 
met durft, met wilt, met kan, of ge
woon met het lef heeft om de proble
men zelf aan te pakken Wel is dat 
bestuur goed in doorschuiven 

Bart ging verder over toerisme Dat 
domein dat gewoon omdat andere 
zaken altijd voorgaan, met kan reke
nen op enige steun of doordachte 
investenng van gemeenschapsgel
den zelfs ter investenng Investenng 
waar de modale middenstander, kort
om iedereen in deze stad van zou de 
rendementen bekomen Neen, juist 
daarvoor is er geen geld meer Het
zelfde wordt bespaard op posten, ver
volgde Bart, die sociale zekerheid en 
bijstand betreffen Allemaal zaken dio 
gencht zijn op de enkeling, en met op 
de georganiseerde groepen die voor 
zichzelf werken vakbonden, belan
genorganisaties, al dan met gekleurd 
Tenwijl dit bestuur hiervan afhankelijk 
IS en er naar handelt, gewoon om 
afhankelijkheidsredenen Maar ver
geet dat het een bestuur is van de 
ganse stad 

Dirk Van Gelder 
Het plots ontdekken van de ver-

keersknoop door de burgemeester 
werd scherp in de verf gezet door Dirk 
Van Gelder tijdens zijn tussenkomst 
Die altijd maar meer wurgende knoop 
IS er enkel omdat dit kollege met 
vooruitziend was en geen koordinatie 
tussen Openbare Werken, Miva en 
ander openbaar vervoer tot stand 
bracht Want de mensen zijn verplicht 
per auto te komen omdat ze 's 
avonds toch met terugkunnen En 
omdat er vanuit de randstad geen 
snel openbaar vervoer naar de bin

nenstad IS Evenming als een lus rond 
het centrum waar kan geparkeerd 
worden en vanwaar men snel en 
goedkoop in de binnenstad kan gaan 
werken en winkelen Dat streekver
voer zou de metro met zijn vandaag 
begraven nutteloze investenngen 
kunnen doen' Deze stad mag met 
langer passief ondergaan wat ande
ren voor haar met in orde zullen 
maken 

Ook de reinheid, of beter de vervui
ling, van de stad is plots ontdekt Er 
zal opgetreden worden i Desgeval
lend verplicht met politierepressie 
Niets nieuws onder de zon, zei Dirk 
Van Gelder Ook verteden jaar al 
gezegd, en de jaren ervoor, maar 
mets gedaan Of zouden het de okto-
berverkiezingen z i jn ' De burger is 
verplicht, eens te meer, te wachten 
op de uitvoering van deze beloften 

Dirk besloot met talrijke opmerkin
gen over Berchem (Grote Steenweg, 
verhuis distnkshuis, vermeuwings-
werken Statie- en Dnekomngen-
straat) Veel moet daar ook al nog 
gebeuren i 

Ria Van Rompay 
Het zal de lezer opvallen de naam 

van raadslid Ria Van Rompay met 
terug te vinden Op 13 februan j I 
werd ons raadslid moeder van Je
roen, en dat verdient een unieke ver
melding! 

Dienstbetoon 
te Wommelgem 

ledere eerste donderdag van de 
maand Hugo Coveliers van 8 tot 
8u30 

ledere tweede zondag van de 
maand Bart Vandermoere van 11 tot 
12u 

Elke zondag een Volksunie-man 
dataris van 11 tot 12 u 

Donderdag 4 februari Hugo Cove
liers 

Zondag 7 februan Constant Geel 
Zondag 14 februan Ward Her-

bosch — Bart Vandermoere 
Zondag 21 februan Erna De Bock 

(Janssens) 
Zondag 28 februari Henri Van De 

Weghe 
Telkens in Den Klauwaert, Das-

straat 37 

ZO€K€RC}6 
n 31-jarige jonge dame, diploma ge
aggregeerde L S O Nederlands-En
gels, beroepservaring 10 jaar onder
wijs, zoekt een betrekking bij voorkeur 
kultureel artistieke sektor — politiek 
werk of in bedrijfsleven 

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

VU-Ekeren riep leden samen 
Net zoals vorig jaar organiseerde provincieraadslid Leo Luyten 

en de VU-afdeling Ekeren een nieuwjaarsreceptie in het St.Lam-
bertsusvormingscentrum te Ekeren. Dat dit door de leden ten 
zeerste geapprecieerd werd bewees de talrijke opkomst. Als 
gastsprekers waren niemand minder dan Paul Van Grembergen en 
Huao Schiltz uitgenodigd. 

In zijn openingstoespraak verwel
komde provincieraadslid Leo Luyten 
de opgekomen leden In zijn toe
spraak onderlijnde Leo de voorbije 
aktiviteiten van 1987 Hij was een 
gelukkig man om de positieve resulta
ten van VU-Ekeren te kunnen toelich
ten 

Oktober '88 

Dank zij de onvermoeibare inzet 
van bestuur en leden boekte deze 
afdeling tijdens de voorbije kiezing 2 
% winst 

Reeds met het oog op de as 
gemeenteverkiezingen werd de kan
didatuur van Luc lambrechts duidelijk 
toegelicht Verdiend voor zijn kern
achtige objektieve uiteenzetting 
mocht Leo Luyten een gemeend ap
plaus in ontvangst nemen 

Als eerste gastspreker nam nadien 
Paul Van Grembergen het woord Ge
durende een 20-tal minuten wist hij 
een volle zaal aanwezigen tot m het 
diepst van hun hart aan te spreken 
Duidelijk onderstreepte hij de voorop
gestelde doelstelling nl eigenbe-
stuur, en federalisering De moeilijk
heden van de regering destijds ko
ningskwestie, schoolkwestie, en een-

heidswet verdwijnen in de schaduw in 
vergelijking met de huidige moeilijk
heden inzake vorming van een nieu
we regenng Met gemeente- en Euro
pese verkiezingen in het vooruitzicht 
onderlijnde Paul Van Grembergen 
nog eens duidelijk de geestdrift die er 
in alle VU-rangen moet aanwezig blij
ven om verder positieve resultaten te 
boeken „De kracht zit m ons zelf", zo 
eindigde de spreker Ook Paul kreeg 
een langdurig applaus Het sluitstuk 
van deze akademische zitting werd 
waargenomen door kamerlid Hugo 
Schiltz 

Metropoolproblemen 
Na een korte inleiding waaruit 

bleek, dat zijn grootouders nog ras
echte inwoners van Ekeren waren, 
had ook meteen Hugo de simpatie 
van de aanwezigen afgedwongen 
Zijn gesprekstema was voornamelijk 
op provinciaal vlak gericht De duide
lijke tekortkomingen van het stadsbe
stuur inzake havenbeleid, plaatsge
brek en de nodige kredieten voor 
baggerwerken, kunnen oorzaak wor
den dat belangrijke investeringsmaat
schappijen hun aktiviteiten elde^a 
gaan uitbouwen 

Inzake leefmilieu onderstreepte 
Hugo Schiltz de bezoedeling van het 
grondwater door het Hoge IVIaay-
schandaal De huidige waterzuive
ringsstations zijn overbelast Dos
siers in verband hiermee liggen nog 
steeds ter bespreking te wachten 

Gezien de huidige verkeersdrukte 
moet herwaardering van het open
baar vervoer gepropagandeerd wor
den 

Ook de vervulling op kortere termijn 
en de veiligheid van onze stad werd 
als noodzakelijk punt besproken 

Tevens het vreemdelingenpro-
bleem en de onlogische benoeming 
inzake aanwervingen werden scherp 
toegelicht Tenslotte onderlijnde 
Schiltz nog het in gebreke blijven van 
de werkelijke valorisatie van de groot
ste Vlaamse stad Antwerpen heeft 
bovendien evenveel aan kunstschat
ten te bieden als bv Florence, maar 
dit IS door de meeste buitenlandse 
toeristen niet geweten Met de aan
staande gemeenteraadsverkiezingen 
voor de onder onderstreept Schiltz de 
dringende noodzakelijkheid om bo
venvermelde punten onder ogen te 
nemen Hierin wil de VU duidelijk 
verandering brengen, en vroeg dan 
ook om de VU-kandidaten te steunen 
Na een stevig applaus werd besloten 
met het zingen van de Vlaamse 
Leeuw 

Leo Luyten besloot deze zeer ge
slaagde akademische zitting met alle 
leden uit te nodigen op een nieuw-
jaarsdrink Proficiat VU-Ekeren' 

Vlaams Kring Kontich opnieuw 

Met Pasen naar Rome 
Na het sukses van de vonge twee 

reizen organiseert de Vlaamse Kring 
Kontich nu reeds voor de derde maal 
een pelgnmstocht naar Rome van 1 
tot en met 9 april e k 

De verplaatsing geschiedt per 
slaapbus met alle mogelijke komfort 
De overnachtingen geschieden in uit
stekende hotels o a een hotel eerste 
klasse in Rome 

Het programma ziet er als volgt uit 
Op vrijdag 1 apnl vertrekt de slaapbus 
uit Antwerpen om op zaterdag 2 april 
m de namiddag in Rome aan te ko
men Hier volgt een bezoek aan de 
stad en het bijwonen van de pauselij
ke zegen op het St Pietersplein op 
Paasdag 

Op maandag 4 april wordt de reis 
via Volterra naar Pisa verdergezet 
Hier wordt een bezoek gebracht aan 
de scheve toren Daarna doorreis via 

Montecatini naar Bologna, waar het 
historische stadscentrum zal bezocht 
worden Van hieruit gaat het naar 
Padua en zo naar Venetië, waar 
bezoeken aan het San Marcoplem en 
het Canal Grande op het programma 
staan Mogelijkheid tot het maken van 
een romantische gondeltocht Op vrij
dag 8 april vangt de terugreis aan via 
Verona (bezoek aan het amfitheater) 
om zo de volgende dag via Milaan, 
Como Zwitserland en Frankrijk huis
waarts te keren) 

De prijs per persoon bedraagt 
22 600 tr Reisleider is Erwin Brent-
jens, Edegemse Steenweg 2 bus 5, 
2550 Kontich, 03/457 72 40, waar ook 
alle inlichtingen kunnen bekomen 
worden De inschrijvingen voor deze 
uitzonderlijke reis naar de Italiaanse 
kunststeden lopen tot en met 15 fe
bruari 

FVV-kursus 

Vrouwen In 
de gemeente 

De Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen organiseert vormings
avonden over Vrouwen in de Ge
meente 

Vrouwen zijn nog steeds onderver
tegenwoordigd in alle geledingen van 
de maatschappij Hoe kan het ge
meentebestuur een beleid voeren om 

Ook na landelijke ontmoeting te Tongerio 

FVK blijft werken aan Mooi Vlaanderen 
WESTERLO — In de abdij van Tongerio hield de Federatie van 

Vlaamse Kringen zaterdag jl. haar jaarlijkse nationale ontmoe
tingsdag. De Federatie stelt zich op als Vlaams-nationaal Kuituur
en Strijdfonds. Op dit ogenblik zijn een 130-tal kulturele kringen 
aangesloten. 

Uit de bespreking van het voorbije 
werkjaar bleek dat heel wat nieuwe 
stappen zijn gezet 1987 vormde het 
eerste luik in het direjarenplan onder 
het tema ,,Wij geloven dat Vlaande
ren leeft" Centraal in die werking 
staat de toenemende beschikbaar
heid aan vrije tijd en de zinvolle beste
ding ervan Bovendien heeft de FVK 
duidelijke standpunten geformuleerd 
m b t de staatshervorming Ook in de 
Breydel- en de Conmckkommissie 
(die in en rond Brugge het eeuwfeest 
van de oprichting van het standbeeld 
van Breydel en de Coninck herdacht) 
was FVK aktief betrokken 

Mooi Vlaanderen 

Een FVK-projekt dat in heel Vlaan
deren aandacht genoot was de derde 

LIMBURG 
FEBRUARI 
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" m Al-
den Biesen (Bilzen-Ri)khoven) 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 Café Bleoemnhof Om 
20u Pnjzen Vet varken Org VU-
Munsterbilzen 
28 TESSENDERLO: Koffie- en 
Taartshop t v v Vredeseilanden 
Org FVV-TessenderIo 

MAART 
2 TESSENDERLO :Gespreksavond 
in ,,Ter Scoete", Zandberg om 20u 
,,Jaloezie" Org FVV-TessenderIo 
5 BEVERST: Kaartavond in cafe 
Meyers, Beverststraat 64 Aanvang 
20u Pnjzen verdeeld vet varken 
Org VU-Beverst 

reeks Vlaamse Franken Een ministe
riele tussenkomst bezwaart evenwel 
de uitgifte van de vierde reeks m 
1988 Overgroot sukses kreeg de eer
ste elpee Mooi Vlaanderen 3000 ek-
semplaren werden verkocht Dat pro-
jekt wordt in 1988 nagevolgd Daartoe 
werd het Vlaams Audiofonds opge
richt Het aksent van de FVK-werking 
ligt dit jaar op de rol die de Federatie 
speelt in de zinvolle vrijetijdsbeste
ding en op het lidmaatschap Twee 
peilers van de vereniging 

Traditiegetrouw werd een verdien
stelijke afdeling gehuldigd Dit jaar 
viel de eer te beurt aan VOVO-Oost-
ende En dat omwille van de inzet 
binnen FVK, de aktie Mooi Vlaande
ren en de Fransvlaamse kontakten 

Gastspreker op de ontmoetingsdag 
was prof dr Wim Verreist (UIA) In 
1986 gaf dr Chris Vandenbroeke zijn 
visie op de toekomst van het Vlaamse 
volk In 1987 bekeek lic Hans Brac-
quene datzelfde tema vanuuit een 
ekonomische hoek Een kultuurfiloso-
fische blik wierp prof dr Wim Verrest 
op de kuituur in Vlaanderen Uit
gangspunt was Vlaanderen leeft 
Maar bestaat er ook zo iets als 
,,Vlaamse kuituur"' Een ware her
bronning van ons eigen volk zijn 

Ons volk heeft een rijk verleden en 
een veelbelovende toekomst Daar
om gelooft en werkt FVK in een le
vend Vlaanderen 

De Koerier 
FVK beschikt ook over een drie 

maandelijkse landelijk tijdschrift De 
Koerier Naast politieke beschouwin
gen bi| de nationale en internationale 
aktualiteit brengt het blaa tal van 
socio-kulturele nieuwsjes en aanbie
dingen van kulturele manifestaties 
Bovendien leest u de voordelen die 
het FVK-lidmaatschap biedt Zo kan 
men tal van redukties bekomen in 
gekende en minder bekende musea 
zowat overal m Vlaanderen 

De Koerier is reeds aan zijn vijfde 
jaargang toe, een abonnement kost 
slechts 250 fr 

Aktualiteitsmotle 
De FVK dringt er als Vlaams-natio

naal Kultuurfonds op aan dat de 
Vlaamse onderhandelaars bij de re
geringsvorming eensgezind de 
Vlaamse standpunten blijven inne
men en verdedigen 

— de afschaffing van het dubbelman
daat 
— de onaantastbaarheid en de volle
dige integriteit van het grondgebied 
der gemeenschappen 
— een zo ruim mogelijke bestuurlijke 
en rinanciele zelfbeschikking van de 
Vlaamse deelstaat 

Bekendmaking 
Stad Maaseik openstelling van betrekking 

De hiernagenoemde betrekking is te begeven bij het stadsbestuur van 
Maaseik 

Tweede sportfunctionaris 

Inlichtingen betreffende de aanwervingsvoorwaarden kunnen beko 
men worden ten stadhuize — Personeelsdienst, tel 011/56 57 06 

De eigenhandig geschreven aanvragen, vergezeld van de nodige 
bewijsstukken, moeten onder aangetekende zending mgediend worden 
aan het adres van de Heer Burgemeester, Markt l te 3680 MAASEIK, en 
ten laatste op 12 maart 1988 ter post besteld worden 

De Secretaris, 
P. GRAUX 

Het College, 
De Burgemeester, 
G. VERMASSEN 

— de afschaffing van de faciliteiten in 
de taalgrensgemeenten 

— de onmiddellijke splitsing van o a 
de ministeries van Binnenlandse Za
ken, Onderwijs, Justitie, e a 

Dom Modest 
FVK betreurt dat in het regenng-

gsakkoord van de Vlaamse Ekseku-
tieve al te weinig aandacht wordt 
gegeven aan de financiële ondersteu
ning van de sociaal-kulturele sektor 
en de tewerkstellingsmogelijkheden 
die deze sektor te bieden heeft FVK 
protesteert bovendien tegen de be
slissing van de goeverneur van West-
Vlaanderen die zich verzet heeft te
gen een Dom Modest Van Assche-
straat te Oostkamp 

FVK vraagt dat de goeverneur zijn 
beslissing zou herzien en zich met 
verder laten leiden door hatelijke las
terpraat 

het emancipatieproces van vrouwen 
m de plaatselijke samenleving te on
dersteunen en te bevorderen' Wat 
betekent zulks inhoudelijk in de sek
toren Ruimtelijke Ordening, Onder
wijs, Kuituur, Welzijn, Tewerkstel-
Img ' 

Welke rol kan de vrouw in de ge
meente vervullen' Hoe kunnen vrou
wen het gemeentebeleid bijsturen' 

Op elke arrondissementele vor
mingsavond praat een panel van dne 
vrouwen, aktief in de gemeente — 
hetzij als gemeenteraadslid of sche
pen, hetzij als OCMW-lid — over haar 
realisaties ervaringen en verwachtin
gen als vrouw in de gemeente 

Moderator is Huguette De Blee-
cker-lngelaere, nationaal FVV-voor-
zitter 

WIJ verwachten u voor het arrondis
sement Antwerpen op woensdag 2 
maart om 20 uur in het Kultureel 
Centrum Berchem Driekoningen 
straat 12§ te 2600 Berchem 

Panelleden Clara Govaert ge
meenteraadslid Antwerpen, Gerda 
Van Langendonck gemeenteraadslid 
Kapellen en Hilda Dox OCMW-voor-
zitter Schoten 

IVIuzieidcwIs 
te Sclioten 

Vrijdag 25 maart 1988 om 20u 2de 
Vlaamse Muziekkwis met medewer
king van Gust Teugels in het Kultu
reel Centrum Kasteeldreef 61 te 
Schoten 

Deze kwis zal handelen over de 
kennis van Vlaamse liederen, toon-
dichters en tekstschrijvers, herken
nen van melodieën 

Met deze muziekavond willen de 
Vlaamse Vrouwen uit Schoten een 
bijdrage leveren tot de verspreiding 
van de Vlaamse liederenschat Inlich
tingen 03/645 40 61 

Deze week 
in Knack Magazine 

Wat gebeurt er in 1992? 
Elke ondernemer en politicus die zichzelf respekteert, laat 

het om de twee zinnen uit zijn mond rollen: 1992. 
Alles wat er tegenwoordig gebeurt, draait rond dat magi

sche jaartal. Maar wat gebeurt er in 1992 precies? 
Deze week in Knack. 

De voorzitter 

HIJ 711 er maar voorlopig, wordt 
er ge7egd, maar toch was de naam 
\an de nieuwe voorzitter van de 
Kamer van Volks\ertegenwoordi 
gers een verrassing Wie is Eno 
Vankeirsbilck'' Een gesprek, deze 
>veek in Knack 

Busli en de anderen 

De campagne voor de amerikaan-
se presidentsverkiezingen is \ori 
ge week goed op gang gekomen 
Dirk Vandersypen was in New 
Hampshire en berichi over de 
voorverkiezing die daar werd ge
houden Deze week in Knack 

Werk in opbou» 

Vijf Limburgse kunstenaars expo
seren in het Museum voor Heden
daagse Kunsi in Gent Jan Braet 
volgde de laatste week van de op
bouw van hun tentoonstelling 
Een werkverslag, deze week in 
Knack 

Calgar> '88 

Deze week wordt duidelijk of Pir 
min Zurbriggen tijdens een en de 
zelfde OKmpische Winterspelen 
evenveel gouden medailles kan ha 
len als Tom Sailer en Jean-Claude 
Killy voor hem Een gesprek met 
Sailer en een portret van Zurbrig
gen, deze week in Knack 
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22 W& 
VU-fraktieleider te Herent 

In memoriam Roger Overloop 
Op de 20e in de Sprokkelmaand '88 hebben we Roger Overloop 

vanuit Beisem, zijn plekje Vlaanderen aan de glooiing van een 
Brabantse heuvel, begraven — in het zicht van de lente. De buren 
en vele VU-vrienden; de gemeenteraad, de St.-Laurentiusleden 
stonden in en rond de kleine klassicistische St.-Michielskerk bij 
Adie en haar familie, hulpeloos verloren. 

Enk Croymans, parochiepasloor en 
Roger's goeie vriend, ging voor, met 
verstilde handen. Met zin groot hart 
stond hij er wat vereenzaamd bij tus
sen de zachte woorden en de zinnige 
muziek van het kerkkoor doorheen 
Louis Colenbunders' orgelspel. 

Inzetrijk 

Als in een vredige ademtocht — 
prevelend — groeiden uit ons geheu
gen op de tonen van FranQois de 
Backer's enig-mooie schuiftrompet-
solo, de woorden ,,Lied van mijn 
land", Roger's voorkeurlied. Lode 
Peys, Albert Dewinter en Inge Vande-
cruys — zijn petekind — verzorgden 
mee de woorddienst. Geboren uit een 
Brabants-Beisemse boerenfamilie op 
de eerste jaardag van 1932, begaafd 
met scherpzinnigheid en muzikaliteit, 
droeg hij met de vaardigheid van het 
eenvoudige woord de schone rechtlij
nigheid van ,,wat goed is" uit in zijn 
dorp. Een gemeenschap, destijds ge
tekend — zoals zovele dorpen in 
Vlaanderen — door het beleid van 
een frankofone, dunne bovenlaag, 

In 1958 huwde Roger zijn Kempen
se Adie Vandecruys, een vrouw naar 
zijn maat, met profielscherpte en in-
zetrijkheid Hilde, Tine en Koen wer
den hun koninklijk dnetal. Alledrie 
verruimden zij Roger's familie met 
nieuwe levenskracht, met hun echt
genoten, met Klaasje — het eerste 
kleinkind! De rustige glans van de 
levensavond lichtte nu ook voor Adie 
en Roger aan de horizon... Maar voor 
10 jaar reeds had zijn levendig hart 

een eerste van vermoeidheid teken 
gegeven... 

Volkse opdracht 
22 jaar — ook in moeilijke, invreten

de ziektetijd — bleef hij zijn mandaat, 
aangevangen op 1 januari 1965, waar 
maken. Tussen '71 en '76 ,,overwon" 
hij met een pluarlistische (een van de 
eerste in de streek!) koalitie, op de 
uitloop van ,,Leuven Vlaams" die 
dunne burgerlijke bovenlaag! Hij 
werd een uitstekende schepen van 
Openbare Werken met grote zin voor 
sobere planning en redelijkheid. Af
wisselend met Joris Depré (-i- 28 
maart 1987) uit Tervuren, bouwde hij 
aan het Brabants provinciaal man
daat voor ons arrondissement. Erg 
tegen zijn bestuurszin verdween Vel-
tem-Beisem m de langgerekte He-
rentse fusie. Maar hij bleef in zijn 
mandaat zijn volkse opdracht ge
trouw; nu in dat van fraktieleider — 
eerst met zijn vieren tot 1982, dan 
met zeven VU-gekozenen in een 
meerderheidsopstelling. Weinig ver
gaderingen miste hij: noch m de Ge
meenteraad, noch in Volkswoning-
bouw/Kredibant, noch bij de Inter-
kommunale en zeker met in de Bei-
semse Kerkeraad. Als geen der ande
ren kende hij door-en-door de 
begrotingen, wist hij dat cijfers de 
harteklop zijn van een goed beleid. 
Burgemeester Hensmans beschreef 
Roger's mandaatskwaliteiten in zijn 
sobere grafrede. Zijn fanfarevriend, 
Fons Artoos, belichtte zijn hoge vere-
nigmgszin en namens onze hele be-
stuursploeg hebben wij Roger's per-

Romain Pleters van ons 
heengegaan 

Hij was., een Vlaming. Een een
voudig man. 

Oprecht en door zijn opvoeding 
overtuigd, heeft hij zich jarenlang in
gezet voor wat hem zo dierbaar was: 
ons Vlaanderen. 

Omdat ook zijn gezin, zijn inzet 
nodig had verdween hij van het poli
tieke forum. Niemand van ons had 
gedacht dat het voorgoed zou zijn. 

Plots moesten wij afscheid nemen 
van een man, een vader, een nationa
list. Onverwacht laat hij een leemte 
na die niemand vullen kan. 

De Volksunie-Wetteren rouwt om 
haar gewezen voorzitter en brengt 
haar diepste medeleven over aan zijn 
echtgenote en kinderen. 

OOST-VLAANDEREN 
OOST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 
27 GENT: Volksunie-Ontmoetings-
val van het arr. Gent-Eekio, om 21 u, 
in 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 Pius X, Bredenak-
kerstraat. Aanvang: 21u. Muziek: 
Studio Yoeri. Inkom 80 fr.vvk, kassa 
100 fr. Org. VUJO-Destelbergen-
Heusden. 

MAART 
1 GENT: Kursus ,,Met het oog op 9 
oktober '88: algemene kursus", 
VLIED, gebroeders Vandeveldestraat 
68, om 20u. Org. • VU-arr Gent-EekIo 
i.s.m. Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel. 
5 SINT-DENIJS-WESTREM/AF-
SNEE: Jaarlijks Vriendenmaal in 
,,Gildenhuis", Loofblommestraat, 
S.Denijs-Westrem. Volw. 500 fr., jon
geren 350 fr. (inbegr. aperitief, voor
gerecht, waarzooi/kip, koffie,...) Van
af 22u.30 dansgelegenheid. Inl. + 
inschr. Arthur De Vylder (091/ 
22.14.63). Org.: VU-S.D.Westrem-Af-
snö6. 
6 KLUISBERGEN :2de Open Arron-
dissementele Ontmoetingsdag, in de 
feestzaal van het zwembad domein 
,,Het Kluisbos", Poletsestraat 57. 
Aanvang: 10u.30. Gastspreker: Vic 
Anciaux. 's Middags Vlaamse Hutse-
pot: 350 fr., kinderen -12j. 150 fr., 
daarna gezellig samenzijn. Org : VU-
arr. Oudenaarde. 
8 NEVELE: kursus ,,Met het oog op 
9 oktober '88: algemene kursus", 
Zaal ,,Het Volk", cyriel Buyssestraat 
3, om 20u. Org.: VU-arr. Gent-EekIo, 

i.s.m. Vormingscentrum Loaewijk 
Dosfel. 
10 SINT-NIKLAAS: „Met het oog 
op 9 oktober '88: lijstvorming". Zaal 
Nektar, Driekoningenstraat 156, om 
20u. Org.: VU-arr. Sint-Niklaas i.s.m. 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel. 
11 ZINGEM: kursus ,,Met het oog 
op 9 oktober '88: algemene kursus", 
,,De Klub", Omgangstraat 41, om 
20u. Org.: VU-arr. Oudenaarde i.s.m. 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel. 
11 MEERBEKE: VU-Ledenfeest in 
zaal,,Hemelrijk", Beneden Hemelrijk 
22, om 19U.30. Gastspreker: Jaak 
Gabriels. Inschrijven vóór 5 maart bij: 
Willy De Saeger (33.92.42), Georget
te De Kegel (33.43.47), Urbaan Dau-
merie (33.32.83) en Renaat Raes 
(50.04.93). Org.: VU-Groot-Ninove. 
12 DRONGEN: ,,Met het oog op 
oktober 1988: een goede lijst — een 
degelijk programma en een efficiënte 
propaganda", De Sirkel, Drongen-
plein 27, van 14tot 17u. Org.: VU-arr. 
Gent-EekIo i.s.m. Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel. 
12 GENTBRUGGE-LEDEBERG: 
Lentefeest met kaastafel in Diensten
centrum Gentbrugge, Braemkasteel-
straat 35-39. 250 fr. per persoon. 
Inschrijven noodzakelijk bij VU-Gent-
brugge-Ledeberg (31.19.41). Muzika
le omlijsting: Zakdoek. Gastspreker: 
Herman Candries. 
12 ERTVELDE: Tentoonstelling in 
Vlaams Huis De Veldbloem, Hoge 
Averijstraat 5. Werken Amateur Kun
stenaars Ertvelde. Deze tentoonstel
ling loopt tot 3 april en is open op wo, 
do, vrij vanaf 17u, zaterdag vanaf 
14u. en zondag vanaf lOu. 
12 LATEM-DEURLE: Waterzooia-
vond. Parochiaal Centrum om 
19U.30. Inschrijving bij bestuursleden 
VU-Latem/DeurIe tot 7 maart. 

soonswaarde in de Vlaamse Bewe
ging aangetoond 

Kameraadschap 
Ritmisch — zacht onthulde de ge

dragen treurmuziek van de St.-Lau-
rentiusfanfare, de kerkhofstilte. De 
samenhorigheid rond het graf was 
voelbaar, Roger hield van muziek; 

misschien omdat ze zovele van onze 
woorden overstijgt... Schrander-ge
vat diskussiëren, dat kon Roger, voor 
ons Recht, voor Vlaanderen... 

Gaandeweg, door zijn felle ziekte, 
slonken zijn woorden; sneller be
heerste hij zijn gebaren dan voor
heen. Maar zijn Geest bleef waak
zaam en precies-helder... Ons rest 
nog enkel ,,naar liefde en recht" zijn 
Geest verder te dragen doorheen het 
kleine en het grote van onze tijd met 
de veerkracht van de kameraad
schap, zoals Herman Gorter die 
reeds in 1903 beschreef... 

Willy Kuijpers, lid van het EP 

Roger Overloop (1 jan. 
bij zijn fral<tieploeg. 

1932 — 17 febr. 1988), derde van reclits, 

,,Zij stonden stil en gaven elkaar de hand, 
als hadden ze een vast plan gesmeed, 
en stonden nu bereid het ool< te doen, 
met ell<aar, voor elkaar, aaneengehecht. 
Hun blikken waren ernstig, gouden, warm en trouw, 
van één familie en elkaar gelijkend." 

FVV-Vilvoorde bestaat 10 jaar: 

Vlaamse vrouwen 
vieren feest! 

Naar aanleiding van 10 jaar aktivi-
teit van de FVV-afdeling Vilvoorde 
gaat op vrijdag 26 februari om 20 uur 
een feestviering door. 

Er zal een diavoorstelling worden 
gegeven die een overzicht geeft van 
de tienjarige werking van de afdeling. 

Erik Clerckx, schepen van Kuituur, 
Jeugd, Toerisme, Sport en Vrijetijds
besteding, en Huguette Debleecker-
Ingelaere, algemeen voorzitter van de 
Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen houden een gelegenheids
toespraak. 

Een aantal vrouwelijke kunste
naars stellen hun werk tentoon. (Deze 
tentoonstelling is ook nog te bezichti
gen op zaterdag 27 februari van 14 
tot 18 uur). 

Na het officiële gedeelte worden de 
aanwezigen op een receptie vergast. 

De viering gaat door in het Stede
lijk Auditorium, Bergstraat, Vilvoor
de-centrum, en niet in het Kultureel 
Centrum van Koningslo zoals eerst 
was geplandi 

BRABANT 
FEBRUARI 
25 LEUVEN: Voordracht met dia's 
over Rusland, Moskou en Leningrad 
door Willy Haeck. In zaal St.Jozef, 
Brugemeesterstraat 57 om 14u. In
kom 150 fr. (koffietafel inbegrepen). 
Org.: Rodenbachkring Leuven. 
25 OVERUSE: Kursus,.Ruimtelijke 
ordening in je gemeente". Gemeen
telijk Kultureel Centrum ,,Den 
Blank", Begijnhof 11, om 20u. Org.: 
VU-Overijse i.s.m. Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel en BIRO. 
27 TERNAT-LOMBEEK-WAM-
BEEK: 18e Haantjeskermis in Zaal 
Uilenspiegel, Kerkstraat 24 te St.Ka-
tarina-Lombeek. Vanaf 18u. Ook op 
28 februari vanaf 12u. en op 29 feb. 
vanaf 18u. Org.: VU-Ternat-Lom-
beek-Wambeek. 
27 LINKEBEEK: 5de Kaas-en Wijn-
avond in de ,,Moelie", St.Sebasti-
aansstraat 24. Ook vleesgerechten 
zijn voorzien. Aanvang: 18u. Org.: 
Vlaamse Kring Linkebeek. 
27 TIENEN: Bal van de Volksunie in 
de Stadsfeestzaal. 
28 MACHELEN: Voorjaarssmulpar-
tij in Wijkcentrum Maria Moeder, Jan 
Veltmansstraat. Vanaf 12u.30 tot... 
Org.: VU-Machelen. 

MAART 
3 OVERUSE: Kursus ,,Ruimtelijk 
ordening in je gemeente", deel 2, 
Gemeentelijk kultureel centrum ,,Den 
Blank", Begijnhof 11, om 20u. Org.: 
VU-Overijse i.s.m. Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel en BIRO. 
4 HOEILAART: Dansavond met 
groep Plagiat, gepaard met kaas- en 
wijnavond in de zaal van het ,,Linden-
hof". Steenweg Overijse 21. Aan
vang: 19U.30. Org.: VU-Hoeilaart. 
5 TILDONK: Kaas- en Wijnavond 
van VU-Haacht in zaal Familia om 
20u. Met de Droes Brothers en ande
re gezelligheid. Inkom slechts 50 fr. 
5 TERALFENE: Volkseetmaal van
af 18u. Ook op 6 maart vanaf 11u.30 
en vanaf 17u.30. Org. en inl.: VU-
T o r a l f p n g 

5 HOEGAARDEN: Bal van de 
Volksunie-afd. Reegaarden. Zaal Wa
rande, Tiensestraat 111. Orkest: Al
gebra. Tombola met 10.000 fr. prij-

zoimmj 
Jonge dame, diploma technisch 

handel A6/A2 met kennis van informa
tica, tekstverwerker, NI, Fr en E., 
zoekt een betrekking Voor inlichtin
gen telefoneren naar Vic Anciaux, 
269.54 55 of 269 16 99 

O.C.M.W. - 1500 Halle 
Het O.C.M.W. van Halle gaat over tot de aanvtrerving in vast 

dienstverband en het aanleggen van een werfreserve van één jaar van 
EEN VOLTIJDSE KOK VOOR HET RUSTHUIS (m of v) 
(min. bezoldiging 163.088 - max. 297.648 niet geïndexeerd) 

De kandidaturen dienen per aangetekend schrijven gericht te worden 
aan de Heer Voorzitter van het O.C M.W., A. Demaeghtlaan 30, 1500 
Halle, vergezeld van een gelijkvormig afschrift van het diploma van het 
6e jaar hotel technisch secundair onderwijs of hoger secundair tech
nisch onderwijs hotelbedrijf of gelijkgesteld. 

Inschrijvingen dienen uiterlijk toe te komen op 15/3/88. 
Inlichtingen te bekomen op het sekretariaat van het O.C.M.W., A. 

Demaeghtlaan 30, 1500 Halle. 

De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen nodigt uit. 

De vrouw In de gemeente 
Om de twee jaar houdt de enige Vlaams-nationale vrouwenorga

nisatie een vrouwenontmoeting, een soort „male", een ontmoe
ting van gelijkgezinden, een vrouwenweekend. 

Dit jaar zullen wij elkaar terugvinden op 22, 23 en 24 april, in 
Alden Biesen, op het grondgebied van de gemeente Bilzen. 

Iedereen m Vlaanderen zal weten 
dat het domein Alden Biesen een 
vroegere landkommanderij is van de 
zogenaamde ,,Duitse Orde". Dit wa
ren ridders-monniken die zich tijdens 
de middeleeuwen bezighielden 
manu-militan het kristelijke geloof te 
verspreiden Reeds omstreeks 1220 
hadden zij van de Loonse graaf en de 
Munsterbilzerse abdis een stuk gron 
ten geschenke gekregen, waar zij 
dan mettertijd een grote vestiging 
neerplantten. Zonder overdrijven 
kunnen we beweren dat Alden Biesen 
voor het ogenblik de grootste water
burcht uit de Nederlanden is. 

Kasteel-vrouwen 
Het IS ook een centrum voor Vlaam

se kuituur geworden, en bovendien 
ook gelegen in een uniek natuurkun
dig kader. In het omliggende park 
bloeit en groeit een zeldzame flora: 
een buitenkansje voor al wie van iets 
zeldzaams en moois houdt. 

De FVV heeft har vormingsweek-
ends steeds gehouden daar waar 
Vlaanderen kultureel en politiek strijd
bare hoogdagen beleefde. Dat 
,,strijdbare' zit in het vormingsweek-
end zeker ingebed, vermits tijdens de 
diskussiesessies de rol van de vrouw 
in de gemeente zal belicht en bespro
ken worden. 

Het vormende schuilt dus ook in 
een kennismaking met Bilzen (ook 
met het gemeentebestuur!), een uit

leg over Alden Biesens geschiedenis, 
een wandeling in de omliggende na
tuur, een spreekbeurt van een Voe-
rens vrouwelijk gemeenteraadslid 
(gevraagd) 

De praktika: je logeert in het kas
teel zelf, daar gebruik je ook de maal
tijden. Wie het ganse weekend wil 
meemaken, betaalt 1.600 fr. (alles 
inbegrepen). Het is een eksklusief 
vrouwenweekend. wie één dag wil 
meemaken, kan, en de prijs wordt 
besproken via het centraal FVV-se-
kretariaat (tel. 091/23.38.83, tijdens 
de bureeluren). 

Naar het Zangfeest op zondag 24 
april kan je zonder problemen, want 
op zondagmorgen wordt het weekend 
besloten, zodat iedereen nog naar 
Antwerpen kan. 

Zijn dus welkom: de FVV-leden, en 
alle Vlaams-nationale vrouwen die 
iets voor de volksgemeenschap willen 
doen. 

Huguette De Bleecker-Ingelaere 
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Een biezonder programma 

Unief voor Derde Leeftijd te Brugge 
M e d e door t o e d o e n van d e B r u g s e V U - s c h e p e n voor Soc ia le 

Z a k e n , G u i d o V a n I n , k reeg d e 3 8 e cyc lus v a n d e Univers i te i t voor 
d e D e r d e Leef t i jd (UDL) e e n spec i f iek p r o g r a m m a . 

Op maandag 29 feb wordt aan
dacht gevraagd voor de roemruchte 
Vlaamse beiaardschool (voordracht 
door Eugeen Uten, ere-stadsbeiaar-
dier), 

— op maandag 7 maart is de nu
mismatiek of penningkunde de blik
vanger (voordracht door numismaat 
Juliaan Taelman), 

— op maandag 14 maart gaat de 
belangstelling naar het vernieuwde 

én jubilerende Openbaar Kunstbezit 
in Vlaanderen, 

— op maandag 21 maart is er 
ruimte voor het evenzeer jubilerende 
Festival van Vlaanderen, 

— op maandag 28 maart wordt de 
cyclus afgesloten met een inwijding in 
de Kruisweg van Servaes op teKsten 
van Wies Moens (montage voorge
steld door Heidi De Pesseroy) 

UDL-Brugge ncht zich tot alle se-

Dienstbetoon kamerlid Desseyn 
Elke I e woensdag van 19 tot 20u 

te Oostende in Trefcentrum, Aarsher-
togstraat 4 (059/50 52 77) 

Elke 2e woensdag van 19 tot 20u 
te Gistel in Uilenspiegel, Stations
straat 85 (059/27 86 25) 

Elke 3e woensdag van 19 tot 20u 
te Diksmuide in 't Fort, Kaaskerke-
straat 2 (051/50 21 71) en van 20 tot 
21 u te Koekelare in De Hoorn, Dorp
straat 57 (051/58 06 85) 

Elke 4e woensdag van 19 tot 20u 

te Oostdumkerke bij André Cavijn, 
Dorpstraat 24 (058/51 23 64) en van 
20 tot 21 u te Veurne in De Beurs, 
Grote Markt 32 (058/31 11 84) 

Elke vrijdagvoormiddag vanaf lOu 
houdt J Desseyn zitdag als burge
meester in het gemeentehuis te Mid
delkerke 

Voor dringende gevallen kunnen 
afspraken worden gemaakt 059/ 
30 32 92 (thuis) of 059/30 06 61 (ge
meentehuis) 

Drie VU-verruimingsl(andidaten 
aan de praat 

Keuveien aan tafel met... 
Trefcentrum West-Flandna regio

naal socio-kultureel centrum nodigt 
uit tot drie samenkomsten getiteld 
,,Keuvelen aan tafel met " 

Op 25 maart 1988 senator Bob Van 
Hooland, op 22 april 1988 volksverte
genwoordiger Fneda Brepoels en op 
24 juni 1988 volksvertegenwoordiger 
Herman Candries 

Het IS de bedoeling van deze reeks 
om een aantal verruimingskandida
ten van de Volksunie voor te stellen 
bij een gezellig avondmaal 

De avond bestaat erin dat de geno

digde zich voorstelt alsmede zijn ei
gen visie toelicht waarna de deelne
mers de gelegenheid hebben het 
woord te nchten tot de gast, hetzij 
voor een vraag, een repliek of een 
verduidelijking 

De inschrijvingsprijs bedraagt 650 
fr per persoon of 1 650 fr voor de 
reeks van drie en omvat ondermeer 
een uitgebreid avondmaal alsook de 
aperitief en de dranken aan tafel 

Inschrijving door storting op nr 
466-5519611-31 van West-Flandna 
Kortrijk Meer inlichtingen 056/ 
22 56 98 

moren uit het noorden van West-
Vlaanderen De cyclus verloopt in het 
Brugs kultureel centrum ,,Boterhuis", 
Sint Jakobsstraat 36, Brugge Elke 
voordracht start om 14u 30 Inschrij
vingsprijs 300 fr (met-houders van 
P3P 400 f r ) Inschrijving door kon
takte betaling bij de Dienst Maat
schappelijke Werken, Hoornstraat 6 
te 8000 Brugge of door overschrijving 
op rekening nr 477-0038601-66 van 
UDL-Brugge 

Na elke voordracht wordt gelegen
heid gegeven tot nabespreking of 
maatschappelijk kontakt (konsumptie 
vervat in de inschnjvingspnjs) 

Fiim en gesprel< 
te Brugge 
Voeren. 
TAK eist reclit! 

Op uitnodiging van het Taal Aktie 
Komitee (TAK) komt heden vrijdag 
drh Jean Duyssens naar Brugge 
Jean Duyssens, die het woord voert 
op een film- en gespreksavond, is het 
Vlaamse gemeenteraadslid, die m het 
voorjaar van 1987 werd voorgedra
gen als burgemeester van Voeren Hij 
zal de huidige toestand in Voeren in 
het licht van de komende gemeente
raadsverkiezingen toelichten en het 
standpunt van de Vlaamse Voere
naars met betrekking tot om het even 
welke toverformule voor de zaak H 
uit V De Vlaamse Voerenaars en het 
Taal Aktie Komitee verwerpen bij
voorbaat elke Koehandel of toverfor
mule en eisen de onmiddelli jke toe
passing van de uitspraken van de 
Raad van State en het Arbitragehof 
Deze uitzonderlijke avond wordt be
sloten met de film ,,De Slag om 
Voeren" Deze film is de blijvende 
getuige van de jarenlange stnjd van 
de Vlaamse Voerenaars en de Voer-
wandelaars tegen het hardhandige, 
door wallingantische politici bevolen, 
rijkswachtoptreden De avond gaat 
door op vrijdag 26 februari a s om 
20u in het Hof van Watervliet, Oude 
Burg 27 te Brugge 

WEST-VL. 
FEBRUARI 

26 ROESELARE: „ D e lotgevallen 
van een wetsdokter" door prof dr H, 
Verresen (KUIJVK) Inkom gratis In 
het Vlaams Dienstencentrum 't 
Leeuwke, St Michielsstr 23 Org 
VU-Roeselare 
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 
27 KORTRIJK: Kursus „Met het 
oog op 9 oktober '88 een dag samen 
w e r k e n ' " , Flandria, Gwijde Van Na-
menstraat, van 10 tot 18u Org VU-
arr Kortrijk i s m Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel 

MAART 
2 WERVIK: Praatgroep rond de
pressie Ooievaarstraat 9, om 20u 
Org VZW Welzijnszorg W VI 
2 KORTRIJK: , ,Bejaard zijn en zelf
standigheid Graaf Gwijde van Na-
menstr 7, o m 1 4 u 3 0 Org vzw Wel
zijnszorg W VI 
2 OOSTENDE: Kursus ,,Met het 
oog op 9 oktober '88 algemene kur
sus" , Trefcentrum, Aartshertogstraat 
4,, om 20u Org VU-arr Oostende-
Veurne-Diksmuide i s m Vormings
centrum Lodewijk Dosfel 
3 KORTRIJK: „Postnatale depres
sie wat, hoe en waa rom ' ' " , Graaf 
Gwijde van Namenstr 7, om 14u 30 
Org vzw Welzijnszorg W VI 
3 KORTRIJK: „Over kanker spre
ken IS een «aboe doorbreken men
sen getu igen". Graaf Gwijde van Na
menstr 7, om 19u 30 Org vzw Wel
zijnszorg W VI 

• 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 

3 MENEN: ,,Aids over liefde en 
dood " , leperstraat 65, om 19u30 
Org vzw Welzijnszorg W VI 
4 ASSEBROEK: Grote viskaarting 
in café ,,Nieuw Gemeentehuis ' , 
langsheen de Gen Lemanlaan 22 
(naast het Postgebouw) Inleg 60 fr 
Eigen maat toegelaten Org VU-
Assebroek 

4 BRUGGE: EHBO Hoe brand
wonden verzorgen' ' , in het Brugse 
Vrije, Katelijnestraat 115, om 14u 30 
Org Vzw Welzijnszorg West-VI 

4 GISTEL : Jaarlijks Volksunie-feest 
in feestzaal ,,De Reisduif", Stations
straat 85 Vlaamse hutsepot of Brueg-
helschotel voor 300 f r , -12j 150 fr 
Toespraken door de burgemeester en 
afdelingsvoorzitter Inschrijven bij 
Magda Vanhoutte, tel 27 77 32 en 
Rony Anseeuw, tel 27 78 70 

5 KOEKELARE: VU-ledenfeest in 
zaal , ,Amfora", Ringlaan Aanvang 
20u Na een etentje (200 f r ) zal sena
tor W Luyten ons toespreken In
schrijven vóór 1 maart bij één van de 
bestuursleden of bij N Vandecastele 
(051/58 90 05) 

7 MOORSELE: Verslaving naar 
een stadium van zelfvernietiging Om 
20u Kezelberg 27a Org vzw Wel
zijnszorg W VI 
9 KORTRIJK: Voeding vroeger en 
nu Graaf Gwijde van Namenstr 7, 
om 14u30 Org vzw Welzijnszorg 
W V I 
10 KORTRIJK: De stut hulpverle
ning in krisissituaties Graaf Gwijde 
van Namenstr 7, om 14u30 Org 
vzw Welzijnszorg W VI 
12 ROESELARE: Reuze groenten-
kaarting en teerlingbak in diensten
centrum 't Leeuwke Org VU-Roese
lare Ook op 13/3 
14 MOORSELE: Sociale taken van 
de overheid i v m volksgezondheid 
Om 20u Kezelberg 27a Org vzw 
Welzijnszorg W VI 
15 WERVIK: Kanker en erfelijk
heid Wienerkoffiehuis, Ooievaar
straat om 19u 30 Org vzw Welzijns
zorg W VI 
17 KORTRIJK : Druggebruik bij jon
geren Graaf Gwijde van Namenstr 7 
om 14u 30 Org vzw Welzijnszorg 
W V I 

Ruiterkamp voor 
beginnende ruitertjes van 
7 t/m 15 jaar (Juli/Aug '88) 
Kasteelhoeve Litzberg 
Hoeveweg 145 
3650-DILSEN-Lanklaar 
tel. 011/65.75.65 (Mevr. Gus-
senhoven-lwanlckl Hedwige) 
prijs van zondagav tot zaterdag
namiddag 5 000 Fr alles mol 
info op hogervermeld adres 

'^chernicalien 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

S 03/888.69.35 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Te l . : 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longt ins t raa t 126 

1 0 9 0 Brussel 

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

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

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

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

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

van het goede meubel 
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Open van 10 to l 19u 

T e l . 0 3 / 2 3 6 . 4 5 . 3 1 

Zondag ges lo ten 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

GEORGES DE RAS 
_ P V B A 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 

Tel 053-21 36 36 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel . : 014/21.12.07 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

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

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel 582.29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

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

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 64 75 

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

ESOX -
STAN PHILIPS 
P a n o r a m a 36 
1 8 1 0 W E M M E L 
T e l . 0 2 / 4 6 0 . 6 8 . 9 3 

DRUKKERIJ VAN LINDEN 

Alle drukwerken 

Pastorijstraat 16-17 
WILLEBROEK 
Tel 03/886 62 89 

03/886 92 93 

Aanneming Begrafenissen 

BLOEMEN 

voor elke gelegenheid 

BOEKETJE 
Kasteelstraat 78 LEDE 
Tel 053/80 04 18 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 25 89 

Wi] bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

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

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalbl 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEI^ 9471 

l-eopoldsiraat 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 
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24 M9 
VEV-voorzitter Walter Vanden Avenne: 

„Opletten voor vazalizering" 
OOIGEM — Het Vlaams bedrijfsleven doet het 

goed. Toch kunnen de Vlaamse ondernemers niet 
als voldane renteniers toekijken want er wacht hen 
een nieuwe uitdaging, nl. de nakende ontgrenzing 
van Europa eind 1992. 

Wij zochten en vonden de voorzitter van de 
Vlaamse werkgeversorganizatie bereid over één en 
ander te praten. 

WALTER VANDEN AVEN
NE (60 jaar) is straks 
drie jaar voorzitter van 

het Vlaams Ekonomisch Verbond 
(VEV) en zijn mandaat loopt nog 
tot in mei '89. 

Bijna 62 jaar geleden, op 11 
apri 1926, werd dit VEV gesticht 
met een drievoudig doel: de be
hartiging van de Vlaamse ekono-
mische belangen, de bevordering 
van het gebruik van de Neder
lands in het zakenleven en de 
aktivering van de handelsbetrek
kingen met het Nerderlandsspre-
kende buitenland. De eerste 
voorzitter was Lieven Gevaert. 

De huidige president ontvangt 
ons in het hoofdkwartier van één 
van zijn bedrijven. Vanuit zijn 
prachtig met moderne kunst op
gesmukt buro heeft hij een mooi 
zicht op dit stukje West-Vlaande-
ren dat wel eens het ons , .Texas" 
wordt geheten. Walter Vanden 
Avenne praat rustig en toch over
tuigend, verstandig en toch be
grijpelijk, 'n Aangename ge
sprekspartner die een visie heeft 
op het Vlaanderen van morgen. 

WIJ: U behoort tot dat gere
puteerd soort van onderne
mers dat hier, in het zuiden van 
West-Vlaanderen, woont en 
blijk geeft van een biezonder 
groot ekonomisch dynamisme. 
Men noemt deze streek wel 
eens het ,,Texas van Vlaande
ren". 

Wat is er nu zo typisch aan 
deze Westvlaamse onderne
mers? 

W. Vanden Avenne: ,,lk denk 
dat het typische erin bestaat dat 
wij voortdurend alle mogelijkhe
den aftasten en iedere kans be
nutten die zich aandient of waar
van men denkt dat zij zich zou 
kunnen aandienen. Erg oppurtu-
nistisch dus. Voorts zijn wij 
steeds belust op groeimaksimali-
sering, gekombineerd met een 
sterk kommercieel instinkt. Noem 
het zin voor marketing of zin voor 
verkoop. Het viscerale onderne
men dus, met de verbeten wil om 
te slagen. 

Natuurlijk houdt dit ook ver
band met een welbepaalde visie 
op het ekonomisch bestel, op de 
marktsituatie in het algemeen." 

Vlaamse welvaart 
WIJ: Wat blijH er, 62 jaar na 

de stichtingsdatum, nog be
houden van de oorspronkelijke 
VEV-doelstellingen? In welke 
mate zijn deze nog aktueel? 

W. Vanden Avenne: ,,Het is 
verrassend hoeveel er na 62 jaar 
nog overeind is gebleven. Alhoe
wel er ondertussen veel van het 
basisprogramma werd gereali
seerd. De overgrote meerderheid 
van de bedrijven in Vlaanderen is 
vernederlandst, enkele uitzonde
ringen niet te na gesproken. Ver
der is de impakt van het Vlaamse 
bedrijfsleven op het ekonomisch 
gebeuren in ons land van die 
orde dat wij bijna drievierden van 
de eksport voor onze rekening 
nemen, dat wij een zeer belang
rijk deel van de tewerkstelling 

konditioneerd door dat buitenge-
beuren. 

Wat het onderwijs betreft wen
sen wij ons niet te moeien met de 
lessenpakketten. Wij willen ech
ter dat ook de leerkrachten goed 
weten wat een onderneming ei
genlijk is. Vermits zo'n 70% van 
al wie het onderwijs verlaat, 
rechtstreeks of onrechtstreeks 
een job gaat vervullen die met het 
ondernemen te maken heeft. De 

Walter Vanden Avenne: ,,Weet U dat nu reeds zo'n 40% van de 
tewerkstelling in Vlaanderen gebeurt in ondernemingen waarvan de 
stuurknuppel in handen zit van een buitenlandse groep ?" 

verzekeren en dat de meest 
winstgevende bedrijven zich in 
Vlaanderen situeren. Kortom, 
niemand kan loochenen dat de 
Vlaamse welvaart voor een aan
zienlijk deel mee door ons wordt 
gerealiseerd. 

Dit alles is niet vanzelf gegaan. 
Veel heeft te maken met werk
kracht, visie en ondernemings
zin. 

Uiteraard blijven wij de verde
diger bij uitstek van de belangen 
van de Vlaamse ondernemers, 
en dit op velerlei wijze. Zo zijn we 
aktief bezig met het animeren 
van de Vlaamse eksportaktiviteit 
binnen de EG maar ook naar de 
VSA toe. Maar er is meer. 

Om het isolement van de 
Vlaamse bedrijven te doorbre
ken, zijn we de jongste jaren 
steeds meer kontakten gaan on
derhouden met de Vlaamse politi
ci enerzijds en de onderwijswe
reld anderzijds." 

WIJ: Verklaar U nader... 
W. Vanden Avenne: ,,Het 

moet toch mogelijk zijn dat onder
nemers samen met politici mee 
helpen denken over de manier 
waarop de staatshuishouding 
kan georganiseerd worden? 

Dit lijkt me trouwens een lo
gisch gevolg van de rol die het 
bedrijfsleven in het algemeen 
maatschappelijk kader te vervul
len heeft. Wij ondernemers zijn 
geen geïsoleerde cellen die op 
onszelf leven. Wij leven tussen 
en in een wereld met alles wat 
erom heen draait: dus niet alleen 
de markt, maar ook het milieu, de 
politieke konstellaties, het totale 
maatschappelijke bestel in al zijn 
geledingen gaat ons aan. Want 
ook wij worden voortdurend ge-

onderwijsvreemdheid of zelfs -
vijandigheid, die bij sommige on
derwijskrachten na '68 leek te 
bestaan, wensen wij te doorbre
ken door een betere kennis van 
wie wij zijn en wat wij beogen." 

Bedrijfsvriendelijk 
WIJ: Het VEV zegt geen be

paalde politieke kleur of voor
keur te bezitten... 

W. Vanden Avenne: ,,Het 
VEV heeft nooit een partijpolitie
ke voorkeur laten blijken en ik 
zou het betreuren indien dit zou 
veranderen. Wij moeten de open
heid bezitten om met gelijk welke 
politieke konstellatie samen te 
werken. Wij hebben open oog en 
oor voor alles wat zich op het 
politieke terrein afspeelt, en pre
cies daarom kunnen wij ook kri
tisch zijn. Zeker op ogenblikken 
dat er een ondernemings-on-
vriendelijk klimaat dreigt te ont
staan. 

Er is gelukkig veel ten gunste 
veranderd, want tot vóór enkele 
jaren had een ondernemer al te 
veel het imago van een boeman 
of van een melkkoe. Men heeft nu 
de onderneming opnieuw ontdekt 
als een bron van welvaart en van 
tewerkstelling. 

Het is inderdaad onze opdracht 
erover te waken dat er een be
drijfsvriendelijk klimaat ontstaat. 
Politieke kontakten zijn bijgevolg 
erg belangrijk voor het VEV, net 
zoals strikte politieke neutraliteit. 
Konkreet betekent dit dat wij po
sitief staan tegenover elke partij 
die het Vlaamse bedrijfsleven po
sitief benadert." 

WIJ: U sprak er zelf reeds 
over: het magische jaartal 
1992, de ontgrenzing van Euro

pa. Wat is de hiervan uitdaging 
voor het Vlaamse bedrijfsle
ven? 

W. Vanden Avenne: ,,Er zit
ten natuurlijk heel wat facetten 
aan vast. 

Enkele dagen geleden heeft 
Carlo De Benedetti nog eens be
nadrukt dat ons land in het navel-
gebeuren van Europa zit. Onze 
geografische situering is uniek, 
mede dankzij de bestaande ha
vens, een goede infrastruktuur 
en de aanwezigheid van Brussel. 
Wij moeten van deze situatie zin
vol gebruik maken. Alhoewel 
steeds nadrukkelijker de nood
zaak blijkt om tot een geïnte
greerde financiële eenheids-
markt te komen. 

Ook binnen het VEV zijn we 
hard bezig na te gaan waar de 
prioriteiten dienen te liggen om 
die Europese markt zo open mo
gelijk te maken en dit in alle 
sektoren." 

Voorbereiden 
op 1992 

WIJ: Hoeven de Vlaamse be
drijven bang te zijn van die 
ontgrenzing? 

W. Vanden Avenne: ,,Men 
kan terzake twee houdingen aan
nemen: een defensieve of een 
agressieve. Het belangrijkste lijkt 
me de noodzaak van een strate
gie, waaraan stapsgewijze moet 
gewerkt worden. De posities wor
den nu reeds ingenomen en het 
marktbeeld wijzigt voortdurend. 
Alles houdt ook verband met een 
goede marktverkenning: nagaan 
waar je kansen liggen, welke je 
konkurrenten zijn, hoe je situatie 
is op de Euromarkt. 

De defensieve attitude kan ver
trekken van ,,Het zal mijn tijd wel 
duren en ondertussen poog ik 
mijn bedrijf optimaal te laten 
funktioneren". Bij zo'n defensie
ve strategie moet men echter al
tijd goed rekening met het „bui-
tengebeuren", want ook de ande
ren zullen een graad van optima
lisering nastreven, waardoor hun 
kostprijs finaal toch gunstiger zou 
kunnen worden. In dit geval mag 
je dus niet blind zijn voor een hele 
reeks dynamische gegevens. 

Het ergste is nalaten een stra
tegie te ontwikkelen, omdat dan 
het gevaar dreigt een „Sitting 
Duck" te worden die, precies 
door de geografische situering, 
als een dochteronderneming 
gaat fungeren van een reeks bui
tenlandse ondernemingen. Ik 
voorspel overigens een vlaag van 
overname-akties tijdens de eerst
komende jaren. 

Ik zou niet graag hebben dat 
wij daardoor opnieuw in een ge-
vazalizeerde situatie terechtko
men, waarbij andere broodheren 
liet ekonomisch landschap van 
Vlaanderen zullen bevolken en 
waardoor de beslissingsmacht 
niet hier zal zitten, maar louter de 
uitvoeringsmacht. Nu reeds is het 
zo dat 40% van de tewerkstelling 
in Vlaanderen in ondernemingen 
gebeurt, waarvan de stuurknup-
oel in handen zit van een buiten
landse groep. De vazalizering is 
dus nu reeds ten dele een feit. Ik 
wens te vermijden dat dit weeral 
leidt naar situaties die aan vroe
ger doen terugdenken, toen de 
Vlamingen zelfs tot over de 
landsgrenzen heen moesten 
gaan werken om andere brood
heren ter wille te zijn." 

WIJ: Waaruit bestaat dan de 
agressieve aanpak? 

W. Vanden Avenne: ,,Vlaam-
se bedrijven hebben de kans om 

een echte Europese strategie uit 
te bouwen. Te veel bedrijven on
derschatten nog de mogelijkheid 
om een Europees bedrijf te wor
den. En let wel, het hoeven niet 
noodzakelijk reuzebedrijven te 
zijn. 

De mogelijkheden zijn gekend. 
Gaande van het opzetten van 
joint-ventures en het overnemen 
van kleine en middelgrote onder
nemingen in het buitenland over 
de samenwerking met onderne
mingen die komplementaire fa
cetten vertonen tot en met het 
beëindigen van de onderontwik
kelde situatie van ,,het ter beurze 
gaan", enz. 

Daarom zal het ook nodig zijn 
dat er iets gedaan wordt aan de 
verouderde wetgeving m.b.t. het 
statuut van de banken, waardoor 
zij tijdelijk of permanent minder
heids- of meerderheidsparticipa
ties zouden kunnen nemen. 
Voorts bestaan er eigenlijk geen 
echte Vlaamse holdings, behalve 
dan Alamnij in de financiële sek-
tor. Het gebrek van Vlaamse 
houdstermaatschappijen die ge
woon zijn om risikodragende par
ticipaties in hun portefeuille te 
hebben enb- dit op een dynmai-
sche manier, heeft zich de voor
bije weken gemanifesteerd. Ter
zake missen wij een belangrijke 
vorm van infrastruktuur, noch
tans noodzakelijk om aan een 
Europese stratgie een onder
bouw te geven. Wat Lessius ge
daan heeft, is bijgevolg een goe
de zaak." 

Regionalizerlng 
doorvoeren 

WIJ: Ondanks een toene
mend Vlaams bewustzijn, ook 
bij onze ondernemers, pres
teert men het niettemin om het 
,,Belgisch" etiket nadrukkelijk 
te promoten onder de slogan 
,,Made in Belgium". Zou het 
Vlaams label het niet stukken 
beter doen? 

W. Vanden Avenne: ,,Het 
sukses van deze aktie is heus 
niet zo denderend, wat ik overi
gens geenszins betreur. Wij me
nen integendeel dat de multiple-
approach de meest gunstige zou 
kunnen zijn, zelfs al heeft dit 
soms een wat konfuse resultante. 
Zolang de Belgische Dienst voor 
Buitenlandse Handel niet echt 
een geregionalizeerde materie 
wordt, zullen we blijven zitten met 
de problemen. De medewerking 
van de betrokken eksellenties om 
de BDBH naar de regio's te bren
gen, is echter niet bepaald groot 
te noemen. 

Wij willen dat de regionale an
tennes beter zouden kunnen 
funktioneren, dat Brussel vooral 
een databank moet zijn en dat er 
serieuzere bedragen naar de re
gio's worden overgeheveld, zo
dat de Vlaamse bedrijven betere 
akties zouden kunnen voeren. 
Mede door het gebrek aan be
reidheid van de staatssekretaris, 
staan de regionale akties eigen
lijk nog nergens. En dit ondanks 
onze schitterende eksportresulta-
ten. 

Sta me tot slot toe nogmaals en 
met klem te onderstrepen dat het 
VEV blijft eisen dat de regionali
zerlng spoedig moet worden 
doorgevoerd, opdat wij als Vla
mingen eindelijk de baas zouden 
zijn in ons eigen ekonomisch en 
financieel huis, dat Vlaanderen 
is!" 
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