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Een smal spleetje 
INFORMATEUR Jean-Luc 

Dehaene mag zich terecht 
een handige jongen noe

men omdat hij er in geslaagd 
is, van de 5 onderhandelende 
partijen het ja-woord te krijgen 
op zijn spitsvondig voorstel 
inzake de verruiming van de 
Vlaamse regering. Hij heeft 
het klaar gespeeld, het SP-
ultimatum en het CVP-veto 
om te zetten in een regeling 
die beide partijen de indruk 
geeft, het gezicht te kunnen 
redden. 

De oplossing van Dehaene 
is een bedenkelijk staaltje van 
politieke juristerij. In de pers 
maakt ze geen goede beurt. 
Bij de publieke opinie, voor 
zover die de lange onderhan
delingen nog volgt, zal de 
reaktie wel dezelfde zijn. In de 
CVP, die destijds al te vlug de 
ambities en rancunes van 
Geens is achterna gehold, 
schept ze onbehagen en ver
deeldheid. Het ja-woord van 
de PSC, waar de unitaristen 
zich klaarmaken voor de be
slissende besprekingen van 
de komende dagen, is op z'n 
zachtst gezegd dubbelzinnig. 

De Volksunie heeft zich 
kunnen veroorloven aan De
haene een ja zonder applaus 
te geven, omdat zij zich met 
de nodige afstandelijkheid 
heeft opgesteld. Dat de 
Vlaamse regering in de huidi
ge stand van staatsstruktuur 
en grondwetsherziening een 
afspiegelingskabinet moet 
zijn, is altijd haar standpunt 
geweest. Zij heeft terzake 
nooit ultimatums of exclusie-
ven gesteld. Zij ging er van uit 
dat de verruiming van de 
Vlaamse regering de logische 
konsekwentie zou zijn van het 
lukken der onderhandelingen 
over de staatshervorming. Zij 
laat het voor rekening van de 
informateur, ten behoeve van 
de CVP en de SP een nood-
bruggetje te hebben gegooid 
over de Rubicon. Essentieel 
voor haar blijft, dat daardoor 
de weg naar de herziening 
van de grondwet en naar een 
diepgaande federalisering vrij 
kan worden gemaakt. 

Men make zich echter geen 
illuzies! Alles wat totnogtoe 
gebeurd is, inklusief het oprui-

if 

men van het SP-ultimatum en 
het CVP-veto, is louter voor
bereidend werk. Slechts ein
de van deze week en vooral in 
de loop van volgende week 
komen de échte knelpunten, 
die even zoveel breekpunten 
kunnen worden, aan de beurt. 
Inmiddels heeft de ingenieuze 
maar weinig geestdrift ver
wekkende SP-CVP-verzoe-
ningsformule van Dehaene in
gevreten op de reserve aan 
goodwill waarover iedere on
derhandeling aanvankelijk 
kan beschikken. De algemene 
kontekst waarbinnen de ge
sprekken zich afspelen, is er 
zeker niet op verbeterd. 

Alhoewel de onderhande
lende partijen totnogtoe de re
gel van de diskretie eerbiedi
gen, blijven een aantal onder
huidse rillingen niet verbor
gen. Het vermoeden dat met 

name de PSC het spel dubbel-
hartig speelt, is tastbaar. Tus
sen de unitaristische kern 
rond Nothomb en het bijna-
separatisme van Gendebien 
tekent zich een objektief 
bondgenootschap af om 
dwars te liggen bij de onder
handelingen, met als doel 
voor de enen ieder verder fe
deralisme de pas af te snijden 
en voor de anderen iedere 
hervorming zo duur mogelijk 
te doen betalen. 

Ook bij de PS blijft het moei
lijk, uit te maken welke bedoe
lingen voorliggen. Dat de 
Waalse socialisten een zo 
groot mogelijke autonomie 
voor Wallonië wensen, mag 
wel duidelijk heten. Maar of ze 
bereid zijn, daarvoor de prijs 
te betalen van het opgeven 
van alle imperialistische aan
spraken op Vlaams grondge

bied en Vlaamse centen, is 
nog niet gebleken. 

Inmiddels publiceren de 
PRL-ers met wellust hun ei
gen rekeningen, waaruit blijkt 
dat eerlijk federalisme aan 
Wallonië inderdaad geld zal 
kosten... 

Tegenover deze Waalse 
eensgezindheid de facto om 
het onderste uit de kan te 
halen, staat een vooralsnog 
schijnbare eensgezindheid 
van de Vlaamse onderhande
laars. Deze eensgezindheid 
zal in de eerstvolgende dagen 
de proef van de onderhande
lingen over de échte thema's 
moeten ondergaan. De taak 
van de VU-onderhandelaars 
moet het zijn, de Vlaamse 
eengezindheid te doen hand
haven op de lijn van de onver
zettelijkheid en van het res-

pekt voor het vijfpunten-pro-
gramma. 

Of het nu of nooit de gele
genheid wordt voor een ruime 
doorbraak van de échte auto-
nomie-gedachte, zal nog 
moeten blijken. Het is echter 
nu of nooit het ogenblik om 
aan de Walen de grenzen 
voor ieder gesprek, vandaag 
of later, duidelijk te maken. 

tvo 

Frieten 
Frietenbakker Leo Tack 

uit Tongeren neemt de 
verdediging op van de 
Vlaamse frieten en hun 
bereiders. Een gevat ant
woord dus aan de Test-
Aankoop-onderzoekers... 

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 smaadbrie-
ven De andere publiceren wij, naarge
lang er plaats beschikbaar is Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen 

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

Het redaktiekomitee 

GILLES DE RAIS 

Nu Jan Decleir Vlaanderen en Ne
derland gaat kond maken wat de 
„snoodaard" Gilles de Rais op het 
einde van de middeleeuwen zoal uit
spookte, lijkt het toch gepast, in zover 
die meer dan 500 jaar later nog moge
lijk IS, een en ander recht te zetten 
wat een resem auteurs waaronder 
Michel Tournier (Gilles & Jeanne) en 
nu Claus aan flagrante leugens, voor
al verzonnen op de mensonwaardige 
processen van de inquisitie, tot litera
tuur of toneel hebben venwerkt 

Wat heeft , ,Gi l les" van Hugo Claus 
gemeen met de echte Gilles de Rais ' 

Recent hebben twee Franse histori
c i , Facon en Parent, een boek gepu-
biceerd (Roger Facon et Jean-Marie 
Parent Gilles de Rais, l'innocent, 
uitgegeven bij Robert Laffont te Pa
rijs), waarin zij aan de hand van 
histonsche dokumenten bewijzen dat 
Gilles de Rais slachtoffer werd van de 
inquisitie zoals zovele andere on
schuldigen Facon en Parent hebben 
alle bestaande bekende dossier ge
raadpleegd Alle getuigenissen wer
den grondig nagetrokken, de leugens 
van aanklager, de onregelmatighe
den in de rechtspraak, de tegenstrij

digheden van de magistraten tijdens 
hun ondervragingen na vreselijke fol
teringen 

De schrijvers bewijzen en ontmas
keren dat de ware schuldigen ergens 
anders te vinden waren, nl bij de laffe 
koning Karel VII en zijn dito hovelin
gen, bij de Franse bisschoppen waar
van verschillende diep in de schulden 
zaten bij Gilles de Rais (De onmetelij
ke landeigendommen van Gilles die 
geen erfgenamen had zullen hier ook 
een belangrijke rol gespeeld heb
ben I) En de inquisitie' Gilles had lang 
vóór Luther de minder fraaie aspek-
ten van de katolieke kerk aange
klaagd 

Welke uitgeverij (Meulenhoff-Am-
sterdam bracht wel het boek van 
Tournier m vertaling) brengt ons in 
het Nederlands het doordringende 
boek van deze twee Franse h is tonc i ' 
Een daad van gerechtigheid' 

Dr. J.Peeters, h is tor icus, 
Antwerpen 

VLAAMSE KERK (5) 

In naam van het pluralisme vindt E 
Raskin dat , ,WIJ" zich met moet inla
ten met kerkelijke aangelegenheden 
(,,Waarde redaktie" van 25 februan 

j l ) Pluralisme betekent juist open
staan voor alle geestesstromingen, 
dus ook voor het katolicisme, waartoe 
zich volgens een tamelijk recente VU-
enquête, de grote meerderheid van 
de VU-simpatisanten toe bekent En 
waarom zou ,,W1J" zich inderdaad in 
naam van het pluralisme met mogen 
interesseren voor evoluties in het 
Vlaamse protestantisme, jodendom, 
humanisme, socialisme e n z ' Hope
lijk wordt , ,WIJ" geen blad dat zich 
alleen maar bezighoudt met Vlaamse 
politiek, hoe interessant deze ook 
mogen zijn , ,WIJ" moet een brede 
spiegel zijn van wat leeft in Vlaande
ren In dit opzicht vind ik de vraagge
sprekken met Vlaamse figuren, ook al 
zijn ze met altijd erg Vlaamsgezind, 
zeer interessant 

N. Maddens, Kortrijk 

FRANSE HERMES 

Na de Ananeraket en het Colom-
bus-projekt, krijgen we nu het Euro
pese (zeg maar Franse) ruimte veer 
Hermes 

België gaat 6 % betalen Het met 
bankroet gekonfronteerde, met schul
den overladen, en op lege schatkis
ten neerkijkende België gaat dus 

weer eens ,,meedoen met 6 % van 
hoeveel miljarden "̂  

De oefeningen van onze hemel-
vaarders zullen gebeuren op ,,Bruxel-
les-Nationale" (zeg maar bij het 
Fransdolle Sabena op de Vlaamse 
luchthaven van Zaventem) en de 
oefenvluchten zullen gedaan worden 
op de Waalse regionale luchthaven 
Gosselies Omdat dit een rustige en 
kalme luchthaven is En in Vlaande
ren"? N i e t s ' 

Jawel hoori 60 % van 6% 
van hoeveel miljarden zal Vlaanderen 
mogen (lees moeten) afdekken aan 
dat Frans taterende geze lschap ' Dat 
er aldus weer eens zal in slagen 
Vlaamse belastinggelden in de wacht 
te slepen 

De kompensaties (werkplaatsen, 
enz ) zullen wéér eens zo goed als 
geheel naar Franstalig België gaan 
Terwijl de rest van datzelfde België 
eens te meer de-pot-op k a n ' 

Wat mooi, die solidariteit van ons ' 
Van Oierendonck, Kraainem 

VLAAMSE ZANGERS 

In ,,W1J" van 11 febr j I las ik een 
heel goed artikel over de LP ,,Mooi 
Vlaanderen" 

Ook ik heb deze plaat gekocht en 
heb er geen spijt van, het is werk van 
eigen bodem, waar we fier mogen 
over zijn Terecht staat er ,,De liefde 
voor het eigen volk moet in liedjes te 
horen z i jn" Ik ben het daarmee eens 
en vermoedelijk vele Vlamingen 

De reden waarom ik naar de Ar
mand Preud'hommevieringen ga is 
met ver te zoeken Is het met droevig 
dat deze viering in Hasselt met door
g a a t ' Is het met droevig dat Will 
Ferdy slechts eenmaal op het ANZ te 
Antwerpen gevraagd word om eigen 
Vlaamse liedjes te z i n g e n ' Is het met 
droevig dat een Brusselse zangeres 
tijdens een ,,Vlaamse d a g " te Brussel 
kom vertellen ,,lk ben met van uw 
gedacht, maar nu zou ik kunnen ver
a n d e r e n " ' Is het met droevig dat 
Nederlandse zangers in Vlaanderen 
komen zingen, terwijl hier Vlaamse 
zangers op BRT geweerd w o r d e n ' 

Dat VTB naar Parijs trekt met de 
buitenlandse zanger Herman Van 
Veen, terwijl hier propaganda moet 

gemaakt worden voor 40 jaar Will 
Ferdy lans vnenden om, en dat er in 
de Vlaamse tijdschriften geen plaats 
IS voor een kleine aankondig ing ' 

In , ,WIJ" las ik over Ramses Shaf-
fy op het kleinkunstfestival van het 
ANZ en de BRT 

Zal nu ook Will Ferdy in , ,WIJ" 
verschijnen, met zijn 40ste j ub i l eum ' 
Zal er van ,,W1J" een reporter zijn die 
d a g ' Hoeveel hooggeplaatsten zul
len hun uitnodiging terugsturen met 
,spijtig, ik ben b e l e t " ' 

Ligt de fout niet aan onze eigen 
mensen, dat er zo weinig Vlaamse 
liederen aangevraagd worden op 
B R T ' Het zijn met aleen de kleine 
garnalen die moeten vechten, maar 
de grotere die het voor het zeggen 
hebben 

De voorzitters van de VU-atdelm-
gen, onze leiders en feestbestuurders 
moeten wakker geschud worden om
dat ze hun medewerking zouden ver
lenen aan onze Vlaamse artiesten 

C. Raes, Antwerpen 

ZO€K^BC]6 

NOORWEGEN 

VU-lid verhuurt intieme blokhut-cha-
let in Noorwegen Prachtige natuur 
Ruimte en rust Onvergetelijk' Tel 
015/71 16 00 

D Vernieuwd appartement te huur te 
Kelmis (bij Aken) Nog enkele data 
vrij Voordeliger bij eigenaar 
Tel 059/26 72 63. 

Gevraagd 
n Opvoedster A2, Verpleegster A2 of 
middelbaar onderwijs niveau A2 liefst 
met enige ervaring in de sociale sek-
tor Voor D A C in opvanghuis voor 
thuisloze vrouwen en kinderen Bij 
voorkeur omgeving Antwerpen en be
reid zijn in ploegverband te werken 
Telefonisch kontakt opnemen met 
Mevr De Doncker Irene, tel 03/ 
455 40 05 

^ lepel & vork " ^ 

m P V B A B i e r h a n d e l He l l i nckx 

Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

t € l r i » « - m t ^ ^ ' ' 3 SINT-MARTENS-BODEGEM 

S.M.B. Tel. 582.10.93 
H 
HSKBHANDil V / 

ELLINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — Huur — 
verhuur van cafe s 

W/ij bestellen ten huize 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

l\^astautant 

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

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-67.57.12 

RESTAURANT 

i / ^ ^ \ 4 Hoek 
I ^ ^ ^ S ' I Wo l veng rach t 

T T T B X . ^ Leopoldst raat 

Tel 21791 53 

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

t h u i s z i j n 

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

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

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

Torhout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22 

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

Koffiebranderij 
Emie l W i t tmanns t raa t 36 , 1030 Brusse l 
02-734 56 09 - 460 48 87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

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

ANTWERPIA 
^ ^ . JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-21 35 33 

liet ^aliitöbutó 
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 

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

rouwmaallijden, banketten groot en klem 

Kasteel LEIERUST Kuurne: 8 tot 140 personen 
Feesteaal 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 materialen ter uwer beschikking 

T ^ t e e l 

'lyeierust' 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
OvereJnde 8 AS 

Tel. 011 /65 .73 .05 - 65 .89 .40 

AFSPANNING-HERBERG 
TOIMBERG 

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

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

Hoerenhof 
CAFE - RESlAURAf^-FWTVIUR 

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

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

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

Taverne Den Klauwaert 
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor 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 

-' Caftf Z ^ / ^ ^ 

'CMnbriHus' 
kloe^^gtraat 3 3690 Bree 

M/if ze ff j 

D L JS 
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«^«Verschrikkelijk druk 

Verder praten 
De vijf partffert die sinds &n}ge tijd deelnemen 

aan de pmtimtnaire informele gesprekken oJ.v. 
informeteur Jean-Luc Dehaene, imslóten dus 
om verder te praten. 

EN^ÊRZIJDS c(aaft de 
werkgroepen fiskaütöit, 
staatsh&rvomtirjg en 

oncferwtjs <Joor me* hun stu
diewee, terwt|l andê rzÉJÖs de 
parttfdelegaties op Hertogtn-
mf\éa't tot politieke pre-ak
koorden hopkn te komen rond 
de tsma"& t€fWörkstelling, so
ciale z^kerlieid en enkeJe as-
pekten van de staatshervor-
rriinf (bevoegdheden, dubbst-
maridaat en finartöiering). 

Altf|d 
Jaak Gabriels 

Oe samenstelling van de 
W-delegalles in ar de^e ge-
sfïrekken blijft bijna ongewij-
ïitgd. Partijvoorzitter Jaak Qa-
brfëls Is riatuurtijk de belarjg-
rijkste en centrale VU-onder-
handetaar. Hij neemt vanzeif-
sprekerid deel aan alle 
t>esprekïrtgeri op Hertofin-
nendal. 

Oinsdagvoormiddag werd 
hij tijdens zijn gesprekken 
over de tewerksieiting geflan
keerd door de senatomr» flo-
ger Bianpain en André 
8e«ns en % nanjlddags, toen 
hel over sociale zekerheid 
handelde, was opRieuw Stan-
patr̂ i n>aar ook icamerJid Vi© 
Ant^mm van de partij. Woens-

^ dagvoomtidd^ stond het 
terrta „1992^" op de agenda en 
toert v^rd de voorzitter |jt|ge-
simn door de kanrïefleder? 
M«jgo S<̂ bi;tt5t en Hermart 
Candries. Oi&terenftarftiddag 
besprak men de kv^estie van 
de bevoegdheden en het dui>-
beSmandaat en toen bestond 

Vrijdag startte Amnesty Inter
national haar l<ampanje ,,Men
senrechten Nul" 
„Alle mensen worden vrij en ge
lijk geboren en hebben dezelfde 
rechten". VU-voorzitter Jaak Ga
briels was één van de eersten die 
de petitie ondertekende. 

het vu-trio ült öabriêls. 
Scliiltz en Anciaux. 

Vandaag, donderdag, snijdt 
men het hoofdstuk fiskalitest 
aan. Jaak Gabriels wordt er 
omringd door Hugo Schiltz er» 
Andrê Geens. Deze middag 
en vrijdagochtend wordt er 
niet vergaderd op dit Brussel
se kasteel, Mofgennamiddag 
heeft mer* het dan over de 
finanOienng van de staatsher
vorming eft dan treden Ga
briels, Schiitz en ondervoorzit
ter slef Matört in het onder
handel! ngs-strïjdperk. 

De onderscheiden delega
ties mogen zich ook steeds 
laten bijstaan door een eigen 
verslaggever en voor de 
Volksunie wordt deze niet on
belangrijke taak afwisselend 
waargenomen door VU-dlrek-
teyr Jotiaa Artais en VHB-
medewerker St«ffan Ector. 

Alle VU-partijhestuursleden 
worden elke middagen avond 
verwacht op het gigemeeri se-
kretarlaat ter Bamkad^nplm 
om deel Ie nemen aan de 
dagelijkse evatuatie. |Vsrmel-
êm we meieeft dat sinds kort 
ook de nieuwbakken pajle-
mentsieden Herman Cart-
ddös en HaftS De Belder deel 
uitmaken van dit hoogste VM-
tjestuuf.) De relaties met de 
pers worden verzorg door 
het mdakttekomftee van dit 
v^ekbiad. 

Hoeft het nog gezegd dat 
het én voor de partifbestyurs-
leden én de medewerkers van 
het VU-sekretariaat verschrik
kelijk drukke dagen zijn? 

NUFS^ 
Stan Philips, 

VU-raadslid in Wemmel 
• Vorige week nam bijna de 
hele oppositie van de Brabant
se faciliteitengemeente Wem
mel ontslag uit protest tegen de 
handelswijze van de meerder
heid en meer in het biezonder 
burgemeester Geurts. De 
plaatsvervangers wensen 
evenmin in deze raad te gaan 
zetelen. 

Ook U stapte vorige week op. 
Waarom? 

,,Ons optreden is slechts het 
resultaat van een opeenhoping 
van feiten: gaande van het wei
geren van het elementaire inza
gerecht tot en met het met-verle
nen van het woord tijdens de 
raadszitting. 

Konkrete aanleiding was het 
feit dat, alhoewel de bestendige 
deputatie onze eis tot verwerping 
van de begroting bijsprong, de 
Belgische minister van binnen
landse zaken burgemeester 
Geurts wél gelijk gaf. In wezen 
betreft het echter vooral een 
doorweving van kommunautaire 
en demokratische problemen. 

Uiteindelijk was dit drastische 
optreden onze ultieme mogelijk
heid om iets los te weken en een 
schok te veroorzaken. Alle ande
re middelen waren immers uitge
put. " 

• De goeverneur trad uw 
standpunt bij, maar de minister 
volgde niet? 

,,De goeverneur volgde ons in
derdaad, samen met zijn deputa
tie die de begroting afkeurde. 
Waarop Geurts echter in beroep 
ging bij het ministerie van binnen

landse zaken en, tot onze verba
zing, nog meteen gelijk kreeg 
ook! (In dit verband is het niet 
overbodig te wijzen op de vele 
,,relaties" die Geurts heeft vanuit 
zijn met onbelangrijke positie als 
sekretaris van de Brusselse ag-
glomeratieraad!) 

Vervolgens hebben wij beslo
ten ontslag te nemen en werd 
klacht ingediend bij de Raad van 
State door het enig overblijvende 
oppositieraadslid. Dat er één 
raadslid zijn ambt niet neerlegt, is 
noodzakelijk om de rechtsgeldig
heid van de klacht te behouden." 

• U zegt dat het niet alleen een 
aanfluiting van de demokrati
sche spelregels betreft, maar 
dat dit alles eveneens een kom
munautaire dimensie heeft? 

,,Ja. Dit blijkt ook uit het gedrag 
van minister Michel, die geen 
tweede Happart-situatie wenst. 
Daarom heeft hij die begroting 
wel aanvaard. 

Verbijsterend is dat Geurts, al
hoewel Vlaming van geboorte, 
altijd de frankofone kaart heeft 
getrokken en blijft spelen. Hij 
mikt op de sympatie van de onge
veer 50% franstaligen in Wem
mel. Senso stricto overtreedt 
Geurts de taalwet niet, maar hij 
past de faciliteiten toe in hun voor 
de frankofonen meest gunstige 
vorm." 

• Hoe moet het nu verder? Zijn 
er voorgaanden? 

,,Voor zover ik weet is dit de 
eerste maal dat zoiets gebeurt. 
Let wel, wij hebben deze beslis
sing niet lichtzinnig genomen. 

maar het leek ons de enig reste
rende mogelijkheid. 

Het enig denkbaar gevolg zou 
het uitschrijven van nieuwe ver
kiezingen zijn, maar dit zal met 
gebeuren vermits wij op amper 
enkele maanden van de geplan
de gemeenteraadsverkiezingen 
staan en de gemeente in die 
tussenperiode met echt onbe
stuurbaar wordt." 

• Vreest U niet het verwijt dat 
U door dit optreden in feite 
volledig vrij spel geeft aan de 
ondemokratisch handelende 
meerderheid? 

„Neen. Omdat wij gewoon 
geen spel meer hadden, zelfs 
geen millimeter. Weet U dat onze 
tussenkomsten tijdens de ge
meenteraad reeds op voorhand 
afgewimpeld werden? Dat de 
door ons aan de agenda toege
voegde punten gewoonweg wer
den afgevoerd ? Dat we geen en
kele inzagerecht kregen? Kort
om, Geurts voert noch min noch 
meer een diktatoriaal beleid. 

Voor ons is de konklusie duide
lijk. De voogdij over de Vlaamse 
gemeenten moet definitief gaan 
behoren tot de ekslusieve be
voegdheid van de Vlaamse rege-
nng. Want nu voelt de Belgische 
minister van binnenlandse zaken 
zich geroepen de franstalig-vrien-
delijke burgemeester in Wemmel 
te beschermen, waardoor dus 
een vermenging van de nationale 
politiek met het gemeentelijk nivo 
gebeurt. Precies ook daarom is 
de nakende grondwetsherziening 
zo belangrijk." 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

Vaarwel 
Vrijdag overleed op 85-jarlge 

leeftijd de gekende Vlaamse 
komponist Maurits Deroo, te
vens eredirekteur van het Brugs 
muziekkonservatorium en oud-
ondervoorzitter van Sabam. 

De aflijvige was de vader van 
het Gentse VU-gemeenteraadslid 
Guido Deroo en schoonvader 
van de geliefde woordkunstena
res Kris Yserbijt. 

Met het overlijden van Maurits 
Deroo gaat niet alleen een groot 
musikus, maar ook een oprecht 
Vlaams-nationalist heen. 

De redaktie van dit weekblad 
biedt zijn blijken van deelneming 
aan m het verdriet dat de nabe
staanden treft en nodigt langs 
deze weg uit tot het bijwonen van 
de uitvaartdienst, vandaag don
derdag om 11 uur in de parochie
kerk van Kristus-Koning te Brug
ge. 

Vaarwel. 

Weinig fraai 

In het televisie-programma 
,,De zevende dag" van vorige 
zondag werd breedvoerig ge

praat over het zg. ,,eenheidsty-
pe" dat vermoedelijk vanaf vol
gend schooljaar wordt doorge
voerd. Dit zou tot gevolg hebben 
dat het zg. ,.traditioneel onder
wijs" wordt afgeschaft. 

Sinds enige tijd bestaat er een 
groep die de verdediging van dit 
type onderwijs — dat inderdaad 
zijn nut bewezen heeft — voor 
haar rekening neemt, IPOC. 
Deze groep maakt gebruik van de 
klassieke drukkingsmetodes 
zoals petitielijsten, bezoeken aan 
politici, advertenties, debatten, 
en wat al meer. Ook binnen de 
Volksunie betuigden een reeks 
vooraanstaanden hun sympatie 
met deze aktiegroep. Zo bemer
ken we de namen van de kamer
leden Jaak Gabriels en Herman 
Candries op de petitielijsten. 

Tijdens het zondagse debat 
konfronteerde men de woord-
voerdster van IPOC met onder
wijsminister Coens. Deze eksel-
lentie reageerde echter zo lomp 
en onbehouwen, dat een zinvol 
gesprek niet mogelijk werd. Meer 
nog, Coens bestond het deze 
dame belachelijk te maken, waar
door het haar te machtig werd en 
zij aan het snikken ging. 

Nu kan men natuurlijk zeggen 
dat iemand tegen een stootje 
moet kunnen, maar een stamp 
van Coens is doorgaans buiten 

alle verhoudingen. Hij had er ten
minste rekening kunnen mee 
houden dat zijn tegenspeelster 
geen politica was, maar een eer
lijke vrouw die het opneemt voor 
een bepaalde systeem van het — 
jawel — katoliek onderwijs I 

Dit weinig fraaie optreden van 
de ontslagnemende onderwijsmi
nister IS slechts verklaarbaar 
door zijn angst er straks niet 
meer bij te zijn... 

CVP-logo 

Toen enkele weken geleden 
bekend raakte dat oud-premier 
en (h)erkend fraudeur Paul Van
den Boeynants zou meedingen 
naar de Brusselse burgemees
terssjerp en dit als lijstaanvoer
der van een gemeenschappelijke 
CVP-PSC-hjst, was oud-VU-voor-
zitter en gemeenteraadslid Vic 
Anciaux één van de eersten die 
lucht gaf aan zijn verontwaardi
ging. 

Anciaux vroeg zich af of er nu 
werkelijk geen greintje politiek 
fatsoen meer bestond bij de kris-
tendemokraten: ,,Een sollicitant 
die zich met een strafblad zoals 

dit van VdB zou aanbieden voor 
een vakature bij de stad Brussel, 
wordt zonder twijfel meteen be
dankt Maar VdB schaamt zich 
niet om te mikken op het hoogste 
ambt van de stad!". 

Het protest van Anciaux werd 
de voorbije dagen bijgetreden 
door tal van politiek geïnspireer
de bewegingen én door een 
reeks CVP-geledingen. Deze 
laatsten vrezen terecht voor de 
weerslag van dit feit tot ver buiten 
de Brusselse stadsgrenzen. Als 
gevolg daarvan besloot de natio
nale CVP-leiding samen met het 
arrondissementsbestuur dat een 
lijst met VdB op kop het CVP-logo 
niet mag gebruiken. 

Deze week liet de Brusselse 
CVP-afdeling echter weten dat zij 
met dit verbod geen vrede neemt 
en toch wil uitpakken met de oud-
minister. Afwachten dus hoe het 
zal uitdraaien, alhoewel wij terza
ke sceptisch blijven. Voor de CVP 
IS immers alles goed dat bijdraagt 
tot het veroveren van macht. 
Waarom zouden ze dan hun par
tijgenoot VdB echt aan de kant 
zetten? 

VdB op kop 
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WiY 
Scheuring 

Het moest er van komen, maar 
vrijdag werd het formeel bekend: 
het Vlaams S/o/c scheurt uiteen in 
twee groepen. 

Enerzijds is er de groep van 
militanten die het Vlaams-natio-
nale streven als eerste en enige 
doel vooropstellen en terzake kie
zen voor het separatisme. Ander
zijds is er de harde kern van 
(vooral jonge) ekstremisten die 
zweren bij vervaarlijk racistische 
teorieën. 

Deze tweespalt was reeds ge
ruime tijd merkbaar. Wie aan
dachtig de „officiële" publikaties 
en standpunten van deze politie
ke formatie las of aanhoorde, 
moest tot de konklusie komen dat 
de Vlaamsnationale dimensie 
steeds meer op de achtergrond 
weggedeemsterd is ten voordele 
van het prediken van haat tegen 
alles wat anders denkt of ge
kleurd is. De opbouw van een 
Vlaamse staat is bij het Vlaams 
Blok ondergeschikt geworden 
aan de Belgische vertaling van 
de teorieën van Le Pen. Ook de 
verdediging van de Vlaamse be
langen in Brussel is al geruime 
tijd geen punt meer, zoals on
langs nog bleek uit een ,,vrije 
tribune" in ,,Le Soir" van Vlaams 
Blok-voorzitter Karel Dillen. 

Het ontslag van algemeen se-
kretaris Jaak Peeters is, wat men 
ook mag beweren d.m.v. een sus
send persberichtje, helemaal 
geen alleenstaand feit. Naar ver
luidt zouden er nog heel wat an
deren volgen. 

Begrijpelijkenwijze treuren wij 
geenszins om deze evolutie, al 
was het maar omdat daardoor 
alles ook veel duidelijker wordt... 

Bom 
Dinsdagnamiddag kreeg de 

Mia De Prins, telefoniste van het 
nationaal VU-sekretariaat, een 
toch wel erg vreemd telefoontje. 
Een barse stem zei in het Frans 

en tot tweemaal toe dat er binnen 
het half uur een bom zou ontplof
fen op het kabinet van minister 
Gaston Geens, voorzitter van de 
Vlaamse Regering. Hij beweerde 
te spreken namens ,,le Mouve
ment Wallon", een vooralsnog 
onbekende organisatie. 

Vermits men bij zo'n bommel
dingen nooit vooraf kan weten of 
het om echte dan wel valse be
dreigingen gaan, verwittigden de 
VU-verantwoordelijken meteen 
de politie. Die de zaak op haar 
beurt ernstig opnam en met groot 
materiaal uitrukte. Enkelen snel
den naar het Barrikadenplein om 
het getuigenis te noteren, terwijl 
de meesten hielpen bij de ontrui
ming van de gebouwen langs-
heen de Jozef-ll-straat, waar 
Gaston Geens gehuisvest is. Niet 
alleen zijn kabinetsleden, maar 
ook deze van de blauwe eksellen-
ties moesten ijlings het gebouw 
verlaten. Opvallend daarbij — al
thans volgens onze kollega van 
,,Het Laatste Nieuws" — was dat 
de CVP- en PW-medewerkers 
opvallend afstand hielden van el
kaar tijdens deze verplichte werk
onderbreking. 

Boze tongen beweren dat de 
blauwe kabinetards al bezig zijn 
met het pakken van de koffers... 
En geef toe, iedereen heeft een 
hekel aan de sleur die een verhui
zing met zich meebrengt. 

Rechtstreeks 
Niet zonder enige vrees beslo

ten de verantwoordelijken van de 
Vlaams-nationale Omroepstich-
ting (VNOS) het licht op groen te 
zetten om dinsdagavond een 
rechtstreekse uitzending te ver
zorgen, waarbij de kijkers hun 
vragen telefonisch konden afvu
ren op een panel van VU-politici. 
Het resultaat was overweldigend. 

De vijf telefonisten hadden hun 
handen meer dan vol met het 
noteren van de in totaal 105 op
roepen van kijkers met vragen, 
die bijna alle aktuele temata aan-

De journalistieke Wetstraat-gilde bracht vorige week donderdag hulde aan de weliswaar ontslagnemende 
maar toch nog steeds zetelende premier van België, Wilfried Martens. Die dag was het immers precies 
3.000 dagen geleden dat hij voor het eerst deze titel mocht voeren. 

Of hij straks eerste minister blijft, is nog zeer de vraag. Hoedanook gedraagt hij zich nu als een goede 
huurder van het pand ter Wetstraat 16, vermits hij onlangs nieuw behang liet aanbrengen... 

raakten. Veel vragen natuurlijk 
over Happart, Brussel, de faciitei-
ten, de kommunautarizering van 
het onderwijs, de schuldenlast, 
de fiskale druk, het amnestie
vraagstuk en het Vlaams regeer
akkoord. Maar ook over het poli
tiek fatsoen, de depolitizering van 
de benoemingen, de migranten-
problematiek en de energievoor
ziening, en wat al meer. Als naar 
gewoonte kreeg VNOS eveneens 
een tweetal idioten die scheidden 
en riepen, enkelen overstelpten 
de VU-top met goedbedoelde 
raadgevingen en één kijker wou 

't Getrouwe 
Maldeghem 

L EO VAN DE WEGHE. Mau
rice Deroo. Berten De 
Man. Naarmate je ouder 

bent, bekijk Je méér dan vroe
ger de overlijdensberichten In 
de krant. En lees Je er steeds 
vaker vertrouwde namen. 

Deze week in de dinsdag
krant ook Jozef De Lille uit Mal-
degem. Je hebt hem gekend, 
gelijk je zijn dochter Genade en 
zijn zoon Vredeman kent. Je 
hebt vaak gepoogd, uit je ge
heugen de andere voornamen 
van de kinderen uit het gezin te 
citeren: Edelhart, Goedewil, 
Vredeman, Genade, Allen
broer, 's Herengave. 

Aan het geslacht is er nog 
méér merkwaardigs dan de zui
ver-Dietse voornamen van mijn 
leeftijdsgeneratie De Lille's. 
Hun overgrootvader Karel, uur
werkmaker, was al een be
roemdheid: uitvinder, bouwer 
in 1843 van de eerste fiets in 
Vlaanderen. Hun grootvader 
Victor was een figuur die zó uit 
een roman scheen weggelo
pen, politicus, letterkundige en 
uitgever. Hij begon in 1888 met 
het weekblad 't Getrouwe Mal
deghem dat tot aan de tweede 
wereldoorlog een grote faam 
en ruime verspreiding genoot 
in Oost- en West-Vlaanderen. 
In de twintiger jaren vocht het 

weekblad zijn harde strijd om 
de waarheid in de moord van 
Beernem, een ruchtmakende 
Assisenzaak rond plattelandsa-
del en kasteeltjesvolk. Victor 
werd daardoor zo populair, dat 
hij in '29 een gooi kon doen 
naar een Kamerzetel op een 
onafhankelijke lijst in het arron
dissement Brugge. 

De wijze waarop Victor De 
Lille tijdens de eerste wereld
oorlog rechten studeerde te 
Geneve is al op zichzelf een 
sterk verhaal. Als uitgever was 
hij een pionier van de pockets: 
zijn ,,Duimpjes"-reeks bracht 
werk van hemzelf en mevrouw 
Courtmans. Hij gaf ook eerste
lingen uit van Streuvels, Tim
mermans, Sabbe en de Clercq. 

De De Lille's stonden toen 

reeds dicht bij het Vlaams-na-
tionalisme. E lias haalde in 1932 
Victors zoon Jozef op de 
Vlaams-nationale lijsten voor 
Gent-Eeklo. Jozef De Lille, in 
1933 ook enkele maanden de 
woelige burgemeester van Mal-
degem, bleef volksvertegen
woordiger tot 1944 en de re
pressie. Zijn broer Leo, evenals 
hij uitgever en politicus, was 
van 1939 tot 1945 senator voor 
Roeselare- Tielt. 

De gebroeders De Lille waren 
onafhankelijke nationalisten 
die op de VNV-liJsten kandi-
deerden zonder lid te zijn van 
de partij; 

Mijn De Lille-leeftijdsgenera-
tie, de kinderen van Jozef met 
hun merkwaardige voornamen, 
is nog altijd in de Vlaams-natio
nale strijd en de Volksunie ver
tegen woordigd. 

De De Lille 's en het Getrouwe 
Maldeghem hebben enkele van 
de boeiendste hoofdstukken in 
de Vlaams-nationale strijd in 
hun eigen onnavolgbare stijl 
meegeschreven. Dat de bijna 
92-jarige Jozef De Lille zopas 
van ons heenging, heeft ons 
vervuld met vele herinnerin
gen. Op onze redaktie en in 
menig Vlaams-nationaal mid
den leven de De Lille 's voort als 
sinoniem van getrouwheid. 

zelfs een afspraakje arrangeren 
met een vrouwelijke telefoniste... 

In tegenstelling tot Librado was 
deze uitzending geen doorgesto
ken kaart en waren alle vragen 
die aan het trio Gabriels-Vande-
kerckhove-Coveliers werden 
voorgelegd, de weerslag van ech
te vragen die niet vooraf uitge
schreven waren. Deze echtheid 
bleek trouwens uit de niet-gekun-
stelde manier waarop de vaak 
kritische opmerkingen beant
woord werden. 

Of deze VNOS-prestatie goed, 
matig of slecht was laten wij over 
aan het oordeel van de kijkers. 
De eerste reakties zijn alvast be
moedigend, alhoewel er één en 
ander dient bijgeschaafd te wor
den. Maar de formule kan dus 
best herhaald worden. Of niet? 

Kletskoek 
Vorige week donderdag riepen 

twee partijen de pers bijeen om 
hun inzichten kenbaar te maken 
over hoe het nu verder moet met 
het Studiecentrum voor Kern
energie (SCK) van Mol: de Volks
unie en Agalev. Wat de VU daar
over denkt, leest U elders in dit 
blad. 

Wat Agalev — bij monde van 
Europarlementslid Paul Staes — 
echter vertelde, was ronduit 
kletskoek. (En dit bleek nader
hand ook overduidelijk uit de 
kommentaren in de hele pers!) 

Paul Staes pakte uit met ,,do-
kumenten" van liefst vijftien jaar 
geleden over een vermeend 
schandaal dat in en door het SCK 
zou zijn gebeurd. Bij nader toe
zien stelden de joernahsten even
wel vast dat deze papieren niet 
alleen betwistbaar waren, maar 
elkaar bovendien grondig tegen
spraken. Feit waarmee de al te 
luidruchtige groene vertegen
woordiger erg verveeld zat. 

Veel wordt duidelijk wanneer 
men weet dat een schoonbroer 
van Staes een leidende funktie 
vervult bij het Waalse IRE, de 
tegenhanger én konkurrent van 
het Vlaamse SCK. Nog nooit trou
wens heeft een Agalev-er gepro
testeerd tegen allerlei praktijken 
die door dit IRE gepleegd wor
den. Waardoor deze en vroegere 
akties van Staes toch wel erg 
ongeloofwaardig gaan klinken. 
De familiale belangenvermen
ging is evenmin een staaltje van 
politiek fatsoen en onkreukbaar
heid. 

Tot slot irriteert het alsmaar 
meer perslui en geïnteresseer
den dat Staes en C° er een 
bezigheid van gemaakt hebben 
om oude koeien als primeurs aan 
de media te verkopen. Herinne
ren we in dit verband maar eens 
aan de wansmakelijke persshow 
rond het afvaleiland, toen Staes 
dingen vertelde die VU-kamerlid 
Julien Desseyn al een half jaar 
daarvoor had onthuld. 

Wapenhandel 
Jammer genoeg werd nog niet 

beslist dat de parlementaire on-
derzoekskommissie m.b.t. de ille
gale wapenhandel haar (abrupt 
onderbroken) werkzaamheden 
kan verderzetten en afronden. 
Terzake moet kortelings gestemd 
worden over een voorstel van VU-
kamerlid Nelly Maes. Hopelijk 
ziet een meerderheid van parle
mentsleden de wenselijkheid van 
deze heroprichting in, zoniet zal 
veel van het geleverde onder
zoekswerk nutteloos blijken. Er is 
nu immers vooral nood aan nieu
we en betere wetten en regle
menteringen. 

Ondertussen blijft het rond 
deze kwestieuze en eksplosieve 
problematiek helemaal niet stil, 
integendeel. Maandag begon im
mers voor de Brusselse handels
rechtbank het proces tussen 
>4sco-baas Roger Boas en wa
penhandelaar Houshang Lavi. 
Deze laatste beweert bij een be
paald wapenkontrakt te zijn be
drogen door Asco en eist nu een 
zeer aanzienlijke schadevergoe
ding. 

Tijdens de eerste zittingsdag 
werd vooral duidelijk dat Asco 
wel degelijk grote hoeveelheden 
wapens heeft geleverd aan Iran 
en dit ondanks het internationale 
embargo. De verklaringen die 
Boas tijdens zijn verhoor door de 
parlementsleden aflegde, zijn 
dus minstens met een hele grote 
korrel zout te nemen als zij al met 
volkomen leugenachtig zijn. 

Tot voorlopig slot vernemen wij 
dat de VU-Europarlementsleden 
Jaak Vandemeulebroucke en 
Willy Kuijpers erin geslaagd zijn 
130 Euro-kollega's te laten teke
nen voor de oprichting van een 
Europese onderzoekskommissie 
over de wapenhandel. EG-voor-
zitter Plumb schijnt nog te aarze
len. 

J 
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Nieuws uit de werkgroepen 

VU-inbreng wordt duidelijk 
Nieuws uit de wericgroepen 

VU-inbreng woi 
Na drie weken „informele preliminaire" gesprek

ken heeft de informateur een akkoord bereikt over de 
deelname van SP en VU aan het beleid van de 
Vlaamse eksekutieve na 18 oktober 1988. Normaal 
mag men verwachten dat de informele gesprekken, 
die nog veertien dagen verlengd worden, nu de 
echte knelpunten zullen aanpakken. 

Tijd dus om een overzicht te geven van de punten 
in de verslagen van de werkgroepen, waar de VU-
stempel herkenbaar aanwezig is, of die in overeen
stemming zijn met ons programma. 

De problematiek van de Europese ontgrenzing in 1992 wordt in een speciale,,informele werkgroep 
besproken. 

Eind dit jaar worden alvast de „doeane"-borden aan de grenzen vervangen door uniforme Europese 
aanduidingen. Het grote publiek zal op deze manier vertrouwd raken met de nieuwe dimensie in de 
EG. ((foto: VUM) 

ONS uitgangspunt, zoals 
gefomuleerd tijdens het 
kongres van maart 1985, 

waarin gesteld wodt dat alle be
leidsonderdelen gezamelijk moe
ten gericht zijn op méér tewerk
stelling, vinden we terug in de 
nota van de gelijknamige werk
groep. Tevens wordt hierin ge
steld dat stimulerende maatrege
len dienen genomen te worden 
om de privé-sektor aan te zetten 
jonge werkzoekenden in dienst 
nemen. De tewerkstellingspro
gramma's moeten veeleer ge
bruikt worden om oudere en lang
durig werklozen op te vangen. 

Tewerkstelling 
In de nota van de werkgroep 

wordt eveneens het voornemen 
opgenomen om tot een grotere 
harmonisering en vereenvoudi
ging te komen van alle bestaande 
tewerkstellingsbevorderende 
maatregelen. De toekomstige re
gering zou tevens een aantal 
aanbevelingen formuleren bij de 
aanvang van de gesprekken tus
sen de sociale partners over het 
nieuw interprofessioneel ak
koord. Voor de jonge werkzoe
kenden zou na één jaar een ori-
ëntatiegesprek georganiseerd 
worden, waarbij zij reële kans 
krijgen op een baan, bijkomende 
vorming, een stage, een midden
standsopleiding of andere moge
lijkheden die hen toelaten aan de 
langdurige werkloosheid te ont
snappen. 

Er komt ook aandacht voor de 
herverdeling van de arbeid via 
verschillende mogelijkheden 
zoals bijkomende vakantieda
gen, kortere werkduur, sabbat
jaar, deeltijdse arbeid in al zijn 
vormen. Kortom grotere soepel
heid inzake arbeidsduur en ar
beidsorganisatie, evenaals fleksi-
bele vervroegde pensionering, 
gekoppeld aan vervangende te
werkstelling. 

Sociale Zekerheid 
Het is evident dat de basisprin

cipes van de sociale zekerheid 
moeten gevrijwaard worden. De 
vergrijzing van de bevolking en 
de demografische evolutie zullen 
de komende jaren echter grote 
gevolgen hebben voor de uitga
ven in de sociale zekerheid. Alle 
partijen hebben zich dan ook ak
koord verklaard om een onder
zoek te laten uitvoeren naar de 
mogelijkheden en gevolgen van 
het VU-voorstel tot een hervor
ming van het financieringsme
chanisme van de sociale zeker
heid, op basis van de toegevoeg
de waarde in de ondernemingen 
en dat ter vervanging van het 
huidige systeem waarbij de finan
ciering uitsluitend gebeurt op ba
sis van bijdragen op de lonen. 

Het bestaande stelsel heeft 
echter geleid tot een bestraffing 
van de arbeidsintensieve onder
nemingen en tevens gezorgd 
voor een te groot verschil tussen 
de totale loonkost in de bedrijven 
en het nettoloon voor de werkne

mers. Ook in de sociale zeker
heid zal gestreefd worden naar 
een drastische vereenvoudiging 
van de administratieve procedu
res, harmonisering en grotere 
doorzichtigheid van de organisa
torische en strukturele elemen
ten. 

De fameuze audit-verslagen 
over de ziekenfondsen zullen aan 
een grondig onderzoek onder
worpen worden en de besparin
gen die mogelijk zijn, zullen wor
den doorgevoerd. Daarnaast 
komt er een onafhankelijke kon-
troledienst ten opzichte van de 
gekontroleerden. In de ziektever
zekering zou meer nadruk gelegd 
worden op het belang van de 
eerstelijnszorg en voor de zieken
huizen wordt het systeem van 
budgetfinanciering vooropgezet. 
Er zal tevens een onderzoek ko
men naar de mogelijke besparin
gen, ingeval het systeem van de 
derde betaler rechtstreeks via het 
RIZIV verloopt zonder de tussen
stap van de mutualiteiten. 

De VU heeft het standpunt ver
dedigd dat ook de sociale zeker
heid en de gezondheidszorg voor 
federalisering in aanmerking 
moet genomen worden. We moe
ten er eerlijkheidshalve aan toe
voegen dat de andere partijen 
hier weigerachtig tegenover 
staan. 

Andere belangrijke punten die 
in het verslag aan bod komen zijn 
de thuisverzorging van bejaar
den, het migrantenbeleid, de be
strijding van de armoede, de pen
sioenen en de harmonisering van 

de diverse stelsels. Uiteindelijk 
blijft het belangrijkste knelpunt 
het financieel evenwicht van het 
globale systeem. 

Ekonomie in 1992 
De eenmaking van de Europe

se markt is ook voor Vlaanderen 
een belangrijke uitdaging waarbij 
aandacht moet geschonken wor
den zowel aan de ekonomische 
als de sociale strukturen. De ko
mende regering heeft de plicht na 
te gaan welke de belemmeringen 

zijn voor onze ekonomie, ingevol
ge onze sociale en fiskale wetge
ving evenals op het vlak van ons 
arbeidsrecht. Een harmonisering 
met de wetgeving van onze be
langrijkste handelspartners op 
deze vlakken dringt zich dan ook 
op. 

Om onze positie als diensten
centrum te vrijwaren zullen de 
kommunikatiemogelijkheden 
moeten gemoderniseerd worden, 
zowel wat de vervoer- en ver-
keersstruktuur betreft als de elek
tronische (RTT) infrastruktuur. 
Ook onze ekonomische struktu
ren moeten versterkt worden, 
waarbij een makro-ekonomische 
beleid nodig is dat gunstig is voor 
het aantrekken van investerin
gen. 

Wij hebben tevens gepleit voor 
het opzetten van een driehoeks-
struktuur, die een aktieve rol 
speelt bij de voorlichting en de 
koördinatie tussen het Planburo 
dat de behoeften van de overheid 
en van onze ekonomie onder
zoekt op langere termijn, de we
tenschappelijke wereld en het be
drijfsleven. Dit alles binnen het 
kader van de bestaande overleg-
strukturen. 

Institutionele 
hervormingen 

Verder werd in deze werkgroep 
aandacht besteed aan de rol van 
de overheidsinvesteringen, het 
belang van de geregionaliseerde 
onderzoeks- en ontwikkelingsak-

tiviteiten, het autonoom beheer 
van de overheidsbedrijven en 
hun financiering, de buitenlandse 
handel, het wegwerken van de 
diskriminaties ten overstaan van 
de auto-financiering van de be
drijven, de openbare kredietin
stellingen, enz. 

Over de afschaffing van het 
dubbelmandaat bestaat eensge
zindheid. Er zullen dus recht
streekse verkiezingen komen 
voor de samenstelling van de 
regionale instellingen (Vlaamse 
Raad, Waalse Raad en Franstali
ge Gemeenschapsraad) alsook 

een herziening van het bestaan
de tweekamerstelsel. Over de rol, 
bevoegdheden en samenstelling 
van de Senaat werd nog geen 
eensgezindheid bereikt. 

Wat de bevoegdheden betreft, 
gaat men ervan uit dat men zo
veel mogelijk moet komen tot ho
mogene bevoegdheidspakketten 
met een minimum aan konkurre-
rende bevoegdheden tussen het 
centrale en regionale nivo. De 
bevoegdheden toegekend aan de 
centrale regering moeten beperkt 
blijven tot de materies die nood
zakelijk zijn om de ekonomische 
en monetaire unie te handhaven. 
De konkrete invulling van deze 
bevoegdheden maakt het voor
werp uit van verdere besprekin
gen. 

Ook de problemen inzake de 
financiering en de eigen financië
le verantwoordelijkheid met inbe
grip van de eigen fiskaliteit voor 
de gemeenschappen moet nog 
uitgediskussieerd worden. 

Wij zijn er ons van bewust dat 
in deze belangrijke en delikate 
materies nog heel wat knelpun
ten moeten opgelost worden. We 
hopen dat er tijdens de komende 
dagen een konsensus kan ont
staan tussen alle Vlaamse partij
en over de te volgen strategie en 
het einddoel dat moet bereikt 
worden: zelfbestuur! 

Onderwijs 
Hierin worden twee onderdelen 

onderscheiden. Ten eerste is er 
het probleem van de gevraagde 

grondwettelijke waarborgen vast
gelegd in het Schoolpakt en de 
organisatie van de autonome 
raad voor het rijksonderwijs. Over 
deze materies bestaat er een 
konsensus, op voorwaarde dat 
ook de overdracht van de onder-
wijsbevoegdheden naar de Ge
meenschappen geregeld wordt. 

De VU heeft in het verslag dan 
ook volgende tekst in bijlage la
ten opnemen: „Alhoewel artikel 
59 bis, paragraaf 2 van de grond
wet, niet het voorwerp uitmaakte 
van de opdracht van de techni
sche werkgroep, beklemtoont de 
Volksunie-vertegenwoordiging 
dat de kommunautarisering van 
het onderwijs volledig moet zijn 
en dat de financiering in dit licht 
dient te geschieden volgens de 
financiële verantwoordelijkheid 
van elke gemeenschap afzonder
lijk." 

Een tweede onderdeel dat 
deze week moet behandeld wor
den is de wijziging van het grond
wetsartikel 59 bis, § 2 dat, de 
overdracht van de ondenwijsbe-
voegdheid moet mogelijk maken. 

Fiskaliteit 
De werkgroep fiskaliteit had de 

opdracht te onderzoeken welke 
de fiskale uitgaven waren die 
konden geschrapt worden. De 
diskussie ging veelal over techni
sche details en principes. Wej 
moet erop gewezen worden dat 
onze delegatie de nadruk gelegd 
heeft op onze stelling dat een 
eventuele meeropbrengst van de 
indirekte belastingen, tengevolge 
van de harmonisering binnen het 
kader van de Europese eenma
king in 1992, aanleiding moet 
geven tot een vermindering van 
de sociale lasten op arbeid. 
M.a.w. konform met ons verkie
zingsprogramma gaan wij ervan 
uit dat eventuele meeropbreng
sten van de indirekte belastingen 
moeten aangewend worden om 
bijkomende tewerkstelling te 
kreëren en niet om de belasting
shervorming te financieren. 

Het is onze overtuiging dat de 
hervorming van de fiskaliteit een 
budgettair-neutrale operatie 
moet zijn. Dit tietekent dat de 
minder-inkomsten moeten ge-
kompenseerd worden door 
schrapping van de fiskale uitga
ven. Dit is noodzakelijk omdat er 
geen budgettaire ruimte aanwe
zig is om een fiskale hervorming 
door te voeren die bijkomende 
lasten zal leggen op de schatkist. 

Over de echte inhoud van een 
belastingshervonming moet dus 
nog onderhandeld worden in een 
volgende fase. 

Staatsfinanciën 
De essentiële gegevens van 

deze werkgroep hebben we 
reeds vorige week meegedeeld. 
We willen enkel in herinnering 
brengen dat een netto-besparing 
van ongeveer 90 miljard fr. nood
zakelijk is om de begrotingsdoel
stelling te bereiken, die er in be
staat het overheidstekort in 1989 
terug te brengen tot 7 % van het 
Bruto Nationaal Produkt. 

Hieruit blijkt dat de moeilijkhe
den in verband met de staatsfi
nanciën weinig ruimte laten voor 
bijkomende uitgaven, zowel voor 
de werkgelegenheid als voor de 
sociale zekerheid, als voor de 
zogenaamde selel<tieve relance-
politiek waar de socialisten voor 
pleiten. 

Het is onze taak en onze op
dracht er mee voor te zorgen dat 
de budgetaire toestand niet onst-
poort. Naast onze betrachting 
een goede staatshervorming te 
realiseren is dit de belangrijkste 
inzet van de aan gang zijnde 
gesprekken. Binnen de perken 
van de budgettaire mogelijkhe
den moet het hoofdaksent liggen 
op de bekommernis meer werk
gelegenheid tot stand te bren
gen. 

André Geens 
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6 Wi\ 
Belgische wetgeving stort onze 

Erasmus-studenten in het onzekere 
De Europese Raad heeft op 15 juni 1987 het 

kommunautaire aktieprogramma inzake de mobiliteit 
van studenten (Erasmus = European Community 
Action Scheme for the l\/lobility of University Stu
dents) goedgekeurd. 

In die zin wordt door de Europese Gemeenschap 
steun verleend als bijstand voor studenten die aan 
een universiteit in een andere lidstaat een studiepe
riode doorbrengen die door de ,,thuisinstelling" 
volledig wordt erkend bij de toekenning van hun 
diploma of kwalifikatie. 

H OE dan ook: terecht werd 
dit ERASMUS-program-
ma ook in Vlaanderen ge

lanceerd als een unieke metode 
om mobiliteit onder de Europese 
studenten van het hoger onder
wijs te bewerkstelligen. Konkreet 
kan een student gemiddeld reke
nen op een beurs van ongeveer 
90.000 Bfr. per jaar. 

Dit programma moet de stu
dent motiveren om net zoals zijn 
vroegere kollega's zich een tijd
lang te gaan bekwamen aan bui
tenlandse unlets. 

Voorwaarden 
Voorwaar allemaal mooie plan

nen en vooruitzichten. 

Het is echter ook normaal dat 
de Europese Kommissie in dit 
verband een aantal voorwaarden 
stelt om het Erasmus-programma 

zo effektief mogelijk te laten ver
lopen. 

Het gaat hier voornamelijk om 
drie voonwaarden. De Europese 
Kommissie kent de Erasmus-
beurzen alleen toe aan studenten 
indien blijkt dat: 

1. er een samenwerkingsak
koord bestaat tussen de betrok
ken unief en de unief waar de 
student wil gaan studeren. 

2. de betrokken studenten kun
nen aantonen een volledige aka-
demische erkenning te verkrijgen 
voor de studies, verricht in een 
andere lidstaat. De instelling van 
oorsprong moet hiervoor garant 
staan door het afleveren van een 
volgens norm afgeleverd certifi-
kaat. 

3. er een soort koördinatie be
staat wat betreft de administratie
ve regelingen in het kader van de 
aanvragen binnen een bepaalde 

Debat Kuijpers-Happart 

• M71 «Wi l l ipwiPii 

boksmatch 
HBBECQ ^ Vöór een ptibtiek vm zö'n 25Ö 

WatHrtganteii wmüvri^agjj, e^n éebBi georga
niseerd tussen WÊy Kuljpers m Jmé Happart. 
Öiiganfsatörwas „Waikmie, Hégion d'Burope", 
daarin bijgestaan door de piaatseUjké socio-
kuffmeie vereniging „is eoq hardt". 

O H^ itirï^arfetïwsnföïtel 
mssM'ei van <|9 gele-
genhefd géï̂ wa*; om 

&m ftiet puM&K een mim wer-
ziqht ïe gevert v«n cte Jangs 
weg <M Vlaanderen heeft «r-
gelegd slfMte öe oprtchtEng 
vat) é& Belgidche «taat en «Ie 
vele vtóPKlen öïe 4& gesdile-
é&nh ecblerllet. 

ZwijpaiM 

Wal ve!en v&nmiM. ftadöen 
<lat het debat een bc^EA^oh 
tuesen cle wm EG îettm ^m 
worden werd &mn « l̂arfeeid. 
Met ^pi geteööe awier be-
heerete Kullpers het gesprek, 
jerwip H&ppm haast niet uit 
z1|n schelp kmm. Hst Mm 
,goed@e3ömle puödetj spoorde 
hem herhaa6lÉl|k tot wierven-
ties en assnvsÊm am, maar 
Happart had ̂  Md^ia ge«»t 
trek in. 

Hel putrflek dat y<i£«> een 
gî ïot gedeefte uit yitgev\«ken 
Vitm^i&m of nas^tenii^ö Vla
mingen besftonö, We^ wr-
dee^d mer de goede ^1 die 

pideren aasi de -(km teat 

om de Walen te begrijpen. 
Mogmaals b le^ Hee de Waal
se hev<^king door haar leiders 
tegen Vlaar̂ deren is opgezet 
en hoe «/elnlg er nodfg Is <am 
een g^prek (t&s dat te Re-
i>ec<i) tot een ontplo^flg te 
doen ui^roeiffli. Zo ver is het 
echter niet gekomen. Külipers 
kreeg xelfs apida«e iGe/a hij 
vertelde dat vi«»nderen en 
ook Waltonlë er slechts kun
nen komen door hard werl̂ en 
en door in te ^elen op de 
nieuwe technologieën. Hi| 
s^m<i» de Welen aan de el-
g w r^lo op te iJOM̂ ^̂ n en 
rnet Vlaanderen en de omlig
gende regio's goede w eerll)-
ke ai<J(o<»den ̂  te stuiten. 

Kuljpera i^rllcte er ook niet 
voor lemg het publiek uit te 
dagen, waardoor hij het ge* 
i^rek pas goed op dreef 
tJracht, Herhaaldelijk diertde 
de aan««a;lge hislorikus ^osé 
fontaine tussenijelde tö,ko> 
men voor een ordentell|k ver-
loqp. Het mag gezegd worden 
dat door het optreden vitn 
Kuljpers Wi^lingawen wat 
meer weten over wat Vlaande-
ren bemert en wat de VJamin-

regio of lidstaat, liefst via het 
systeem van een koördinatlecen-
trum. 

Situatie in België? 
Europarlementslid Jaak Van-

demeulebroucke onderzocht in 
hoeverre de BelgischeA/laamse 
situatie aangepast is aan de hier
boven genoemde problemen in 
verband met het gebruik maken 
van de Erasmus-mogelijkheden. 

Naar de toekomst toe blijken 
een 100-tal projekten opgesteld 
en ingediend te zijn. Het blijft 
afwachten of deze zullen goedge
keurd worden op het Europese 
vlak. 

Men kan er wel uit afleiden dat 
hoe dan ook onze instellingen 
een goede inspanning hebben 
geleverd om zoveel mogelijk der
gelijke samenwerkingsverban
den af te sluiten. In die zin zou 
men kunnen stellen dat de voor
bereiding wel degelijk gebeurd is. 

Anders is het echter gesteld 
met de overige voorwaarden. Het 
basisprobleem is de erkenning 
van de diploma's. Deze erken
ning wordt bij ons nog steeds 
geregeld door de fameuze wet op 
de akademische graden, die 
reeds in het verelden voor heel 
wat problemen zorgde. Het is 
bijvoorbeeld ook deze wet die 
problemen met zich brengt voor 
de homologatie van de diploma's 
uitgereikt door het samenwer
kingsverband Vlaanderen-Neder-
land betreffende Open Universi
teit. 

Deze wet bevat immers de 
voorwaarde dat de student de 
kursussen volgt en examens af
legt aan de eigen universiteit. 

Konkreet betekent dit dat deze 
fameuze wet dringend moet ge
wijzigd worden of voorzien van 
bepaalde toevoegingen die tege
moet komen aan het feit dat stu
denten in het kader van het Eras-
musprojekt een tijdlang aan een 
buitenlandse instelling studeren. 

Het is in die zin volgens VU-
Europarlementslid Vandemeule-
broucke immers meer dan onver
antwoord studenten de illusie te 
geven dat alles o.k. is en ze aldus 
het risiko laten lopen dat ze uit
eindelijk geen gevalideerd eind
diploma bekomen of hiervoor nog 
een periode moeten overzitten. 

In dat opzicht stelt zich meteen 
het probleem in hoeverre het afle
veren van het bewuste certifikaat 
door de universitaire instelling 
nog wel zin heeft. 

De kans blijft immers dat de 
zogenaamde bekrachtigings
kommissie deze fameuze wet op 
de akademische graden boven
haalt en de erkenning van het 
diploma weigert. 

Ook probleem nummer drie 
blijft zonder oplossing. Wat met 
de koördinatie? Reeds vroeger 
werd herhaaldelijk de vraag ge
richt tot minister Kelchtermans 
om een dergelijk koördinatie-cen-
trum op te richten. Deze vraag 
werd telkens op vage beloften 
onthaald en er is uiteindelijk niets 
van in huis gekomen. Ondertus
sen is de bevoegdheid van minis

ter verhuids. H. Weckx erfde de 
betreffende materie, maar is zich 
blijkbaar van dit probleem hele
maal niet bewust. 

VU-initiatieven 
VU-senator Blanpain en de me-

deondertekenende senatoren 
Van Hooland en Vandekerckhove 
hadden het probleem blijkbaar 
ook meteen in de gaten en zorg
den voor het gepaste antwoord 
op de probleemstelling. Ze dien
den meteen een wetsvoorstel in 
tot wijziging van de wet op de 
akademische graden. Indien 
deze tekst aangenomen wordt is 
het probleem van de baan. 

Anderzijds schreef VU-Euro-
parlementslid Jaak Vandemeule-
broucke een open brief aan ge
meenschapsminister Weckx met 
de bedoeling deze van het pro
bleem op de hoogte te stellen en 
hem op zijn verantwoordelijkheid 
te wijzen in verband met de op
richting van een zogenaamd 
koördinatiecentrum. 

Via een aantal vragen infor
meerde hij ook bij de Europese 
Kommissie naar een reaktie. 

Hoe dan ook: het is opnieuw 
een van die typisch Belgische 
toestanden, waar de overheid het 
aandurft op een onverantwoorde 
wijze het Erasmus-programma te 
lanceren zonder zich zorgen te 
maken over het feit dat men stu
denten in een riskant avontuur 
stort. Oorzaak: de eigen wetge
ving van diezelfde overheid... 

G. Vanoverschelde 

Georges Debunne over 

De noodzaak van een 
Europees vakverbond 

Mpt,, Vakbonden in Europa" houdt Georges De
bunne, gewezen sekretaris-generaal van het ABVV, 
een pleidooi voor het uitbouwen van een sindikale 
vleugel op Europees niveau. Deze stap is niets meer 
dan het logisch gevolg van de verschuiving van 
ekonomische macht van nationaal naar Europees 
vlak. 

ZONDAG jl. illustreerde De
bunne dat in het Neder
landse konfrontatiepro-

gramma ,,Het kapitool", dat deze 
houding minder door ideologi
sche gedrevenheid dan door stra
tegische opstelling ingegeven is. 

Geen biografie 
,,Vakbonden in Europa" hoort 

niet thuis in de reeks biografieën 
die talrijke politici de jongste ja
ren hebben laten produceren. 
Georges Debunne spitst zich toe 
op een deel van zijn aktieterrein, 
ni. het Europees Vakverbond 
(EVV), dat hij dan van binnenuit 
op basis van een goed uitgewerkt 
feitenmateriaal weet te bekom-
mentariëren. 

Het eerste deel van het boek 
schetst het ontstaan en de institu
tionalisering van de Europese 
sindikale beweging in de schoot 
van een geïntegreerd Europa. Dit 
wordt vrij omstandig besciireven 
zonder problemen die daarbij 
naar voor gekomen zijn te nege
ren, zoals de aansluiting van 
kommunistische bonden die vrij 
machtig zijn in Latijns-Aueropa. 

Debunne besteedt eveneens 
heel wat aandacht aan de inte
gratie van de kristelijke vakbon

den in het EVV. Voor alle duide
lijkheid wijzen we erop dat het 
ACV (Algemeen Christelijk Vak
verbond), samen met andere Eu
ropese knstelijke sindikaten deel 
uitmaakt van het EVV. 

Pragmatisch 
Europeaan 

Debunne verwoordt een uitge
sproken Europese visie in zijn 

(lees verder p. 7) 

Georges Debunne: „Oprichting van 
van een nieuwe situatie." 

Europese Vakbond is het gevolg 
(foto Peustjens) 
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werk. Deze spruit niet voort uit 
enige ideologische overweging, 
maar is het resultaat van nuchte
re redenering. Toch valt deze des 
te meer op daar de Europese 
eenheidsgedachte in de vak
bondskringen niet steeds met 
evenveel entoesiasme gepredikt 
wordt. In België bijvoorbeeld bij
ten de vakbonden, die een essen
tieel deel uitmaken van het zui-
lenbestel, zich nog te vaak vast in 
de ekonomisch achterhaalde Bel
gische struktuur. Debunne 
plaatst zich echter duidelijk op 
het Europees plan. De reden 
daarvoor formuleert hij zelf: ,,De 
oprichting van het Europees Vak
verbond is een logische gevolg 
van de nieuwe ekonomische en 
in mindere mate institutionele 
realiteit: een meer en meer geïn
tegreerd Europa.". Op dat vlak 
moet dus ook de sindikale bewe
ging aanwezig zijn. Doelstelling 
van het EVV is dan ook, naar 
analogie met het nationaal ni
veau, binnen de Europese instel
lingen het recht op informatie, 
inspraak en kontrole te verwer
ven. 

Duidelijke 
boodscliap 

Het pleidooi dat Debunne voor 
verdere Europese integratie 
houdt laat in zijn boek aan duide
lijkheid niet te wensen over. Dat 
hij daarbij tegenwind diende te 
trotseren verbergt de auteur 
geenszins. Herhaaldelijk laat hij 
het ongelijk blijken van zijn toe
vallige kameraden die hem aan
vankelijk niet gesteund hebben 
bij het streven naar een meer 
uitgebouwde Europese struktuur 
van het vakverbond. Zoals reeds 
aangehaald getuigt het evenzeer 
van moed als van doorzicht om 
als Vlaams sindikalist vanuit een 
vrij komfortabele positie in de 
schoot van de Belgische zuilen 
de strijdbijl op te graven in het 
Europese kamp. 

Voor alle duidelijkheid dient het 
gesteld dat het EVV sindikale 
verenigingen groepeert uit 22 Eu
ropese landen. Voor specifieke 
EG-aangelegenheden nemen al
leen konfideraties van de betrok
ken landen deel aan de beslis-
singname. 

Traditioneel 
Ondanks de toekomstgerichte 

stellingname van Debunne op in
stitutioneel vlak, blijft hij op ideo
logisch vlak in een verstard denk
patroon hangen. Als vertegen
woordiger bevestigt hij zijn geloof 
in ekonomische groei — als sti
mulans voor de werkgelegen
heid. Het is tekenend dat het 
traditionele socialisme met nog 
evenveel klem het geloof in eko
nomische groei aanhoudt als de 
neo-liberale school. De ekonomi
sche groei in Europa bewijst 
daarentegen met steeds meer 
duidelijkheid dat ekonomische 
groei geen voldoende voorwaar
de meer is tot het scheppen van 
tewerkstelling. De beperkte eko
nomische groei heeft de jongste 
jaren enkel een pak liquide mid
delen, in allerlei vormen, ge-
kreëerd. 

Het boek van Debunne is dege
lijk opgebouwd, wat grotendeels 
te danken is aan een duidelijke 
maar geen overdadige feitenop-
gave van het ontstaan en de 
ontwikkeling van de Europese 
Vakvereniging. Doorheen het 
werk loopt een lijn van nuchtere 
bedenkingen en realiteitszin. 

F.A. 

— Vakbonden In Europa, Verleden 
en toekomst. Georges Debunne. 
Uitg. Kritak, Leuven. 206 biz., 695 
fr. 

vt^t 
Advertentie 

• • > HETVAK 
Hier spreekt vakmanschap vanuit een eigen, 
eigentijdse vormgeving. Italiaans van design ? 
Kwaliteit uit Duitsland ?Toch niet. 
Bulo's nieuwste luxezetel, een welhaast klassiek 
model en toch origineel, modern. 

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

BUL 
KANTOORMEUBELEN nv. 

Sinds 1 mei is de hele Bulo-groep ondergebracht in een uniel< complex 
van 36.000 m̂  langs de E19 Antwerpen-Brussel in de industriezone Mechelen-Noord 
(Toonzalen ook op zaterdag open van 8.30 tot 17.30 u.) 
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8 W& 
VU wil nieuwe wegen voor ,,Mol" 

Welke toekomst voor het SCK? 
Verleden week organiseerde de Volksunie, verte

genwoordigd door voorzitter Gabriels, de senatoren 
Vandekerckhove, De Belderen Geens en volksverte
genwoordiger Candries een persontmoeting onder 
het motto „Nieuwe wegen voor het Studiecentrum 
voor Kernenergie". 

In zijn welkomstwoord stelde voorzitter Gabriels 
dat de VU niet wit meedoen aan de demagogische 
hetze die naar aanleiding van de zwendel met zwaar 
nukleair afval tegen het SCK is losgebarsten. 

D EZE stellingname betekent 
geenszins dat de VU zal 
meewerken om gebeurlij-

ke onregelmatigheden of mis
bruiken in de doofpot te stoppen. 
Het is echter wei hoog tijd dat de 
funktie van het SCK als weten
schappelijk onderzoekscentrum 
in een breder kader geplaatst 
wordt. 

Schandaal 
Oorspronkelijk was het SCK 

een onderzoekscentrum voor de 
nukleaire wetenschap en haar 
toepassingen. Gaandeweg nam 
men in Mol ook niet-nukleair on
derzoek voor zijn rekening en 
ontwikkelde het SCK een aantal 
toepassingen die zich eerder in 
de kommerciële sfeer situeren. 
De verwerking en konditionering 
van de nukleaire afvalstoffen, 
waarop het korruptieschandaal 
sloeg dat in augustus '87 voorpa-
gina-nieuws was, is zo'n aktivl-
teit. 

Dit Transnuklear-schandaal 
komt er bondig samengevat op 
neer dat het SCK, of meer be
paald de dienst afvalverbran-
ding van het Centrum, meer en 
ook niet-vergund zwaar radio-ak-
tief afval verwerkt zou hebben 
dan officieel was toegelaten. Het 
hoofd van de dienst zou hiervoor 
steekpenningen en voordelen in 
natura hebben ontvangen van de 
Westduitse firma Transnuklear, 
waarvoor hij intussen aan de deur 
gezet werd. 

Het schandaal resulteerde in 
een stortvloed van nieuwe be
schuldigingen aan het adres van 
het SCK. Deze aantijgingen gin
gen van kritische opmerkingen 
bij de kontrole op de afvalverwer
king, het in vraag stellen van het 
hele afval- en vergunningenbe
leid tot zelfs een schending van 
het door België ondertekende 
non-proliferatieverdrag, door de 
levering van nukleair materiaal 
en kennis aan Pakistan en Libië. 
Dit non-proliferatieverdrag be
paalt nl. dat de ondertekenaars 
niet zullen meewerken aan de 
verspreiding en de produktie van 
kernwapens. 

Met moet echter goed voor 
ogen houden dat deze beschuldi-
gingsgolf (totnogtoe) veel geblaat 
maar weinig wol opleverde. De 
heisa riep bij verschillende natio
nale en internationale instanties 
een nijvere onderzoeksreaktie 
op. 

Sluffend en efficiënt 
De VU van haar kant heeft 

samen met SP, PS en Agaiev 
aangedrongen op de oprichting 
van een parlementaire onder-
zoekskommissie. Dit initiatief 
nam de VU niet om de onder-
zoeksinflatie nog wat op te drij
ven, maar om het dossier einde
lijk eens in al zijn komponenten 
op te helderen. 

I^NHET 
IRONF 

De konklusies van de onder-
zoekskommissies moeten im
mers, naast het vaststellen van 
fouten en overtredingen, kunnen 
leiden tot een sluitend en efficiënt 
kontrolesysteem, zowel op Euro
pees als op nationaal vlak, met 
de bedoeling om onderzoekscen
tra zoals het SCK te beschermen. 

Want de VU is van mening dat 
fouten uit het verleden en tekort
komingen in de kontrole geen 
argumenten vormen om het SCK 
af te schrijven. 

Er blijft immers een zekere en 
nog toenemende hoeveelheid 
nukleair afval aanwezig die moet 
behandeld en venwerkt worden. 
Hoewel de VU de bestrijding van 
de afvalproduktie aan de bron 
ondersteunt (geen Doel VI) zou 
het ondoordacht zijn de verwer
king te blokkeren zonder paskla
re oplossing voor het afval. We 
mogen bovendien niet vergeten 
dat bijna driekwart van de Belgi
sche elektriciteitsproduktie nog 
altijd nukleair is. 

Nieuwe wegen 
Het SCK vertegenwoordigt een 

onderzoekspotentieel en know 
how ten belope van miljarden 
investeringen en jarenlange erva
ring, die niet zomaar in een plas 
koelwater mogen verdwijnen. 

De SCK-doorlichting van het 
adviesbureau Andersen in 1986 -
die tussen haakjes nog steeds op 
de goedkeuring van Ekonomi-
sche Zaken en Leefmilieu wacht -
lag aan de basis van een aktie-
plan van de Raad van Beheer van 
het Centrum dat de volgende 
krachtlijnen bevat: het perso
neelsbestand zou van 1.400 naar 
900 moeten teruggebracht wor
den, maar het SCK zou het sta
tuut van instelling van openbaar 
nut behouden, waarvoor het een 
dotatie van 2,3 miljard frank ont
vangt. Probleem hierbij is dat in 
principe zowel de ontmanteling 
van de nukleaire installaties als 
investeringen in toekomstgerich
te aktiviteiten uit deze enveloppe 
moeten komen. 

In verband met de financiering 
van het SCK is het zgn. Katarina-
akkoord van '86 erg belangrijk. 
Dit akkoord bevat de principiële 
overheveling van de bevoegd
heid voor het SCK naar het 
Vlaams Gewest. Volgens de wet 
op de staatshervorming behoort 
de nukleaire sektor echter tot de 
centrale bevoegdheid en wordt 
ze betaald met centrale midde
len. Een financieel en juridisch 
addertje onder het gras dus. 

Het is duidelijk dat de draag
wijdte van een nukleair onder
zoekscentrum, met een nukleair 
passief bestaande uit de ontman-
telingskosten voor 3 reaktoren 
(geraamd op 30 miljard) en de 
heroriënteringskosten, verder 
reikt dan het Vlaams Gewest. De 
bevoegdheid voor het SCK moet 
volgens de VU wel degelijk in 
Vlaamse handen komen maar er 
dient een kontraktueel vastgeleg
de werkingszekerheid te komen 
met de centrale regering en ook 
met de Waalse overheidsinstel
lingen. 

Het is immers onzinnig om de 
kosten voor de ontmanteling van 
de SCK-reaktoren op de Vlaamse 
gemeenschap af te schuiven. 
Niet enkel is dit onbetaalbaar 
maar het gaat niet op gedurende 
30 jaar het profijt ervan centraal 
te gebruiken en vervolgens de 
afbouw en heroriënteringskosten 
te regionaliseren. 

Groeil<ern 
Het aktieplan van de Raad van 

Beheer werpt ook een blik op de 
toekomst. In de nukleaire sfeer 
moet het SCK zich koncentreren 
op de reaktortechnologie, de vei

ligheids- en de stralingsbescher
ming, de opwerking, de afvalbe-
handeling en de geologische ber
ging. In de niet-nukleaire sfeer 
zal het centrum zich toeleggen op 
de nieuwe materialen, de alterna
tieve energie en diensten in de 
milieusektor. Vooral in de niet-
nukleaire sektor wil en kan het 
SCK een groeikern vormen voor 
de Vlaamse onderzoeksinspan-
ningen. 

Het SCK behoort op dit hoog
technologisch vlak immers tot de 
spits van het peloton en kan, in 
samenwerking met de universi
taire onderzoekscentra (bv. het 
geplande centrum voor Kerami

sche Materialen te Diepenbeek) 
nieuwe kansen en mogelijkheden 
kreëeren voor heel wat spin off. 

De Vlaamse regering heeft hier 
volgens de VU een dubbele taak. 
Enerzijds moet zij aandacht be
steden aan de herstrukturering 
van het SCK (met een organisato
rische scheidingslijn tussen de 
eigenlijke onderzoeksopdrachten 
en de kommerciële aktiviteiten) 
om de nieuwe uitdagingen suk-
sesrijk te beantwoorden. Ander
zijds moet de Vlaamse regering 
de mogelijkheden onderzoeken 
om op termijn bedrijven rond het 
centrum aan te trekken. 

(p.d.j.) 

SCK (Mol) - IRE (Fleurus): 

De klant is koning 
maar geen beheerder 

Binnen de problematiek verdient de relatie tussen 
het SCK en het IRE, het Waalse Instituut voor Radio
elementen (Fleurus) onze bijzondere aandacht. 

HET is immers een onge
zonde situatie dat verte
genwoordigers van het 

IRE, met name de direkteur-ge-
neraal, ook een verantwoordelij
ke positie binnen het SCK bekle
den. In de Raad van Beheer van 
het SCK horen trouwens alleen 
Vlamingen thuis. 

Met die IRE-verankering in het 
SCK bestaat het risiko dat de 
onafhankelijke werking van het 
Centrum ondergraven wordt. Het 
SCK treedt in bepaalde domei
nen zoals bij de bestraling van 

materialen en de levering van 
radio-isotopen, immers op als le
veranciervan het IRE. Het gevolg 
van die situatie is, U raadt het al, 
dat het IRE hiervoor bijzondere 
gunstprijzen bekomt. 

Eigen taak 
Anderzijds moet er toch een 

zekere vorm van samenwerking 
tussen de twee instellingen blij
ven bestaan. Het gevaar bestaat 
anders dat het SCK en het IRE 
zich gaan gedragen als konkur-
renten binnen dezelfde domei

nen. Wat het nukleaire betreft, 
hebben we geen plaats noch be
hoefte aan konkurrentie tussen 2 
openbare instellingen. 

Daarom bepleit de VU dat zo
wel SCK als IRE op een onafhan
kelijke wijze hun eigen werking 
kunnen organiseren maar toch 
op bepaalde domeinen tot sa
menwerking en eventueel taakaf
spraken komen. 

Ook de samenwerking tussen 
het SCK en de universitaire on
derzoekscentra mag geen touw
trekkerij en versnippering te
weegbrengen. Voor de Vlaamse 
Raad voor Wetenschapsbeleid is 
hier een koördinerende taak weg
gelegd. 

(p.d.j.) 
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n| tussen volkeren en staten 64/3 

Brits-lers akkoord 
nog niet opgezegd 

i - ' ' •- , . !"*«' 

Van a//e /Ce/ten hebben de leren altijd het felst voor 
hun zelfstandigheid gevochten. Zij hebben ook het 
zwaarst om hun eigenheid geleden. Waarbij wij in 
het midden laten of het niet eerder om de samenvoe
ging van Keltisch met katoliek geweest is; en nog is. 

IN de republiek Ierland valt er 
uiteraard niet veel meer te 
vechten. Toch ziet het er 

naar uit dat de Ierse taal (Gaelic) 
herleeft en wordt de landelijke 
kuituur er, zoals elders, door ver
stedelijkende industnalizering 
gebanalizeerd. 

Akkoord ja, 
Akkoord nee 

Heel wat republikeinse leren 
leveren weliswaar hand- en span
diensten aan hun volksgenoten in 
Northern Ireland; een onnauw
keurige benaming die we daarom 
liever in de oorspronkelijke taal 
laten. 

Het jaar 1987 begint met een 
Ierse regeringskrisis. De daarop
volgende wetgevende verkiezin
gen worden nipt gewonnen door 
de Fianna Fail van Charles Haug-
hey. 

Haughey komt er voor uit dat 
hij gekant is tegen het in 1985 
met Groot-Brittannië afgesloten 
Hillsborough-akkoord, dat een 
begin van gedeelde verantwoor
delijkheid voor Northern Ireland 
vastlegt. Tot nu toe heeft hij het 
niet opgezegd. 

De Workers Party, een partij 
die zich marxistisch en tevens 
nationalistisch noemt, behaalt 
een merkwaardige, overigens 
weinig opgemerkte winst van 20 
% in stemmen. Zij beschik nu 
over 4 zetels, op 166. 

Broederstrijd 
Het ware onbegonnen werk, 

een overzicht te bieden van alle 
door leren en Britten uitgelokte 
incidenten in Ulster (nog zo'n 

onnauwkeurig woord voor Nor
thern Ireland). Zij blijven het le
ven aldaar vergallen. Alsof de 
Brits-lerse tegenstelling nog niet 
genoeg doden eiste, bevechten 
verschillende extremisten binnen 
elke bevolkingsgroep elkaar. 

Einde maart telt men al 12 
doden bij ruzies binnen het INLA 
(Irish National Liberation Army), 
zelf een afscheuring van de IRA. 

Begin april zorgt de begrafenis 
van de thuis door een lid der 
Ulster Volunteer Force (Brits) ver
moorde IRA-man Lawrence Mar-

Geweld in Noord'lerland 

km 3P 

Het geweld bleef ook in 1987 Noord-lerland teisteren. 
Dit kaartje toont de streken waar het geweld het hoogst scoorde.. 

Het zuid-oosten: 

Weinig nieuws 
fh onze tweede &fie-

vemg (WU, 25 febr,} 
hadden wij het over de 
Romanen binnen 
frankrijk, Zwttseriand, 
Italtê en Beigië maar 
van de overige Ro-
maanee volkeren in 
Europa hebben we 
weinig nieuws. 

D E Roem&imn stellen 
zich tegenowr hm 
nSel'litoéfneensö mm-

dertieden even Onverdraag
zaam op ais dé Fransem; met 
de bezwarende ornstórtdlg-
held dat zij de middeiers van 
0en lotallaire staatsdifetattittf 
kunnen aanwenden om hur» 

éemtim0iis0rittg$pGimek 
voeren. 

te 

Herrie 
VaR hetzelfde Jaker» een 

broek krijgers zij even over de 
Frmtti, een stroom die de 
Qrene vormt met de sovjetre-
pubttek Motdavü. Roemenië 
tïeeft db na de laatste wereld-
QorïoQ moeten afstaan aar» 
Rusland. H&ssx een ineerder-
hetd vart Pïoemenen wonen er 
Pïussen (die de &aa& 6|>eien), 
Oekraïenen, Boelgaren, Tur
ken en — Vóór zover ze niet 
allemaal vermoord of verdre» 
ven vïBrden — oof? Joden en 
Duilsers, 

In mei komt het daar in 
enkele $ch< ên tot Iterrie en 
zeife vechtpartijen ttfssm pm^ 

sonen van vstschUiende natto-
fi^tt&iten, zoals de offksüe 
sovjet-versie lufdt 

Goed nieuws 
De paderrient̂ verktezingen 

in öaiiê leiden op Sardinié tot 
sukses voor de autonömisctie 
Partitu S&rdu é'Azziom, die 
nu de tweede feelangriikste 
wordt. Precies zoa1$ de Aoste» 
Fransen hadden de Sarden 
tegen zici> een eendrachtig 
staatsnationalistisch bondge* 
nootschap dat reikte van kris-
ten-dernokraten tot kommu-
nisten. 

Ook uit Fnoeliê is er goed 
maar onduideiifk nieuws, Oe 
verkiezingen hebben ooi<daar 
wind in de zeilen van de ayto-
nomische feewegir^g gebla-
zen. (K J.) 

Politieke winst voor 

Britse Keiten 
De troebelen in Ierland mogen ons niet doen 

vergeten dat ook in Wales en Schotfami K^iwhe 
üchterhoeéegevecbten geieverê woréen. 

I H politieke termen zijn dat 
soms, ïoate bij de Britse 
verkiezingen in ttet voor» 

iaar, ware tegenaanvaJIen, 

Winst eit,*. 
In Sciioitand behalen de rta-

fionalisten 41S.8SÖ stemmen, 
Dit betekent een etilging van 
11,7 naar U %. Voor de SNP 
^Scottish Mational Parlj^ bete
kent dit één zetel wins* {drie 
nieuwe, de twee oude gingen 
verforen aan de sociafisten). 

Bovendien wensen in 
Schotland élle partijen, behal
ve de kortservatieven, de op

richting varj ew Sdwfs pmW-
merit. 

m. ...^erKes 
Heel wal minder goed zî -f 

de toestand er «it in JVafê . 
flochtans ie de taal er vrij 
goed beschemtd, Hoe i>elang-
rijk ook, de taal \& niet gans^ 
het volk. 1 

0e vertöezingert zfjn er pSf-
radóksaal vedt^n; een zetel 
winst {nu 3) voor Piaió Cymu 
maar In het ge'ötduetî allĵ er-
de, verengefete «ild-oosten 
een ware mmp, van 12 naar * 

tey voor langdurige en rumoerige 
incidenten. Zelfs gematigde 
(SDLP-)volksvertegenwoordigers 
ergeren zich aan het partijdige 
gedrag van de pro-Britse politie, 
dat ,,de katolieken in Ulster al
leen maar in de armen van het 
IRA kan drijven". 

Toch doet de Britse UDA (Ul
ster Defence Association) onge
woon ruime voorstellen voor 
machtstelling, ruimer dan die van 
de unionistische politieke partij
en. 

De IRA krijgt in mei zware klap
pen. In één keer worden acht 
mannen bij een vermoedelijk ver
raden overval doodgeschoten; 
onder wie een paar leiders 

In juni worden daar verkiezin
gen gehouden. Binnen het Ierse 
kamp verhuizen stemmen van 
Sinn Féin (pro-IRA) naar Social 
Democratie and Labour Party, 
zonder diens enige zetel te doen 
wegvallen. 

De Noordierse zetels in het 
Britse parlement zijn nu ais volgt 
verdeeld: officiële unionisten 9 (-
2), demokratische unionisten van 
Paisley 3 (status quo), andere 
unionisten 1 (status quo), SDLP 3 
{ + 2), Sinn Féin 1 (status quo). 

Zondig 
Een biezonder moorddadige 

IRA-aanslag te Erniskillen roept 
biezonder veel verontwaardiging 
en afkeuring op, ook in Ierland. 

In alle katolieke kerken van 
Noord- en Zuid-lerland wordt in 
november een herderlijk schrij
ven voorgelezen dat lidmaat
schap van de IRA zondig noemt. 

lerlands eerste minister, noch
tans van huis uit IRA-simpatisant, 
geeft te kennen dat Ierland zal 
instemmen met de uitleverings
plicht die in het Engels-lerse ak
koord van 15 november 1985 be
sloten ligt. 

Of het allemaal veel zal baten 
is wat anders. Extreme Britten en 
extreme leren staan om tegen
overgestelde redenen vijandig te
genover het akkoord. Nochtans 
lijkt dit de enige weg te tonen 
naar vrede voor beide groepen, 
op lange termijn. 

Karel Jansegers 

Volgende weelc: 
Dultstaligen in Elzas: 
eindstadium? 

Deze week 
in Knack Magazine 

Wie wordt eerste-minister? 
Elke dag van de politieke krisis vroeg liet enquêtebureau 
Burke aan een aantal Belgen wie er volgens hen eerste-

minister moest worden. De resultaten van die enquête, de
ze week exclusief in Knack. 

De man aan de kant 

Twee jaar lang woog Guy Ver-
hofstadt zwaar op het regerings
werk. Nu staat hij aan de kant en 
worden zijn begrotingscijfers door 
de werkgroepen van Jean-Luc De-
haene m twijfel getrokken Een ge
sprek, deze week in Knack 

Kurt Waldheim 

Hoe kon Kurt Waldheim na het 
einde van de oorlog zo snel car
rière maken in de Oostenrijkse di
plomatie? Knack vond nog met 
gepubliceerde dokumenten die dat 
kunnen verklaren. 

Broadcast News 

Wat gebeurt er als het televisie
nieuws een fonkelende show en 
een onderneming op winstbasis 
wordt ? De Amerikaanse regisseur 
James L. Brooks maakte er een 
film over Een interview, deze week 
in Knack. 

Werk in Vlaanderen 

Knacks rubriek Carrière is deze 
week extra uitgebreid. Naar aan
leiding van de Jobbeurs in Gent 
zijn er veertig bladzijden met 
werkaanbiedmgen. In het nummer 
van deze woensdag. 
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Interne markt wordt harde noodzaak 

Niet-realisatie 
kost jaarlijks 5.280 miljard 

5.280 miljard frank: dat zijn volgens de Britse 
konservatief Catherwood in een verslag voor de 
institutionele kommissie van het Europees Parle
ment de jaarlijkse kosten van het ,,niet-Europa". Het 
niet nemen van de besluiten nodig voor de ontwikke
ling van het volledige potentieel van de Gemeen
schap kost dus verschrikkelijk veel geld. 

EN en ander houdt ook een 
aantasting in van de mo
gelijkheden van de EG om 

haar ekonomische belangen in 
de rest van de wereld te bescher
men en slagvaardig te handelen, 
indien een schuldenkrisis of een 
falend Amerikaans leiderschap 
leidt tot een ineenstorting van de 
internationale ekonomie. 

Opengooien 
grenzen 

In zijn verslag stelt Catherwood 
dat de voltooiing van de interne 
markt, m.n. de opheffing van de 
resterende belemmeringen en 
grenskontroles, de harmonisatie 
van technische normen, de har

monisering van de indirekte be
lastingen, enz. een verhoging 
van de industriële verkopen met 
5% inhoudt, of zowat 2.200 mil
jard frank. Omdat de grotere 
markt specialisatie en schaal
voordelen mogelijk maakt en het 
rendement van onderzoek, ont
wikkeling en produktievernieu-
wing vergroot, zou de Europese 
ekonomie internationaal gezien 
veel konkurrender zijn. 

Versterking EMS? 
De afwezigheid van een mone

taire unie is een kostelijke grap: 
het geldverlies bij transakties tus
sen de verschillende valuta on
derling en de verschillen in rente
tarieven kosten jaarlijks 1.320 

miljard frank. Het Europees Mo
netair Stelsel biedt onvoldoende 
weerstand aan de druk van de 
dollar, aldus Catherwood. Dat 
veroorzaakt heel wat moeilijkhe
den, met in het minst in de land-
bouwsektor (kosten van landbou-

NR 2 IS NU TE KOOP 

wrestituties). Een Monetaire Unie 
zou dus niet alleen een aanzien
lijke besparing betekenen maar 
zou Europa ook onafhankelijker 
maken tegenover de Amerikaan
se eisen in het handelsverkeer. 
Een Europese Monetaire Unie 
zou ook bijdragen tot de stabilise
ring van het interntionaal mone
tair systeem. 

Geringe l<oördinatie 
ekonomisch beleid 
kost 660 miljard 

Een grotere koördinatie van 
het ekonomisch beleid zou leiden 
tot een meer continue en grotere 
groei dan wanneer alle lid-staten 
een verschillend ekonomisch be
leid voeren. Ook al zou deze 
koördinatie van het beleid maar 
een ekstra groei van 8,5% ople
veren, dan nog zou de gemeen
schap daar jaarlijks 660 miljard 
frank beter van worden. 

Het opengooien van de markt 
van overheidsaankopen zou in de 
niet-militaire sektor een bespa
ring opleveren van 308 miljard 
frank. Het fragmenteren van de
fensieaankopen kost jaarijks 88 
miljard frank 

Het onvermogen om in het ka
der van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid doeltreffende 
besluiten te nemen kost de Ge
meenschap jaarijks meer dan 
660 miljard frank een eksportres-
tituties. Daarnaast zijn er nog 
aanzienlijke en nog niet in de 
begroting opgenomen kosten 
verbonden aan de kwasi onver
koopbare overschotprodukten 
als boter, melk, graan of wijn. De 
kosten van het huidige landbouw
beleid bedragen derhalve min
stens 660 miljard frank en deze 
blijven stijgen. 

Meer koördinatie... 
Indien men meer werkgelegen

heid wil kreëren en geen arbeids
plaatsen wil verliezen, is het no
dig dat de Twaalf een ekono

misch beleid voeren dat veel be
ter gekoördineerd, systemati
scher en alerter is. Het verslag-
Cathenwood onderstreept dat 
regionale verschillen hinderijk 
werken en dat daarom regionale 
beleidsmaatregelen ,,absouut 
noodzakelijk zijn om de versto
ring tot een minimum te beperken 
en enorme volksverhuizingen te 
voorkomen". 

Naast een gekoördineerd en 
een regionaal beleid moet de ge
meenschap ook veel meer in de 
buurt komen van een volledige 
monetaire unie. Zolang valuta
schommelingen een aanzienlijk 
risiko voor de handel blijven vor
men, is de gemeenschappelijke 
markt niet voltooid. 

Catherwood waarschuwt dege
nen die sinds de de Benedetti-
story al te gemakkelijk het magi
sche woord ,,1992" gebruiken: 
,,We zijn het er allemaal over 
eens dat de voltooiing van de 
gemeenschappelijke markt in 
1992 de beste manier is om de 
Europese ekonomie te stimule
ren, om zo de werklozen weer 
aan het werk te krijgen, de struk-
turele veranderingen te verge
makkelijken en in de wereldhan
del konkurrerender te worden. 
Maar opgepast: als er geen spra
ke is van een evenwichtige eko
nomische ontwikkeling dan zul
len alle pogingen op niets uitlo
pen. Zonder een volledige koördi
natie van het ekonomisch, mone
tair en regionaal beleid zullen alle 
pogingen om een gemeenschap
pelijke markt te realiseren, mis-
lukken". 

Meer demokratie! 
De huidige besluitvormings

procedure (de kommissie stelt 
voor, dat Parlement adviseert, de 
raad beslist) is te zwak om de 
nodige besluiten te nemen waar
aan de Gemeenschap behoefte 
heeft. 

De Raadsbesluiten verlopen 
niet soepel omdat het in wezen 
gaat om intergoevernementele 
onderhandelingen die verlopen 
binnen het enge kader van natio
nale belangen. Er moet dus ge
tornd worden aan de raadsproce-
dures. De Raad moet een kollege 
worden dat voldoende tijd, ener
gie en talent heeft om zich te 
buigen over de kollektieve belan
gen van de Gemeenschap op 
lange termijn. 

Een hanteerbaar politiek sys
teem moet dringend, aldus Ca
therwood, in elkaar gezet wor
den. Zoals de Gemeenschap nu 
draait kan het niet langer! De 
wereld staat niet stil en er bestaat 
het zeer reële gevaar dat de Ge
meenschap onder druk van ek-
sterne omstandigheden uiteen
valt.., 

De komende vier jaar zijn voor 
Europa van wezenlijk belang. Dat 
de Voksunie als allereerste poli
tieke partij een studiedag plande 
over de konsekwenties van 1992 
(zie verslag vorige week), toont 
aan dat zij een moderne en toe
komstgerichte partij is. Zij zal het 
bij die ene studiedag niet laten. 
De 5.280 miljard frank (dat is een 
toren 100 frankbiljetten van 687 
kilometer hoog!) doet ons besef
fen dat er werk aan de winkel is. 

Niet in het minst om de kansen 
van de regio's in Europees ver
band te vrijwaren. 

(bs) 

HEURO 
PA 
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Rome neemt kennis van Verslag-Kuijpers 

Italië: een veel-volkerenstaat! 
ROME — Op uitnodiging van de Federatie der 

Italiaans-Europese Joernalisten, de Italiaanse Ver
eniging van Steden en Gemeenten en Confemili 
hield Europarlementslid Willy Kuijpers op 3 maart in 
Rome een druk bijgewoonde perskonferentie over 
de toepassing van zijn goedgekeurd verslag over de 
Talen en Kuituren van de regionale en Etische 
Minderheden binnen de EG. 

I TALIE werd o.l.v. Victor Em
manuel II sedert 1861 een 
eenheidsstaat met alle italla-

niseringsgevolgen vandlen. Maar 
zowat 52 % van alle staatsbur
gers (+ 54 miljoen) bleef zijn 
streektaal a\s huistaal gebruil<en. 

Lappedeken 
Het Calabrisch en het Capa-

nisch (Napels!) bv. zijn springle
vend. Het Italiaans-zélf is trou
wens gegroeid uit de Tosl<aans-
latijnse (Florentië) streektaal. 
Daarnaast leven een 10-tal talen 
van minderheidsgroepen: Sar-
disch, Duits, Sloveens, Frans, 
Frioelaans, Katalaans, Albanees, 
Griel^s, OI<sitaans enz. (De Bene-
detti en zijn Olivetti-imperium hui
zen in Ivrea, 'n Oksitaans gebied
je van Italië!) Vooral tijdens Beni
to Mussolini's bewind (1925-
1943) woedde de repressie t.a.v. 
iedere minderheid. Net zoals 
Duitsland (de Bondsrepubliek 
tenminste!) werd Italië door de 
geallieerden na WO II gedwon
gen tot een decentralisering. De 
Grondwet (1948) art. 5 erkende: 
20 regionale eentieden (waarin 5 
autonome) binnen een ene en 
ondeelbare republiek. Het groot
ste gebied is hiervan: Sicilië (4,8 
milj.). Dan volgen: Sardinië (1,5 
milj.), Frioelië (1,3 milj.), Trente/ 
Z.-Tirool (0,9 milj.) en Aoste 
(120.000 inw.). Elke regio heeft 
een Regionale Raad met een Uit
voerend Komitee en een presi
dent. Maar iedere regio wordt 
bewaakt door een regeringskom-
missaris en de regionale wetten/ 
besluiten zijn aan een Romeins 
visum onderworpen. Eigenlijk 
hangt de autonomie der regio's in 
feite volledig af van het centrale 
Romeinse gezag. En niet te ver
geten dat die beperkte autonomie 
maar op gang kwam sedert de 
uitvoringsbesluiten van 1 april 
1972... Dat jonge zelfbestuur is 
dus slechts 'n goeie 15 jaar oud. 

Bovendien ontwikkelde elk auto
noom gebied een eigen strategie, 
volgens de politieke samenste-
ling van zijn verkozenen en de 
bewustzijnsgraad van zijn bevol
king, die veelal pas nu ontluikt. 

Frioelië 
Het Frioeliaans of Furlaans is 

een Reto-Romaanse taal die ge
sproken wordt in een 900-tai dor
pen en steden in het Noord-Oos
ten van Italië. Administratief heet 
het gebied: Frioelië-Venetië-Giu-
la. Je voelt het al dat dit de 
levensomstandigheid van het Fri
oelaans met gemakkelijk maakt. 
De regionale hoofdstad is boven
dien Triest, waar helemaal geen 
Frioelaans gesproken wordt! Bo
vendien vind je in hun gebied een 
aantal Duitse en Sloveens min
derheidsgebiedjes! Slechts in 
1968 dierven de eerste Frioelaan-
se nationalisten het aan met ei
gen lijsten op te komen. Onder
tussen ontstonden — net zoals in 
Baksenland, Bretagne enz... — 
(privé)schooltjes met het Frioe
laans als voertaal, ,,Furlans 'o 
sejs un Popul, clamajt la vesta 
Libertat!" (Frioelen, gij zijt een 
Volk, eis uw Vrijheid!). Dat be
kende zinnetje leren wij van 
mevr. Silvana Schiavi Fachim die 

intussen in het Romeins parle
ment verkozen werd voor haar 
gebied en blij is met ons verslag, 
bekleed met de waarde van het 
Europees Parlement. Fier toont 
ze ons Cjantis e Rimarolis pal 
Frutins" (Liedjes en rijmpjes voor 
Frioelische kleuters). Het is de 
eerste (naoorlogse) uitgave met 
een eigen metodiek voor het ba
sisonderwijs. Samen met het 

Il Parlamento Europee approva la proposta Kuijpers 

D sostegno e la promozione delle minoranze etniche 
fondamento di crescita democratica nella Comunita 
Gtê oggetto nelpasiato di un coztante interes 

se da parte degli orgfinismi comunitan ie mtno 
ranze etniche e hnguistiche d Europa sono state 
dl recente ancora una volta al centra del dihatti 
to del Parlamento Europeo che ha approvato a 
grande maggtoranza nella seduta del 30 ottobre 
87 la proposta di nsoluzione presentata dall'on 
Willy Kuijpers deputato fiammingo del Belgto, 
per la tutela e la promozione delle lingue e cul 
ture minontarie La proposta Kuijpers fa seguito 
alia «carta Arfè», approvata nell'ottobre '81, che 
ha costituito una pietra njiliare per il nconosa 
menlo dei dmtti delle minoranze in Europa In 
applicazione della «carta Arfè», difaiti, per la pn 
ma volta si e aperto nel bilancio del Parlamento 
Europeo un capitolo dt spesa espressamente de 
dicato alle minoranze, che, pur nella sua mode 
Stia ha Pero reso possibile l imzio di una con 

ne dei provvedimenti di cui sopra, 
— dl porre a] servizio delle lingue regiona 

Il e minoruane Ie nuove conquiste nel settore 
delle tecnologie della comunicazione, tenen 
do conto dei costi suppleraentan inerenti al 
radeguamento a caratten parncolan, come per 
esempio il cirillico, l'ebraico, il greco, ecc , 

raccomanda agli Stati membn, in ordine al 
I infrastru'tura culturale, 

— dl garantire ia partecipazione diretta dei 
rappresentanti di gnippi che utilizzano lingue 
regionali o minontarie alia gestione della cul 
tura e alle attivna collaterali, 

— dl creare fondazioni o istituti per lo stu 
dio delle lingue regionali minoruane in grado, 
tra 1 altro, di elaborare gli strumenti didattici 
necessari alia loro introduzione nella scuola 

bjhorende geluidsbandje krijgen 
wij het mee voor mijn kinderen. 
De brug is gelegd. Nieuwsgierig 

wil ze horen hoe wij in Vlaande
ren ons Nederlands terug geleerd 
hebben. Het wordt een lang ver

haal, bezegeld door het bekende 
,,Ons Erfdeel "-boekje over het 
Nederlands... in het Italiaans! 

Ook als u 
geen klant bent, 
hebt u in 
20 minuten uw 
lening op zak. 

Geef toe dat het snel gaat. Zeer snel. Dat komt 
omdat het Gemeentekrediet alle poespas achterwege 
laat. Er worden u maar enkele gegevens gevraagd, 
in een ontspannen gesprek, ver van hinderlijke ogen 
en oren. Minder dan 20 minuten later ligt uw geld 
op tafel. Klant of geen klant, dat maakt geen verschil. 

En zo verrast als u bent door het gezellige ont
haal, zo verrast zult u opkijken van het tarief.^^^ 
Wie een Autofinanciering neemt bij het ^^^UTOFINANCIERING^ 
Gemeentekrediet rijdt zuinig. Kijk 
op de tabel, in een oogopslag ziet u 
hoe voordelig onze rentevoet is. 

Kom eens langs in een agent 
schap van het Gemeentekrediet 
en ontdek hoe simpel het 
is om veel geld te 
besparen op uw 
Autofinanciering. 

De adressen van de agentschappen 
van het Gemeentekrediet vindt u in 

de Gouden Gids onder de rubnek «Banken » * Voorkeurtanef van toepassing van 4/2/88 tot 1/4/88. 

^ Gemeentekrediet 
^5N^ de bank op z*n best 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 12 maart 
D BRT 1 - 16.00 
Tovarich, firn 
D BRT 1 - 18.10 
Klim op, trendgevoelig magazine 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken, kunst en kuituur 
D BRT 1 - 20.20 
Anastasla, 2de deel TV-film 
D BRT1 - 21.50 
RIgoletto, kolder 
D BRT 1 - 22.35 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 23.05 
De vereffenaar, aktieserie 
D BRT 1 - 23.55 
Poolshoogste, astronomisch ma
gazine 
D Ned. 1 - 16.15 
Silas, jeugdserie 
D Ned. 1 - 17.41 
Worstelen en bovenkamers, dok. 
D Ned. 1 - 18.30 
Ferdy de mier, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.20 
Switch, dramaserie 
D Ned. 1 - 20.28 
Paniek in het restaurant, film 
D Ned. 1 - 22.40 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 2 - 20.35 
V, SF-serie 
D Ned. 2 - 21.20 
Tussen kunst en kitsch, info 
D Ned. 2 - 23.15 
Topgirls, toneelstuk 

Zondag 13 maart 
D BRT1 - 11.00 
De zevende dag, met konfrontatie 
D BRT 1 - 12.45 
Sunday proms, koncert 
D BRT 1 - 14.30 
Granen, serie 
D BRT 1 - 15.00 
Breakout, jeugdfilm 
D BRT 1 - 16.00 
Eiland, kunstmagazine 
D BRT 1 - 17.00 
De jaren 60: De lange hete zomer, 
serie 
D BRT 1 - 18.10 
Er was een keer..., Jef Burm vertelt 
D BRT 1 - 18.20 
Leven en... laten leven, milieupro
gramma 
D BRT 1 - 20.00 
Kijk uiti, verkeerstips 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.40 
De tijger, vertelling van Jan Decleir 
D BRT1 - 21.40 
Innocent when you dream, rond 
Ferre Grignard 
D BRT 1 - 22.20 
38, film 
D BRT2 - 15.00 
Stadion, 3 uur sport 
D Ned. 1 - 15.30 
Zeg 'ns aaa, serie 
n Ned. 1 - 15.55 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 - 16.25 
De baas in huis?, serie 
D Ned. 1 - 16.50 
Büch, over boeken, films, teater e.a. 
D Ned. 1 - 18.04 
De film van Ome Willem, voor de 
kleintjes 
D Ned. 1 - 18.34 
De avonturen van Teddy Ruxpin, te-

,,The Godfather", de meesterlijke verfilming door Francis Coppola 
over het leven van maffia-patriarch Don Corleone (Marlon Brando) en 
zijn gezin. (Dinsdag 16 maart op Ned. 1, om 23u.) 

kenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.55 
Kwik en Flupke, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.05 
Flying doctors, serie 
D Ned. 1 - 19.50 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 - 21.45 
Golden girls, serie 
D Ned. 2 - 12.55 
Mattheus Passion, passJemuziek van 
Bach 
D Ned. 2 - 21.02 
A perfect spy, serie 
D Ned. 2 - 22.57 
Population: one, film 

Maandag 14 maart 
D BRT 1 - 18.10 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
D BRT 1 - 18.35 
Avonturenbaai, jeugdserie 
D BRT 1 - 20.10 
Kurtoisie, lessen In hoffelijkheid 
D BRT 1 - 20.15 
Een volmaakte spion, serie 
D BRT 1 - 21.10 
Wikken en wegen, verbruikersma
gazine 
D BRT 1 - 22.00 
Ommekaar, Info 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.15 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 20.50 
Blikvanger, modemagazine 
D BRT2 - 21.35 
De avonturier, serie 
D Ned. 1 - 17.46 
Foofur, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.00 
Toppop, popmuziek 
D Ned. 1 - 19.00 
Wordt vervolgd, tekenfilms en strips 
D Ned. 1 - 20.28 
Sterrenslag in de sneeuw, show 
D Ned. 2 - 19.27 
De smurfen, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 19.40 
De familie Taxi, tekenfilm 
D Ned. 2 - 20.41 
De baas in huis?, serie 
D Ned. 2 - 21.06 
Bergerac, serie 
D Ned. 2 - 21.58 
Golden girls, serie 

Dinsdag 15 maart 
D BRT 1 - 18.05 
Sprookjesteater, De prinses en het 

betoverde slot 
D BRT 1 - 18.25 
IMik, IMak en IMon, SF-kinderserie 
D BRT 1 - 18.35 
De kleine vampier, serie 
D BRT 1 - 19.00 
60-I-, seniorenmagazine 
D BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 
n 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: CD & CO, info 
D BRT2 - 20.50 
IMike, praatshow 
D BRT2 - 22.10 
Koncert, hoboconcerto 
D Ned. 1 - 17.46 
Tros popformuie, popmuziek 
D Ned. 1 - 20.28 
Animal Crackers, met André Van Duin 
D Ned. 1 - 20.35 
IVIedisch Centrum West, serie 
D Ned. 1 - 23.00 
De Peetvader, film 
D Ned. 2 - 21.30 
Antilllans verhaal, dok. 

Woensd. 16 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 
Oliver Maass, jeugdserie 
D BRT 1 - 16.35 
Klimop, tienermagazine 
D BRT 1 - 18.10 
Seabert, animatieserie 
D BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, nieuws voor tieners 
n BRT 1 - 19.00 
Mobiele mensen — auto, automa
gazine 
D BRT 1 - 20.10 
Kurtoisie, lessen in hoffelijkheid 
D BRT 1 - 20.15 
Een zaak voor twee, serie 
D BRT 1 -21.10 
Wie schrijft die blijft, literair magazine 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Butterfield 8, film 
D Ned. 1 - 15.30 
Seabert, tekenfilmserie 

D Ned. 1 - 15.45 
De grote meneer Kaktus show, kin
derprogramma 
D Ned. 1 - 16.15 
Crossbow, jeugdserie 
D Ned. 1 - 16.40 
Dynasty, serie 
D Ned. 1 - 18.08 
Family Ties, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Countdown, popmuziek 
D Ned. 1 - 20.33 
Moonlighting, detektiveserie 
D Ned. 1 - 21.27 
Verona, satirisch programma 
D Ned. 1 - 23.10 
Pin Up Club, met een erotische inslag 
D Ned. 2 - 20.20 
Avondvoorstelling: Will you love me 
tomorrow?, TV-film 
D Ned. 2 - 23.00 
De werking, videofilm 

Dond. 17 maart 
D BRT 1 - 18.10 
Konijntje Ruitoor, tekenfilm 
D BRT 1 - 18.20 
Fame, serie 
D BRT 1 - 19.05 
Europese volkskulturen „Mens en 
Boom", serie 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken, info 
D BRT1 - 20.20 
Hoger-Lager, kwis 
D BRT1 - 21.05 
Panorama, aktualiteitenmagazine 
D BRT 1 - 21.55 
Dallas, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Reis rondom mijn vader, TV-film 
D BRT2 - 21.35 
Politieke kollaboratie, dok. 
D Ned. 1 - 16.00 
Last frontier, natuurfilms 
D Ned. 1 - 16.25 
Lassie, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Jody en het hertejong, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 20.28 
Exodus, film 
D Ned. 2 - 19.12 
Dit is Disney, tekenfilmmagazine 

Vrijdag 18 maart 
D BRT 1 - 18.05 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
n BRT 1 - 18.30 
Bingo!, hitparade 
D BRT 1 - 20.20 
Kurtoisie, lessen in hoffelijkheid 
D BRT 1 - 20.25 
Premiere, filmnieuws 
• BRT 1 - 20.55 
Cabo Blanco, film 
D BRT 1 - 22.30 
Filmspot, filmaktualiteit 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 20.55 
Het Louvre, dok. 
D BRT2 - 21.50 
Parlando... ma non troppo, over 
muziek 
D Ned. 1 - 14.30 
De meisjes van het wegrestaurant, 
film 
D Ned. 1 - 17.46 
Alvin en z'n boefjes, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.11 
Kro's tekenfilmfestival 
D Ned. 1 - 19.00 
Alias Smith and Jones, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Drie recht één averecht, serie 
D Ned. 1 - 23.05 
In het holst van de nacht, serie 
D Ned. 2 - 23.50 
Liefde kent geen grenzen, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 12 maart 
Tovarich 

Amerik. film uit 1937, met o.a. Clau-
dette Colbert, Charles Boyer en Mel-
vyn Cooper. In het begin van de eeuw 
hebben een aantal adelijke Russen 
zich na de revolutie in Parijs gevestigd. 
Een van hen, prins Mikail Alexandro-
vitsj, werd door de tsaar met een spe
ciale opdracht belast... (BRT 1, om 
16u.) 

Zondag 13 maart 
38 

Oostenrijkse film uit 1986. Wenen in 
1937. Op de vooravond van de aanslui
ting van Oostenrijk door Hitler-
Duitsland ontmoet de veelbelovende 
aktrice Carol Hell de joodse schrijver 
Martin Hofmann. Die gelooft niet dat 
er direkt gevaar dreigt en weigert het 
land te verlaten... (BRT 1, om 22u.20) 

i\/laandag 14 maart 
Le thé du Harem d'Archimède 

Elke ochtend brengt Josette haar 
kinderen naar school. Enkel haar 
oudste zoon blijft thuis en brengt zijn 
dagen door in de grootste verveling, 's 
Avonds gaat hij op pad... Franse film 
uit 1984. (RTBf 1, om 20u.05). 

Dinsdag 15 maart 
The Godfather I 

Amerik. film uit 1971 met Al Pachino, 
Marlon Brando, en James Caan. In het 
naoorlogse Amerika wordt de maffia 
geleid doog Don Vito Corleone, een 
patriarch en familievader, die leeft en 
heerst volgens de beste Siciliaanse tra
dities. Velen komen bij hem voor hulp 
en bijstand... (Ned. 1, om 23u.) 

Woensd. 16 maart 
Safari Express 

Twee avonturiers krijgen de op
dracht een lading wapens naar het 
hartje van de jungle te brengen om 
daar een stammenoorlog te ontkete
nen. Van bij de staart loopt één en an
der verkeerd. Ital. film uit 1979, met 
o.a. Ursula Andress. (RTL-TVi, om 
21U.05) 

Dond. 17 maart 
Exodus 

Amerik. film uit 1960 met o.a. Paul 
Newman, Eva Marie Saint en Ralph Ri
chardson. Cyprus in 1947. Meer dan 
30.000 Israëlieten die Palestina trach
ten te bereiken zijn door de Engelsen 
in kampen ondergebracht.(Ned. 1, om 
20U.28, 2de deel op 24/3) 

Vrijdag 18 maart 
Cabo Blanco 

Amerik. film uit 1979 met Charles 
Bronson, Dominique Sanda en Jason 
Robards. Marie, een jonge Frangaise, 
trekt naar Peru om haar vermiste 
vriend op te sporen. In Caboblanco 
wordt zij allesbehalve vriendelijk ont
vangen door de lokale politie... (BRT 
1, om 20U.55) 
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J. 

Uit alle hoeken 
worden wij er aan 
herinnerd dat het 
Erasmushuis te An-
derlecht helemaal 
opgeknapt Is en 
weer open voor het 
publiek. Van zo 

^ _ -_ gauw het weer wat 
^ ^ A ^ i A beter wordt trek Ik er 

^ ^ ^ ^ 1 heen. 'k Ben daar al-
^ ^ ^ ^ tijd graag aan huis 

^ ^ 1 ^ ^ ^ geweest. Het Is er 
• ^ ^ ^ k ook zo mooi, als een 
W^ • bakstenen zwaan 
^ ^ ^ ^ staat het huis er In 

de groene tuin, het 
is er zo vredig, alsof de geest van de 
grote humanist er nog woont en uit 
de voorwerpen straalt. Alsof, schrijf 
ik. Nee, het is er allemaal nog echt. 
Net alsof de man uit Rotterdam pas 
vertrokken Is voor één van zijn vele 
reizen door Europa. 

Nu heeft Erasmus niet zo lang in 
Anderlecht verbleven maar, voor de 
onverbeterlijke zwerver die hij was, 
toch lang genoeg om er voetsporen 
na te laten. 

Erasmus was In het voorjaar van 
1521 wat ziekjes en dringend aan 
rust toe. Op de laatste dag van de 
maand mei nam hij zijn intrek in het 
huls In de Zwaan. Hij moest drin
gend rusten en naar den buiten om 
weer op te knappen. 

Erasmus 
weer thuis 

Vanuit Anderlecht maakte hij wan
delingen en tochten te paard, naar 
Brussel en wellicht naar het nabij 
gelegen Pajottenland. Naar Gaas
beek? Naar Haile? Naar het mistieke 
Zonienwoud? Naar de kartuizers van 
Herne met wie hij een briefwisseling 
onderhield? 

Anderlecht was in Erasmus' tijd 
nog een echt boerendorp. Och het is 
nog niet zo lang geleden dat de 
koeien op een goeie 1000 meter van 
de St.-Guido-kerk stonden te gra
zen. Hoe moet de overwerkte man 
genoten hebben van de prachtige 
heuvels van Brabant? Hij zal van de 
gemoedelijkheid — malligheid 
noemde hij het — van de boerkozen 
geproefd hebben. Hij zal het nooit 
vergeten, zelfs niet op zijn sterfbed 
in het verre Bazel. 

Alhoewel het verblijf In Anderlecht 
van korte duur was toch bleek in 
1920 hoe belangrijk, want toen wer
den in het British Museum de 22 
vanuit Anderlecht geschreven bne-
ven teruggevonden. De buitenlucht 
krikte Erasmus danig op, dat hij In 
een van die brieven schreef: „Ik was 
hier nauwelijks twee dagen en de 
koorts was reeds verdwenen en de 
maag weer In orde." 

Zes maanden later, met de herfst 
voor de boeg, verliet Erasmus zijn 
geliefd Brabant. In Bazel wachtten 
hem de drukproeven van een nieuw 
boek, daarna wilde hij terug naar 
Anderlecht. Maar de godsdienst
twisten, die hij zijn hele leven had 
bestreden, beslisten er anders over. 
Uit Bazel was geen ontkomen meer. 
Het einde naderde en als het juist Is 
dat dén de ware aard van de mens 
boven komt was dat ook zo met 
Erasmus. Aan zijn beste vrienden 
schonk hij de kadoos die hij van de 
groten der aarde ontvangen had, 
geld gaf hij aan oudjes en zieken en 
aan meisjes die op trouwen ston
den; hij dacht daarbij wellicht aan 
zijn moeder die het als alleenstaan
de zo moeilijk had gehad. 

Een brief aan zijn vriend Goclenius 
in Leuven besloot als volgt: ,,Was 
Brabant nu niet zo ver!" Uit wellicht 
zijn alleriaatste bnef spreekt de Eu
ropese Erasmus. Deze bnef behield 
hij voor een doeanebeambte, met 
wie hij kontakt had gehad bij het 
bevaren van de Rijn, de ader van 
Europa. In het vooruitzicht van de 
ontgrenzing van Europa in 1992 een 
niet onaardig beeld... 

Ja, wanneer het weer wat beter 
wordt meld ik mij in De Zwane, het is 
er zo mooi. De kamer met het be
hang van leer uit Cordoba, de leze
naar met de mktpot en het schrijf riet, 
de oude door hem zo vaak gebruikte 
boeken. En de foto die Hans Holbein 
van hem schilderde: de geleerde 
met de scherpe neus, de neergesla
gen ogen, de schrijvende handen. 
Wie was die man? Waarom zocht en 
vond hij overal de kruiderij van de 
Zotheid? En waarom dat vreemde 
spel met zijn namen? Geeraert, De-
siderius. Erasmus... Nederlands, La
tijn en Grieks, maar allemaal dezelf
de betekenis: begeerte en llefde...B 
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^nihouden 
De ambachtelijke weefkunst is in Vlaanderen be

slist nog springlevend en ook het artistieke wandta
pijt geniet enige heropleving. Merkwaardigerwijze 
mag vooral het historische Vlaamse wandtapijt zich 
de laatste decennia in een groeiende belangstelling 
verheugen. Denken we o.a. aan de expositie in de 
Gentse St.Pietersabdij van Vlaamse wandtapijten uit 
de Warvel Burcht te Krakau (Polen), waaraan ook het 
Mercatorfonds een prachtig kunstboek wijdde. Nu 
gaat in het Markiezenhof in Bergen op Zoom een 
overzichtstentoonstelling van wandtapijten uit Ou
denaarde. Geen overbodig maar toch merkwaardig 
gebeuren. 

OUDENAARDE is als tapijt
centrum in de vergetel
heid geraakt Toch ston

den ooit Oudenaardse wevers 
aan de wieg van vele vermaarde 
ateliers, zowel in de Nederlanden 
als elders, o a de beroemde Ma
nufacture des Gobelins te Parijs, 
de Koninklijke Fabnek te Mortla-
ke bij Londen, ook m Beauvais en 
Rijsel 

De tapijtnijverheid van Ouden
aarde kwam rond 1400 tot ontwik
keling In 1441 werd het St Bar-
baragilde (voor de patroons) op
gericht, in 1456 het St Genoveva-
gelde (voor de werkgezellen) In 
de 16de eeuw kwam de nijver
heid tot enorme bloei en tot 
14 000 Oudenaars verdienden 
met de tapijtweverij hun kost Cir
ca 1560, omwille van de gods
diensttroebelen, verlieten vele 
van de beste wevers de stad 
Deze tendens werd met stilgezet, 
omdat vele steden de Ouden
aardse specialisten belangrijke 
voorrechten boden om zich bin
nen hun muren te vestigen In de 
17de eeuw geraakte het kunst
ambacht definitief in verval In het 
begin van de 18de telde het eer
tijds zo bloeiende St Barbaragil-
de nog slechts een tiental leden 
Daarbij k̂ wam dat ook het wand

tapijt als dekoratief element uit de 
mode geraakte, zodat in 1772 het 
laatste atelier zijn deuren sloot 

Duizenden Oudenaardse 
wandtapijten raakten inmiddels 
verspreid over de Nederlanden 
en ver daarbuiten Die tapijten 
hadden een eigen stijl, waarbij de 
verdures (groentapijten) overwe
gend waren, maar ook de beeld-
tapijten hun aandeel hadden Op
merkelijk IS dat er ateliers waren 
die tot 1800 kleurtinten bezaten 

Antwerpen was het belangrijk
ste distributiecentrum van Ou
denaardse tapijten, en het welva
rende Bergen op Zoom lag met 
ver Vandaar wellicht de huidige 
expositie Dertien tapijten bieden 
het grootste overzicht van de Ou
denaardse produktie die ooit voor 
het publiek te zien is geweest 
.Daarnaast worden ook demon
straties restaureren gegeven 
door medewerkers van het res
tauratie-atelier te Oudenaarde 

De tentoonstelling gaat tot 2 
mei in de turnzalen van het Ge
meentemuseum Markiezenhof te 
Bergen op Zoom, dagelijk behal
ve maandag van 14 tot 17 uur De 
goed gedokumenteerde en fraai 
geïllustreerde katalogus kost 
19,95 gulden 

c/^«y^, 
Natuurlijk zochten wij de psycho-analyst Sigmund 

Freud in onze opgave met volgnummer 213. Meer 
dan dertig lezers stuurden ons dit juiste antwoord. 

Daaruit werd Nele Roelof geloot als winnares. Zij 
woont in het Westvlaamse Zuienkerke. 

DEZE week maken wij het 
een flink stuk ingewikkel
der We zoeken de naam 

van een bekend Frans schilder 
uit de 19de eeuw Hij kwam onder 
invloed van Rubens en wist als 
een der eersten het kleurenritme 
te ontwikkelen tot de grondslag 
van de Romantiek 

In onderstaand citaat uit een 
bnef vertelt de door ons gezochte 
schilder over zijn gevoel voor het 
plattelandsleven 

,,De grootste gebeurtenis van 
mijn verblijf alhier is een boeren-
bal geweest op het grasplein voor 
het kasteel, met de befaamdste 
doedelzakspeler van de plaats 
De lieden van de streek geven 
een merkwaardig beeld van 
zachtaardigheid en eenvoud te 
zien Lelijkheid is bij hen zeld
zaam, maar ook schoonheid 

komt met zo dikwijls voor 
Maar je hebt die soort van 

koortsachtigheid niet, die je op
merkt bij de boeren van de om
streken van Parijs De vrouwen 
lijken allen op die zachte figuren, 
die je alleen maar op de schilder
stukken van oude meesters ziet 
Het zijn allemaal Sint-Anna 's' 

Ik zal je schetsen meebrengen 
van het doek dat ik aan het ma
ken ben Ik weet met hoe het zal 
worden Ik heb veel last gehad 
om het op te zetten er mijn voor
deel mee te doen " 

Indien U meent te weten wie dit 
schreef, aarzel dan met ons uw 
oplossing per brief of kaart mee 
te delen WIJ, ,,Meespelen 
(215)", Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel 

Veel geluk' 
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Er zijn van die wijnen die vaak moeilijk te duiden 
zijn, zelfs al hebben ze een uitgesproken persoonlijk
heid. Een ervan wordt meer en meer populair: de 
Marsala, die zowel in zoete als in droge versies 
aangeboden wordt, die dan ook respektievelijk als 
dessert- of aperitiefwijnen geserveerd worden (nooit 
bij de maaltijd zelf). Een korte, zonnige kennisma
king. 

ERST de plaats van af
komst Marsala is een Si-
ciliaans havenstadje, m de 

8ste eeuw door de Arabieren ge
sticht op de ruines van een antie
ke Romeinse haven De naam 
stamt van het Arabische Marsh-
el-Allah, Haven van Alleh Daarbij 
dient opgemerkt dat Sicilie een 
van de oudste wijngebieden ter 
wereld is 

Marsala is een versterkte, ge
mengde wijn met een alkoholge-
halte dat hoger ligt dan dat van 
gewone tafelwijn Naar het 
schijnt was het de Bnt John 
Woodhouse die in de 18de eeuw 
de wijnen uit de streek van Mar
sala ging verwerken tot een heel 
aparte, goudbruine, vrij aromati
sche wijn met trekjes van Madei
ra, Port en Malaga (toen al zeer 
geliefd in Engeland) 

De Marsala heeft een nogal 
ingewikkeld produktierecept Hij 
wordt bereid uit een witte wijn, 
die vermengd wordt met wijn van 
sterk ingedroogde druiven, zuive
re brandewijn en licht gekarame-
liseerd druivesap Dit mengsel 
rust dan vele jaren, zelfs 8 tot 10 
jaar op fust Daardoor heeft Mar
saio zo'n harmonische smaak, 

met bij de eerste slokken evenwel 
een wat geschroeid aandoende 
afdronk Marsala kan zeer oud 
worden, zonder aan kracht en 
smaak in te boeten In Marsala 
wordt bij speciale gelegenheden 
zelfs wijn geschonken die ruim 
een eeuw oud is 

Marsala wordt dus met bij het 
eten opgediend, maar kent wel 
kulinaire toepassingen, vooral 
dan in de Italiaanse keuken Men 
gebruikt de wijn vooral voor het 
parfumeren van vruchtensalades 
en voor het bereiden van de be
roemde zabaglione, een crème 
van eiderdooiers met Marsala die 
men ,,au bain mane" laat binden 
Toeristen die Italië bezoeken wor
den wel eens verwend met Mar
sala all'uovo, Marsala waaraan 
losgeklopt ei is toegevoegd, of 
Marsala all mandorla met fijnge
maakte amandelen erin 

Marsala wordt ook in de handel 
met altijd als een wijn, maar eer
der als een specialiteit aanzien 
Naast alkoholgehalte is dat wel
licht de reden voor de vrij hoge 
prijs Voor een afwisseling waar 
je de zon in proeft mag het per 
uitzondenng al eens 

10 MAART 1988 
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— U kan nog tot 12 maart de tentoonstelling van het EXLIBRIS 
bekijken in het Provinciaal Hoger Instituut voor Kunstonderwijs te 
Hasselt. Op 12 maart wordt deze tentoonstelling besloten met een 
Exiibrisrulldag. Meer inlichtingen: PHIKO, Elfde Liniestraat 25, 3500 
Hasselt, 011/21.07.96. 

— Tot 3 april loopt in de voormalige St.-Nikolaaskerk van Neder-Over-
Heembeek (Brussel) een tentoonstellling met werk van REMI VAN 
PRAET. Zijn recente werken blijken ingegeven door de drang de 

% ««> ?•*.! " 
grenzen uit te vagen, zich in het mateloze, in het avontuur te storten, 
de ,,Salto Mortale" uit te voeren zonder net. Dit is het dionysch, barok 
moment in zijn kunst. 

— Aangespoord door het welslagen van een eerste KARTOENALE 
besloten de inrichters de Tweede George van Raemdonck-Kartoenale 
meer internationaal te richten, honderden uitnodigingen werden naar 
verschillende landen gestuurd, de reakties waren massaal! Thema 
van de kartoenale is ,,Veiligheid". De bekroonde en geselekteerde 
tekeningen zijn te bezichtigen van zaterdag 12 maart tot zondag 27 
maart in de gemeentelijke hoeve ,,De Bunderkes" aan de Bistweg 17 
te Boechout. De kartoenale is een initiatief van Davidsfonds Boechout-
Vremde. Meer info: 03/455.51.73. 

— Wie geïnteresseerd is in DANS EN BIOMEDISCHE WETEN
SCHAPPEN kan op woensdag 16 maart om 20u. terecht in het 
auditorium (3) van de VUB, HILOK, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, voor 
een voordracht over dit onderwerp. Prof. dr. W.Dufour en dr. J.Borms 
verlenen hun medewerking. Inlichtingen en inschrijvingen: Uitstraling 
Permanente Vorming VUB Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, 02/ 
641.27.50. Inkom 100,-. 

— In het kader van de lezingenreeks ,,Een bevrijdend woord", een 
samenwerkingsverband tussen het Katoliek Universitair Centrum 
Gent, de Informele Priestergroep Gent en de federatie van christelijke 
basisgroepen RUIMTE, wordt op vrijdag 18 maart een avond met de 
Amsterdamse dichter-theoloog HUUB OOSTERHUIS georganiseerd. 
,,Schoonheid en gerechtigheid" is de titel van de lezing, die aanvangt 
om 20u. in de Rijksuniversiteit Gent, Blandijnberg 1, 9000 Gent 
(auditorium E). Inkom 100,-. Meer info 091/27.84.24. 

— DE FRIVOLE FRAMBOOS — treedt op vrijdag 18 maart op te 
Deurne in het Kultureel Centrum, Frans Messingstraat 36. Aanvang 
20.30U., inkom 200,-. Meer info: 03/219.73.06 of 235.57.89. Deze 
plezierige muzikale avond is ingericht door het jongeren steunkomitee 
van het VNJ, gewest Antwerpen. 

— Onder de noemer RUSSISCH 
BALLET FESTIVAL brengt het 
Internationaal Ballettzentrum 
Berlin een pleiade van ballet-ster
ren uit diverse Europese Opera
huizen, waaronder ook twee ster
solisten van het Bolschoi-Ballet 
plus een Corps de Ballet. Dins
dag 15 maart om 20.30u. in de 
Koningin Elisabethzaal te Ant
werpen. Plaatsbespreking aan 
het loket van de Elisabethzaal 
van 12 tot 18 uur of telefonisch op 
nummer 03/233.84.44. Plaatsen 
vanaf 400,-. Ook vertoningen op 
12 maart in het Casino-Kursaal 
van Oostende en op 14 maart in 
de Stadsschouwburg te Brugge. 
Meer info: 03/238.06.80 of 
238.06.34. 

Russisch ballet festival. 

— Sinds enige maanden is in Houtem (Vilvoorde) een nieuwe Jazz 
Club, de St.Anthony's Jazz Club, aktief. Op zaterdag 12 maart 
organiseert zij weer een uniek optreden voor de jazz-liefhebbers, zij 
ontvangt tenor- en baritonsaxofonist TURK MAURO die, samen met 
het New-Look Trio, uitstekende be-bop en swing brengt. Het koncert 
gaat door in de feestzaal van de Tuinbouwschool, de Baraylei 116-118 
te Vilvoorde. Aanvang om 20.30u., inkom 200,-. 

(samenstelling T.S.) 

=Wj 
Leonard Cohen en James Taylor 

Een hernieuwde 
kennismaking 

Toen in de lente van '85 de Bowiefilm ,,Absolute 
beginners" de schermen teisterde wees alles erop 
dat we in eenzelfde periode als halfweg zeventig 
waren beland: die van een zoveelste retro. Toen 
werd dat de punk, met achteraf newwave en coldwa-
ve als stiefkinderen, de tussenperiode bracht de 
eerste discoversies mee. 

IT keer is het echter meer 
dan menens, want vorig 
jaar werden de Beatles, 

zij het dit keer in de vorm van een 
vlekkeloze straalplaat (of CD) te 
grabbel gegooid, vanaf Sargent 
Peppers en het boeiende jaar 
'67. 

Leonard Cohen 
Ook de vijftigerjaren werden 

uitgepluisd, en zowel Buddy Hol
ly als Presley werden in video
compilaties voorgeschoteld, ter
wijl hardrock-pionier Eddie Coch
ran werd heruitgegeven in gewo
ne plaatopnamen. Met Susan 
Vega en de ierse Pogues kreeg 
ook de new-folk vaste voet, en 
was er opnieuw belangstelling 
voor volksmuziek, zij het in een 
meer ritmische omlijsting. 

Zowel zaaloptredens als pla
tenverkoop bevestigden dit. Hét 
moment dus om die andere gro
ten uit de schemering der jaren te 
halen: de Canadese dichter-zan-
ger Leonard Cohen en de jazz-
folk-rocker James Taylor werden 
uitverkoren I 

Op zijn nieuwe langspeelplaat 
I'm your man (uit bij CBS nr. 
460642-1) sluit de graaggehoorde 
troebadoer (van-weet-je-nog, Su
zanne en Bird on the wire en De 
deserteur) aan bij de mogelijkhe
den van vandaag. Cohen aarzelt 
bij de inzet First we take Manhat

tan niet de synthesiser als bazis 
én omlijsting aan te wenden, wai 
op het randje af naar disco ruikt, 
en je naar Jennifer Warnes' ver
sie doet teruggrijpen. Maar ge
lukkig zijn er de teksten die (op de 
achterzijde van de hoes afge
drukt) weer diepbeleefde beelden 
oproepen, introvert bij momen
ten, dan weer magisch-realistisch 
zoals we van hem gewoon waren. 
Een lekker scheurende saxofoon 
zet een prachtig liefdeslied vol 
aandoenlijke poëtische vaststel
lingen in dat net als in Everybody 
knows een aanzet is voor een 
zeer genietbare luisteravond bij 
de stereo. Op de ommekant trekt 
Cohen de lijn door in een meesle
pend trage-walstempo. Maar 
even later kijk je verrast op als hij 
in Jazzpolice onwennig licht-fun-
ky uithaalt, waarbij het bekende 
Manhattan Transfer voor de vo-
kale omlijsting zorgt. Met zijn ty
pisch vermoeide stemgeluid 
rondt Cohen dan af in Tower of 
songs, een ingetoomde talking-
blues waarin hij zichzelf als een 
ouder man ziet, die met (de over
leden) Hank Williams praat. 
Daarbij ziet hij de liedjes zich als 
een toren op elkaar stapelen en 
weet dat als hij er niet meer is, je 
nog van hem zult horen. Een 
stukje geloof in onsterfelijkheid 
dus. Deze (nog) levende legende 
is er alweer in geslaagd een 
prachtplaat te maken... 

Begin zeventig was er ook Ja
mes Taylor, zowat het muzikaal 
boegbeeld van wat de Californi-
sche jazzfolk te bieden had. Vorig 
jaar was hij voor een uniek kon
cert in de Antwerpse Elisabeth
zaal. Deze vroeger introverte jon
gen ontpopte zich als een heuse 
folk-rocker, tot groot genoegen 
van zijn talrijk opgekomen fans 
(vijfendertig was de gemiddelde 
leeftijd) en tieners die langs hun 
ouders om met deze jazzfunk 
georiënteerde folkrock vertrouwd 
waren. De nieuwe elpee Never 
die young klinkt eveneens verras
send fris, zelfs iets melodieuser 
dan vroeger. Dit is wellicht een 
toegeving aan de tijd, T-Bone met 
ondermeer ook pedalsteel is er 
een voorbeeld van. Ook James 
Taylor heeft een zeer herkenbare 
stem, en her en der doet hij je aan 
voorgaand werk denken. Óp de 
ommekant gaat hij er meteen rit
mische tegenaan, wisselt met 
poëtische blues-folk, een terug
blikkende ballade, en een funky
ode aan de eerste mei en een 
nieuw begin. 

Los Lobos 
Voor de tieners-van-nu een ge

waardeerde konfrontatie met ta
lent-van-toen. Dit heeft Herman 
Schueremans van Torhout-
Werchter goed begrepen, want 
hij heeft op zijn lijstje voor zomer 
'88 niemand minder dan Los Lo
bos staan, het dinamische kwar
tet uit LA dat met La Bamba en 
Come on uit de gelijkname film 
over het leven van de betreurde 
Ritchie Valens (met diens liedjes) 
op de wereldlijsten scoorde. Ver
der staan ook John Hiatt, de Aus
tralische INXS en Sting naar de 
ereplaats op de affiche te drin
gen... 

Sergius D. 
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OVER Throw Momma from 
the train kunnen wij zeer 
kort zijn. Heel Antwerpen 

weet dat cinema Rex zich mag ver
heugen in kassiersiers die een hoofd
rol willen vertolken in een Hammer-
produktie en jaarlijks de award krijgen 
toegewezen als onvriendelijkst perso
neel. Meestal hanteren zij de houding 
van ,,de klant mag dan wel koning 
zijn, de cassières zijn keizer. Dus wat 
mot je?". Nu we toch bezig zijn met 
klagen, toen wij voor de tweede maal 
Fatal Attraction (zó goed) gingen 
Vijken in Calypse (Antwerpen) was 
het echt storend het laatste half uur 
van de film te worden afgeleid door in 
de hall zich ophopende mensen voor 
een volgende vertoning. Allemaal 
naar de laatste vertoning gaat lijkt me 
ook geen oplossing, dus toch maar 
buiten laten wachten? 

Met als basis het toneelstuk van 
Tom Topor is Nuts dan ook duielijk de 
verfilming van een toneelstuk en het 
moet gezegd, met een sterke cast. 
Deze aanklacht van het Amerikaans 
rechtssysteem heeft echter veel te 
danken aan beschuldigde Claudia 
Draper {Barbra Streisand) en haar 
advokaat Aaron Levinsky (Richard 
Dreyfuss). Daarnaast heb je een fa
lende overakterende Maureen Sta-
pleten en een even erg de mist in
gaande Karl Malden in de rol van ma 
en stiefpa Draper. Claudia wordt be
schuldigd van moord op haar beste 
kliënt, Claudia is callgirl. Al vlug zien 
we echter in een terugblik dat de 
moord een wette zelfverdegiging 
was, meer of iemand het wil geloven ? 
Op sommige ogenblikken is (lelijk 

eendje) Streisand werkelijk briljant en 
moet Dreyfuss alles bovenhalen om 
niet te verbleken. In de loop van het 
proces worden dan langzaam alle 
feiten van de legpuzzie onthuld en 
daar wordt de film een tikje hypocriet, 
want het lijk dat uit de kasten komt 
rollen is net geen incest, want pa is 
maar stiefpa, andersom zou een stuk 
eerlijker zijn geweest. Maar dit is niet 
het proces van incest maar het pro
test van het Amerikaans recht, dus 
niet kniezen. Als je toevallig niks 
anders te doen hebt en je bent een 
vera/oed lezer van de gerechterlijke 
bladzijden van uw krant, moet je wel 
gaan. Martin Ritt regisseerde. 

NIEUW 
IN DE BIOS 

Man on fire, een film van Elie 
Chouraqui — naar een roman van 
A.J.Quinell — heeft een van de sterk
ste soundtracks van de laatste jaren 
en daar heeft John Scott zijn signa
tuur onder gezet. (Platenmaatschap
pij kan er hier geen CD-tje af?) Het is 
een Frans-Italiaanse samenwerking 
waarin enkele Amerikaanse stars het 
publiek moeten lokken en als het aan 
Scott Glenn ligt zal dat wel lukken. Hij 
is zeer overtuigend in zijn rol van 
Creasy, die na Vietnam en de CIA in 
Italië belandt, waar hij lijfwacht wordt 
van een 12-jarig meisje, Sam (Jade 

Malle — in Parijs geboren uit een 
Vlaamse moeder en een Franse va
der en op haar 4de naar Amerika 
verhuisde, spreeks ze naast vloeiend 
Engels, ook nog Frans en Neder
lands) — Sam dus, kort voor Samant-
ha, wiens steenrijke ouders geen tijd 
voor haar hebben. Het is een routi
neklus en Creasy die enkele traumati
sche oorlogservaringen waarbij kin
deren betrokken waren achter zich 
heeft, probeert duidelijk het kind op 
afstand te houden. Wanneer hij ech
ter lijdzaam moet toezien hoe haar 
moeder het liefst in bed ligt met een 
van de bedienden, inplaats van zich 
met het kind bezig te houden, en Sam 
steeds aanhankelijker wordt, ontdooit 
ook hij. Op het ogenblik echter dat hij 
zijn ziel zal blootleggen slaan de ont
voerders toe. Creasy krijgt hierbij 
nogal wat kogels te slikken en wan
neer hij enkele tijd later het zieken
huis verlaat is dat om op zoek te gaan 
naar de ontvoerders. Dat gebeurt met 
een moordende preciesheid en een 
nietsontziende hardheid. Het beeld 
van het vervallen, smerige Milaan — 
dit in tegenstelling tot de villa aan de 
boorden van het Comomeer — zijn de 
twee gezichten van Italië, extreem in 
zijn rijkdom, extreem in zijn armoede. 
Het slot van de film blijft ook nog een 
flinke verrassing. Deze in Amerika 
gekraakte film zou weer zo een van 
de Europese cultfilmen kunnen wor
den. 

Hopelijk hoef je er niet voor aan te 
schuiven en spelen ze hem niet in 
ciné Rex (Antwerpen). Dat hoopt uw 

Willem Sneer 
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Jacques Claes wijst het wonder 

De lof van het onderwijs 
Beweren dat het onderwijs een feest kan zijn zal bij 

de meesten die vandaag dat onderwijs moeten waar
maken met een cynisch lachje worden onthaald. 

ABITURIËNTEN die In het 
onderwijs geen kansen 
meer zien en bovendien 

door de industrie worden aange
trokken met een betere verzilver
ing van hun talenten; leerkrach
ten die achtervolgd worden door 
het spook van de reaffektatle of 
telkens opnieuw in de weer opge
kalefaterde vernieuwingsboot 
moeten stappen; direkties die 
geen echt personeelsbeleid meer 
kunnen voeren of met de zoveel
ste cirkulaire de ministeriële (en 
politieke) adem in de nek voelen; 
ouders die reeds lang elke oriën
tatie kwijt zijn en letterlijk met het 
kind van de rekening blijven zit
ten: voor hen kan het onderwijs 
bezwaarlijk een feest worden ge
noemd. En toch! 

Litanie 
Wie het jongste boek van Jac

ques Claes (prof aan de UFSIA) 
leest, komt tot een vernieuwd be
sef dat onderwijs onnoemelijk 
meer inhoudt dan het zakelijk be
grip waartoe het vandaag werd 
herleid of onzeglijk meer is dan de 
geïsoleerde overdracht van 
„woorden, cijfers, feiten of vaar
digheden" (een litanie die door
heen het ganse werk weerklinkt). 

Uitgangspunt voor wat men 
een filosofie en spiritualiteit van 
het leraarschap zou kunnen noe
men is de etymologische benade
ring van het woord onderwijzen. 
Wijzen impliceert een werkelijk
heid waarop gewezen moet wor
den én een wezen dat die realiteit 
niet steeds in zijn totaliteit ziet. 
Het voorvoegsel onder sugge
reert enerzijds dat het daarbij 
gaat om de grond, de basis, het 
fundament van de werkelijkheid. 
Anderzijds heeft onder ook te ma
ken met het Latijnse inter en on
derwijzen betekent dan tussen en 

groeid in de tijd ademen ze, ais 
projekt, de mogelijkheid tot iets 
nieuws. Ook de ruimte waarin de 
te onderwijzen dingen zich bewe
gen is ruimer dan het hier. Het 

,,Zonder moeite..." 

Onderwijzen is ook tussen de 
dingen aanwezig zijn in die mate 

Voor prof. Jacques Claes is onderwijzen het wonder wijzen... (foto p. van don Abeeie) 

in de dingen zitten waarmee men 
bezig is. 

Vanuit dit dubbel aspekt van 
het prefix boort de auteur ver
schillende betekenislagen van 
onderwijs aan. Onderwijs dat aan
dacht heeft voor het fundament 
van mensen en dingen fixeert ze 
niet in een dodend hic et nunc. De 
dingen zijn ruimer dann het mo
ment waarop ze verschijnen. Ge-

geheel, dat ook heelt, laat de 
dingen in hun samenhang zien en 
een onderwijzer zal precies die 
harmonie en synthese voor ogen 
hebben. Op die manier kan een 
les wel eens uitgroien tot een 
feest ,,waarin de feiten glorierijk 
worden omdat zij hun alliantie 
vieren met de universele oer
grond of heilsgrond van de kos
mos" (p. 103). 

dat men uit de dingen de ziel naar 
buiten laat treden en dat uit de 
woorden van een leerkracht een 
licht breekt. Met deze affektieve 
aanwezigheid is er uiteraard een 
cognitief aspekt verbonden. Men 
moet zijn zaken kennen maar te
gelijk zich bewust zijn van zijn 
onwetendheid: de weg naar de 
dingen is eindeloos. Bovendien 
zijn de dingen veeleisend. ,,Latijn 

Publiceert boek over z'n leven 

Will Ferdy 40 jaar artiest 
Op 9 maart 1927 werd te Gent Werner Ferdinande 

geboren. De jongen zong her en der, o.a. in schooko-
ren en bij het gekende St.Baafskoor. De oorlogsom
standigheden verplichtten hem echter zijn studies te 
onderbreken en als bediende te gaan werken. Maar 
meteen kwam ruimte vrij om een karrière van zan-
ger-konferencier op te bouwen... 

WERNER FERDINANDE 
deed twaalf maanden 
dienst bij de Welfare en 

ging dan achteraf onder de naam 
Will Ferry in de show. Maar om
dat er in Nederland reeds een 
artiest onder die naam schuilging 
werd het Ferdy. 

Ferdy brak goed door dank zij 
een kontrakt in het legendarische 
Oud-België te Antwerpen. Nu, 
staat Ferdy 40 jaar op de planken 
en heeft hij, niet alleen door zijn 
zangkarrière maar ook door zijn 
daadwerkelijke hulp aan jonge 
artiesten, een aparte plaats inge
nomen in de Vlaamse showwe-
reld. 

Boek 
Over de eerste twintig jaren 

van zijn loopbaan schreef Ferdy 
het boek Zo ben ik nu eenmaal, 

een vervolg is reeds aangekon
digd. 

Will Ferdy: ,,lk moet zowat 
tien jaar geweest zijn toen ik aan 
mijn eerste „autobiografie" ben 
begonnen! Als enorm bewonde
raar van Ernest Claes schreef ik 
hem op zekere dag een brief, met 
de melding dat ik ook schrijver 
wilde worden en de vraag wat mij 
daarvoor te doen stond. Ik kreeg 
prompt een kort maar vriendelijk 
briefje terug. Claes ried mij aan 
flink te studeren en wees mij erop 
dat schrijver-worden heus niet zo 
gemakkelijk was. 

Ik heb erjaéaaren overgedaan 
om mijn eerste boek te schrijven. 
Ik heb er niet specifiek voor ge
studeerd, en dus zal ik wel geen 
„literator" zijn, misschien wel 
een ,,verteller". 

Will Ferdy, een boek over de tijd 

waarin deze foto gemaakt werd... 

Zo ben ik nu eenmaal gaat over 
mijn leven en over de eerste twin
tig jaren van mijn carrière, die ik, 
met hoogte- en dieptepunten, 
met vallen en opstaan, moeizaam 
heb opgebouwd. 

Ik mag, in eer en geweten, 
zeggen dat ik een eerlijk verhaal 
heb verteld, onverbloemd en on
opgesmukt. Natuurlijk staat niet 
alles erin. Je kunt geen mensen
leven in een paar honderd blad
zijden vertellen. Bij sommige fei
ten heb ik ook de diskretie in ere 
willen houden. En toch staat er 
veel in mijn boek, veel meer zelfs 
dan u verwacht zou hebben. Zo 
ben ik nu eenmaal." 

Viering 
Er is ook een nationale viering 

gepland op zaterdag 12 maart om 
20u. in deSingel te Antwerpen. 
Werken mee: de BRT-Bigband 
0.1.V. Freddy Sunder, gast is de 
winnaar van de W. Ferdy-prijs 
1985 Frank Cools. 

Reservaties: 
deSingel 03/237.61.58. 

— Zo ben Ik nu eenmaal, Will Ferdy/ 
Ultg. Standaard, Antwerpen. 160 
biz. + cassette 850 fr. 

zonder moeite" is al even onzin
nig als stellen dat houtbewerking 
gemakkelijk zou zijn. De diepste 
vorm van aanwezig zijn in de 
dingen bestaat erin door het on
derwijzend woord die werkelijk
heid ook verder te realiseren. Wie 
onderwijst kan dat alleen doen 
door naar de dingen toe te treden. 

Aan die werkelijkheid mag hij van
uit het vak meebouwen op een 
kreatieve manier omdat de din
gen niet in een mechanisch en 
dus berekenbaar raderwerk vast
zitten, maar in veelheid van rela
ties een wervelende dynamiek 
vertonen: de dingen zijn nooit af. 

Voor een gelovige leerkracht is er 
nog een andere grond om de 
werkelijkheid belangrijk te vin 
den: mensen en dingen zijn ge
roepen om licht te worden, om 
zich te voltooien in het omega van 
de Verrezene. Jonge mensen op 
die dnamische werkelijkheid wij
zen is hen onthechten aan de 
,,gulden kooi van de subjectieve 
ervaring" (p. 160) en kan hen 
bovendien inspiratie geven voor 
het latere beroepsleven: ingaan 
op de uitdaging van een werkelijk
heid vol mogelijkheden. Een wer
kelijkheid ook vol tekorten. Daar
bij tegenwoordig zijn betekent 
met beide ogen die tekorten leren 
zien en bestrijden, maar met een 
derde oog toch de luister blijven 
zien van mensen en dingen op 
weg naar hun voltooiing. 

Emmaüs 
Een samenvatting kan onmo

gelijk de immense rijkdom van het 
werk van Jacques Claes weerge
ven. Een boek met honderd-en-
één definities van het onderwijs 
die opflitsen vanuit telkens weer 
verrassende perspektieven. 

Meester van het woord weet de 
auteur in een enthoesiast spel 
van woorden vergeten inzichting 
aan het licht te brengen, die aan
stonds de etmologische vondst 
overstijgen en onvermoede ver
gezichten openen op wat onder
wijs eigenlijk is. Kunst en litera
tuur bieden vaak verhelderende 
uitgangspunten en plaatsen de 
ideeën in een origineel daglicht. 

Soms licht het illustrerend ver
haal zelf weer heel nieuw op, zo 
bvb. het Emmaüsverhaal (p. 132-
134). 

Eén schoonheidsfoutje: bij de 
onvermijdelijke tweede druk moet 
de uitgever het romaans kapiteel 
van de Wijzen dat de omslag siert 
en het einde van het eerste deel 
mooi illustreert, niet in Vézelay 
maar in Saint-Lazare van Autum 
situeren. Prof. Claes schrijft van
uit zijn rijke onderwijservaring én 
vanuit zijn overtuiging. Daarom 
leest men het boek al even boei
end als dat men luistert naar een 
referaat van de gevierde spreker. 

En vanuit zijn kristelijke levensvi
sie slaagt de auteur erin een luis
ter-rijke dimensie te geven aan de 
praktijk van het onderwijs. Einde
lijk eens een boek dat geen didak-
tische trukjes of pedagogische or
donnanties geeft, maar naar het 
wezen van de onderwijs-daad 
peilt. Wat de auteur over een nog 
te schrijven ,,Lof van ontwetend-
heid" zegt, geldt in eerste instan
tie voor zijn eigen boek: „Elke 
leerkracht dient dat werk dan in 
zijn bibliotheek te hebben. En hij 
zou het bovendien moeten lezen'' 
(p. 136). Het prijs-waardig werk 
van Jacques Claes over onder
wijs is voor de lezer al een feest. 

En allicht wordt door de lektuur 
ervan het onderwijs zelf hier of 
daar, soms even, een feest. 

I.p. 

— Onderwijzen: het wonder wij
zen; Jacques Claes. Uitg. Pelck-
mans, Kapellen. 1987, 172 bIz., 
595 fr. 
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Wellicht twee ploegen in Europese halve finales 

KV Mechelen jaagt op drie hazen 
Ons voetbal heeft de eerste Europese avond van 

1988 overleefd. KV Mechielen won overtuigend van 
Dynamo Minsk en Club Brugge plaveide in Athene 
de weg die naar de halve finales moet leiden. 
Anderlecht ging in Lissabon terug naar „af" maar 
daarover verwondert zich niemand meer. 

KV MECHELEN bewees 
woensdag nog maar 
eens dat het momenteel 

over de beste ploeg van het land 
beschikt. Goed georganiseerd, 
sterk gedisciplineerd, evenwich
tig uitgebouwd. KV voetbalde 
krachtig en doelgericht. 

De geldmarkt 
Misschien ontbrak er nog pa

nache, nog brio. Kon het orgel
punt niet echt worden geplaatst. 
Maar dat zijn zorgen voor later, 
voor volgend seizoen. Tegen die 
tijd worden immers opnieuw 
spektakulaire versterkingen aan
gekondigd. Bosmans, de goal
machine van Ajax, wordt achter 
de kazerne verwacht. Anderlecht 
moet het op de geldmarkt afleg
gen tegen die nieuwe groot
macht. Mechelen won woensdag 
tegen een goede tegenstander. 
De Russen uit Minsk verrasten in 
de aangename zin. Technisch 
bedreven en lange tijd fysiek 
weerbaar. Wat verbazing wekte 
voor een ploeg die al maandan-
lang in een winterstop leeft. Een 
en ander moet KV tot voorzichtig
heid aanmanen wanneer volgen
de week in Rusland wordt gevoet
bald. Want de scheidsrechter zal 
niet altijd meegaand zijn... Doet 
de Griek zijn werk dan fluit hij 
strafschop tegen Rutges en 
wordt het mogelijk 0-1 op een 
kwartier van het einde. Nu werd 
,,het slachtoffer" uitgesloten om
wille van een dwaze (maar men
selijke) reaktie. Óok zo zit top
voetbal vandaag in elkaar. KV 
blijft dus verder op drie hazen 
jagen. De titel — die de ploeg van 
De Mos naar ons gevoel maar 

moeilijk kan ontsnappen —, de 
Belgische bekeren Europacup II. 
Die laatste bokaal schijnt ons niet 
onhaalbaar. De bezetting in de 
Europabeker voor bekerwinnaars 
is verre van indrukwekkend en 
we geloven niet dat één de moge
lijke halve finalisten echt sterker 
of beter hoeft te zijn dan Malinwa. 

Vagevuur 
Ook Club Brugge is nog met 

aan het einde van zijn internatio
naal latijn. Panathinaikos weegt 
normaliter (veel) te licht voor de 
Westvlamingen. Zonder hun fa
natieke aanhang en zonder de 
medewerking van een home-refe-
ree zouden de Grieken overigens 
nooit in de kwartinales zijn aan
geland. Club kan dus opnieuw 
internationaal aanzien verwerven 
want ook voor de ploeg van Hou-
waert hoeven de halve finales 
niet noodzakelijk het einde te be
tekenen. Na jaren vagevuur 
bonkt de nationale ploeg van 
Vlaanderen opnieuw op de poor
ten van de hemel. 

Anderlecht vaart in een andere 
schuit en niet de meest komforta-
bele. De Brusselse klub leeft in 
akkute krisis. Al de gebreken wor
den ineens zichtbaar. De jaren
lange systematisch georgani
seerde uitverkoop heeft de spe
lersgroep in aanleg en mentaliteit 
zwaar aangetast. Wie de paars-
wilten in Lissabon zag knoeien, 
kon moeilijk geloven dat het de
zelfde klub betrof die een vijftal 
jaren eerder in datzelfde stadion 
Europese lauweren had geoogst. 

De manier waarop Sporting 
twee doelpunten inkasseerde... 
De ,,volmaakte desorganisatie" 

in de afweer (van doelman tot 
voorspelers) liet met veel goeds 
voorspellen voor de terugmatch. 
Benfica is nochtans (ook) geen 
Europese grootheid. De Portuge
zen verzuimden hun nog amper 
spartelende tegenstander af te 
maken zodat Sporting nog steeds 
niet helemaal is uitgeschakeld. 
Een half mirakel volstaat in het 
Astridpark. In Brugge zouden ze 
voor zoiets hun hand niet om
draaien natuurlijk maar op dat 
vlak is het Vandenstockstadion 
Olympia niet. 

Keepers 
Niet alle Belgische prestaties 

zijn daarmee besproken. We mo
gen Jean-Marie Pfaffs historische 
blunder in de slotminuut van Bay-
ers-Real met vergeten. We voel
den echt mee met onze ongeluk
kige doelman die achteraf ruiter
lijk toegaf dat zo'n blunder echt 
wel,,onvergeeflijk" is... Mogelijk. 
Maar die arme keepers mogen 
ook nooit eens in de fout gaan 
zonder dat zulks fatale gevolgen 
heeft. Nietwaar Munaron...? 

Nog één slotbedenking bij zo'n 
Europese voetbal-televisie
avond. Ook internationaal wordt 
de nivellering naar beneden toe 
ijverig doorgetrokken. Europa 
heeft geen vijf echte topklubs 
meer. De grote talenten zijn ver
dronken, werden verstikt in de 
hoogbejubelde kollektiviteit. En 
zeggen dat Liverpool in de Engel
se kompetitie nog geen match 
verloren heeft. Er bestaan veel 
redenen om die hooligans te ver
wensen... 

KV Mechelen (hier winnend tegen Charleroi) jaagt op drie hazen tegelijk: de landstitel, de beker en 
de Europacup II... 

Van Holen op het podium 

Wielersport in beweging 
Het is zover: de wielen draaien weer. Zaterdag 

won Ronny Van Holen de openingskoers van het 
Belgisch wielerseizoen. De Omloop Het Volk was 
geen grote wedstrijd. De betere renners gingen niet 
tot op het tandvlees. Enkel in de finale werd er 
gekoerst. Dat was niet abnormaal. 

HET is nog vroeg en pas m 
april moeten zware klap
pen worden uitgedeeld. 

Veel ambitieuze coureurs zijn 
nog in volle voorbereidingsperio
de. Waarmee we Van Helens ver
diensten met willen minimalise
ren. Hij won voor vier jaar al eens 
de Brabantse Pijl Hij één van die 
renners — we hebben er méér 
van dat soort — die vaak de 
indruk wekt dat hij eigenlijk méér 
inhoud bezit dan algemeen wordt 
aangenomen. De reden waarom 
hij en anderen met echt doorbre
ken en een konstant niveau ha
len, werd nooit achterhaald. 

Forse taal 
Overigens stelt men zich nu 

overal luidop vragen over de toe
komst van onze wielrennerij. 

Meerdere kranten brachten in de 
voorbije weken uitgebreide repor
tages over de ontwikkelingen bin
nen deze sporttak. Met klassieke 
antagonisten: Hein Verbruggen, 
Ernest De Vuyst, professor De 
Backere. Het was een voelbaar 
zoeken en tasten waarbij de ene 
zijn onzekerheid en twijfels pro
fessioneler kon verbergen dan de 
andere. 

Verbruggen sprak uiteraard 
forse taal. Hij is een zakenman 
met lef en kiest altijd voor het 
offensief. Hij wil de kalender her
vormen — en is daarmee al be
gonnen — en de strukturen ver
anderen. Hij wil grote, machtige 
wielerploegen die stevig veran
kerd zijn in de zakenwereld. Hij 
wil de natuurlijke selektie méé 
langs financiële wegen doorvoe
ren. Een teken des tijds. Verbrug
gen wil ook het imago van de 
wielersport verbeteren en zoals 
men dat van een zakenman kan 
verwachten heeft hij daartoe een 
geëigende methode. De proble
men hoeven niet noodzakelijk te 
worden opgelost. Het volstaat ze 
te verzwijgen of op zijn minst 
sterk te relativeren. De doping-
kwaal wordt sterk overtrokken. 

Zeker wanneer de stimulantia on
der dokterstoezicht worden geno
men. Kombines tijdens de wed
strijden zijn een deel van het 
leven zelf. In de handelswereld 
sluiten de machtigen ook een 
verbond wanneer nieuwelingen 
de markt bestormen. We hadden 
met anders verwacht van een 
manager die denkt met nullen (en 
liefst zoveel mogelijk) en die zijn 
(wieler)produkt in eerste instantie 
moet proberen ,,verkopen"... 

Plicht 
Gelukkig is er ook nog profes

sor De Backere. Een rotsblok die 
nog door niemand opzij kon ge
duwd worden. De Backeres on
buigzaamheid IS spreekwoorde
lijk geworden. In het milieu neemt 
men aanstoot aan de zogezegde 
onverzoenlijke instelling van 
deze laboratoriumspecialist. De 
Backere wil de onderste steen 
boven. Dat is niet enkel zijn recht, 
het is zijn plicht. Indien de kritiek 
op De Backere gronden heeft, 
betreft zij eerder de manier dan 
de inhoud van zijn optreden. En 
met manieren moet men nu een
maal leren leven. Overigens hoe
ven de wielrenners met aan ach
tervolgingswaanzin te lijden. De 
tijd dat zij alleen met de vinger 
werden gewezen is gelukkig lang 
voorbij. Niemand gelooft nog in 
de zuiverheid van andere sport
disciplines. ,,Wij" alvast niet. 

Namen noemen 
Maar dit belet met dat de doping-
bestrijding voor ons met alle mid
delen moet worden voortgezet. 
Kompetitievervalsing, onder wel
ke vorm ook, is en blijft bedrieg
lijk. Wie de tolerantie inbouwt, zet 
de poorten voor misbruik wagen
wijd open. 

Ernest De Vuyst, momenteel 
de meest gezaghebbende stem 
binnen de Wielerbond, predikt 
een nieuwe aanpak. Het manage
ment, de bedrijfsvoering moet 
worden herdacht. Dat zal wel. 
Sportbonden worden traditioneel 
al bevolkt met minimaal vijftig 
percent receptielopers. Er moe
ten nieuwe krachtlijnen in het 
sportbeleid worden uitgezet. De 
Vuyst zegt het niet luidop maar 
laat het wel verstaan. Hij (ook hij I) 
is voorstander van minder maar 
beter gestruktureerde (Belgi
sche) wielerploegen die finan
cieel en organisatorisch met de 
buitenlandse machtsblokken 
moeten kunnen wedijveren. Hij is 
zeker geen tegenstander van 
minder kermiskoersen en hij 
vindt het niet erg dat het aantal 
beroepsrenners jaar na jaar ver
mindert. Maar hij wil mets force
ren, de tijd het werk laten doen, 
nieuwe inzichten moeten nu een
maal rijpen in een oerkonserva-
tieve wielerwereld. 

Dit om de lezer het heersende 
klimaat te laten aanvoelen. Een 
zekerheid blijft evenwel loodrecht 
overeind staan: dit volk snakt 
naar een nieuwe, echte kam
pioen waarmee het zich kan ver
eenzelvigen. Geen nieuwe 
Merkcx — die wordt maar om de 
honderd jaar geboren — maar 
een crack die een klassieker kan 
winnen en in de Tour binnen de 
eerste vijf eindigt. We noemen 
niet graag namen maar mis
schien is hij in aantocht. We zien 
wel. 

Flandrien 
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Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van 
maandag Tmaartj.l. heeft algemeen voorzitter Jaak 
Gabriels volgende mededelingen verspreid ten be
hoeve van de pers... 

Vlaamse regering 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

besprak het voorstel van informateur 
J.L. Dehaene in verband met de pro
blematiek, gesteld door de moeilijk
heden tot vorming van een nationale 
regering nadat de Vlaamse Executie
ve reeds is samengesteld geworden. 

Het Partijbestuur is van oordeel dat 
de voorgestelde regeling uiterst inge
wikkeld is en wijt dit aan het feit, dat 
de informateur rekening moet houden 
met de overtrokken zorg van een paar 
onderhandelende partijen om geen 
gezichtsverlies te lijden. De mgewik-
keldheid van de regeling brengt mee 
dat de VU, alvorens haar antwoord 
aan de informateur gekend te maken, 
zich zekerheid heeft moeten ver
schaffen over het feit dat de toekom
stige proportioneel samengestelde 
Vlaamse regering niet zal kunnen 
verlamd worden door veto's van één 
enkele partij. 

IVlits terzake zekerheid te krijgen 
heeft het Partijbestuur zijn voorzitter 
Jaak Gabriels gemachtigd, de infor
mateur in kennis te stellen van de 
goedkeuring van het voorstel door de 
Volksunie. 

Het Partijbestuur noteert met vol
doening, dat aldus de weg kan ge
opend worden naar de optie die de 
Volksunie stees heeft verdedigd: de 
proportionele samenstelling van de 
Vlaamse regering zonder eksklusie-
ven en veto's in de huidige faze van 
de staatsstruktuur en de grondwets
herziening. 

Breekpunten 
Het Partijbestuur hoorde het ver

slag van zijn delegaties in de werk
groepen en duidde de delegaties aan 
die deel zullen nemen aan de bespre

kingen in de werkgroepen deze week. 
Het Partijbestuur gelastte deze de

legaties er mee, speciaal er over te 
waken dat de VU-standpunten over 
o.m. energie, milieubeleid en nieuwe 
politieke kuituur hun neerslag zouden 
krijgen in de resultaten van de werk
groepen. 

Het Partijbestuur heeft de katego-
rieke wens uitgedrukt dat de VU-
onderhandelaars zich zekerheid ver
schaffen over de inzichten van alle 
Vlaamse onderhandelende partijen 
inzake timing, taktiek en strategie, de 
door de Vlaamse onderhandelaars te 
stellen grenzen en de eventuele 
breekpunten. Het Partijbestuur acht 
een eensgezind Vlaams optreden van 
het allergrootste belang en draagt zijn 
onderhandelaars op, deze eensge

zindheid gekoppeld aan vastberaden
heid te behartigen. 

Volksnationalisme 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

vindt in de etnische spanningen die 
thans tot uiting komen zowel in het 
Europese als het Aziatische deel der 
Sovjet-Unie de bevestiging, dat het 
volksnationalisme een der weinige 
krachten is in dit laatste kwart van de 
twintigste eeuw, die weerstaan aan 
de bulldozer van het centralisme en 
de grijze gelijkvormigheid. Voor de 
internationale verstandhouding en 
het toekomstig wereldbeeld is de er
kenning van de rechten van volkeren 
en minderheden even essentieel als 
de erkenning en de eerbiedingen van 
de mensenrechten. 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
noemt het een positieve vaststelling, 
dat achter de schijnbare eenvormig
heid van de grote machtsblokken de 
menselijke en etnische verscheiden
heid aan de dag treedt. 

WIJ doet mee met 

Plant een bos! 
De groots opgezette aktie Plant een bos loopt In zowat alle Vlaamse 

gemeenten. Nu reeds mag gezegd worden dat dit jaar in Vlaanderen 200 ha 
nieuw bos zal aangeplant worden! In WIJ van donderdag 17 maart willen wij 
aandacht besteden aan het bos in Vlaanderen. Rond zondag 20 maart (de dag 
vóór de eerste lentedag) worden in tal van Vlaamse gemeenten akties gepland 
en boompjes geplant... Verantwoordelijken van deze manifestaties in de 
steden en gemeenten kunnen in ons weekblad van 17 maart hun akties, hun 
verlangens, hun kommentaar en hun (groen) verdriet kwijt. Ook illustratiemate
riaal is welkom want ook WIJ doet mee en zet een boompje op! 

Tussen oktober 1985 
en december 1987 Kiesgedrag wijzigde 

Zopas verscheen de analyse 
van de veranderingen in het kies
gedrag in Vlaanderen tussen 
1985 en 1987, uitgevoerd door de 
sociologen Mare Swyngedouw 
en Jaak Billlet, respektievelijk 
hoogleraar in Rotterdam en in 
Leuven. De resultatn van hun 
onderzoek zullen niet zonder be
lang blijven. Wij keken vooral 
naar de evolutie van het stemge
drag m.b.t. de Volksunie. 

Volgens dit rapport bedroeg de 
zg. bruto-winst van de VU 73.000 
kiezers, terwijl het bruto-verlies 
op ongeveer 64.000 stemmen 
wordt geschat. De VU heeft op 13 
december 1987 bijna de helft van 
haar winst gehaald bij de CVP 
(48%), ruim 17% bij de SP, onge
veer 10,5% bij vroegere Agalev-
kiezers en 8,2% bij de PVV. Het 

verlies van de VU komt vooral 
van de SP (bijna 30%) en verder 
van de CVP (20%) en ongeveer 
evenveel van Agaiev en van de 
P W (telkens ca. 17%). 

In netto cijfers uitgedrukt bete
kent dit dat de VU zo'n 23.000 
stemmen heeft weggekaapt van 
de CVP en nog zo'n 2.500 stem
men van de kleine partijen. Maar 
netto heeft de VU 6.000 stemmen 
verloren aan de SP, 4.500 aan de 
PVV en 4.000 aan Agaiev. „De 
VU verliest nog steeds netto aan 
de SP en aan Agaiev, en deze 
keer ook aan de PVV, maar 
maakt dit ruimschoots goed door 
haar veroveringen op de CVP.", 
aldus de wetenschappers. Het 
grootste netto-verlies maakt de 
VU bij de lagere beroepskatego-
riën en de niet-aktieven boven de 
46 jaar. 

Verheugend is dat dit keer 
meer kiezers de VU zijn trouw 
gebleven: in 1985 bedroeg dit 
amper 57,2 %, maar nu is dit 
opgelopen tot 81,3%. (Merkwaar
dig is voorts dat de VU 13,4% van 
de nieuwe en dus jonge kiezers 
achter zich weet te scharen. 

Bij het zoeken naar verklarin
gen voor dit alles wijzen de socio
logen op de moeilijke keuze voor 
de CVP en de VU t.o.v. de ver
scheurende sociaal-ekonomi-
sche tegenstellingen, m.n. de 
yuppie-kultuur enerzijds en het 
toenmend bewustzijn van de on
derkant anderzijds. „De Volks
unie kan een zekere spanning 
tussen links (SP en Agaiev) en 
het neo-llberalisme (PVV) goed
maken en zelfs in winst omzetten 
door de aanwinst van een catego

rie kiezers die vanuit Vlaams be
wustzijn de CVP de rug heeft 
toegekeerd.", zeggen Swynge
douw en Billiet. Maar tevens: ,,ln 
het huidige klimaat blijken de 
communautaire tegenstellingen 
in Vlaanderen maar een gematig
de invloed uit te oefenen.'.' 

Belangrijk is ook de vaststel
ling dat de VU eigenlijk geen 
stemmen verloor aan het Vlaams 
Blok. Deze laatste partij haalde 
vooral stemmen van vroegere 
blanko- of ongeldige stemmers 
en van CVP-kiezers. 

Herhalen we tot slot dat al deze 
cijfers slechts ramingen zijn, ge
baseerd op peilingen en een be
perkt onderzoeksstaal. Toch blijft 
het een meer dan boeiende oefe
ning. 
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Op 11 juli tussen Kortrijk en Brugge 

2de Gulden-Sporen-IViaratlion 
Na het sukses van de eerste uitgave kon het natuurlijk niet 

uitblijven: op maandag 11 juli zullen opnieuw honderden atleten 
de 42.195 meter tussen Kortrijk en Brugge lopen in het kader van 
de tweede Gulden-Sporen-Marathon. 

Het idee voor deze atletiekwed-
strijd, ontstond t g.v. de eeuwfeest
herdenking van de plaatsing van het 
dubbelmonument van Breydel en De 
Coninck 

Bedoeling was het organiseren van 
een sportief hoogstaande manifesta
tie op de Vlaamse feestdag. 

Hoogstaand en volks 

Doe; waarin de organisatoren ook 
gesladgt) zijn. Getuige daarvan het 
grote aantal deelnemers (bijna 500), 
de aanwezigheid van enkele topatle
ten en het schitterende evaluatiever
slag vanwege de officiële wedstrijd-
kommissarissen. Bovendien werd op 
die manier aan het feest van de 
Vlaamse gemeenschap een meer 
volks en massaal karakter gegeven. 
De meeste Guldensporen-vieringen 
zijn immers in hetzelfde oubollige 
bedje ziek. 

Dit opzet blijft behouden. Ook dit 
jaar wordt gemikt op een reeks inter
nationaal vermaarde lopers, maar 
minstens evenzeer op elke atletiek-
mlnnende Vlaming. Zoals elke spor
tieve Fries het als een must be
schouwt ooit eens te hebben deelge
nomen aan zijn Elfstedentocht, zo 
moet het voor elke sportieve Vlaming 
een positief te beantwoorden uitda
ging zijn ooit eens te starten aan de 
Gulden-Sporen-Marathon. 

Gezien het relatief groot aantal 
,,opgaves" (bijna één derde van de 
deelnemers bereikte vorig jaar de 
eindmeet niet) tengevolge van het 
snikhete weer, wordt het startuur van 
15 uur naar 17.30 uur verschoven. 

Waardoor de eerste atleet ten vroeg
ste omstreeks 19.45 uur de Markt van 
Brugge zal bereiken 

Vanuit sportieve hoek bestaat nu 
reeds grote interesse voor deze twee
de editie: Rudi Dirickx, Franky Hos
te, Francois Blommaerts maar ook 
de wereldkampioenen Denise Al-
voet, Gerard Van Nuffelen en Piere 
Voets zegden reeds toe. Voorts zijn 
er verregaande kontakten met vedet

ten zoals Eric Stahl, Stefiny en Alex 
Haegelsteens 

MaratonkomJtee 
Het organiserend komitee werd uit

gebreid om voor alle immense en vele 
organisatieproblemen tijdig een keu
rige oplossing te vinden Samen met 
de viaamsnationale socio-kulturele 
vereniging Trefpunt en de atletiekver
eniging Olympic Brugge, maken nu 
ook het produktieburo LVA, het 
Vlaamse Kruis en de pvba De Beurze 
deel uil van het Maratonkomitee Me
dewerking wordt verleend door de 

Het nieuwe en fraaie logo van deze tweede uitgave, ontworpen door 
grafikus Johan Mahieu. 

besturen van de negen gemeenten 
die de sliert zullen zien voorbijtrek
ken, de rijkswacht, Bloso, de VTB/ 
VAB en het Ministene van Openbare 
Werken. Het beschermkomltee be
staat uit Westvlaamse politici o.l.v. 
Frank Van Acker (voorzitter) en Ray
mond Reynaert (kommissaris). Rudy 
Vannieuwenhuyse Is sportief dlrek-
teur en onze kollege Pol Van Den 
Driessche fungeert als algemeen 
koórdinator. 

Voor alle praktische inlichtingen en 
inschrijvingsformulieren kan men nu 
reeds terecht op het sekretariaat, p/a 
Bob Craeye, Baron Ruzettelaan 76/ 
bS, 8320 Brugge 4 (tel.: 050/36.05.49 
of 36.36.88). 

ZO€K€Bg€ 
D Wie helpt ons aan tweedehands-
uniformen zowel voor jongens als 
voor meisjes, desnoods tegen een 
kleine vergoeding? We zijn een jonge 
VNJ-schaar en zitten krap bij kas. 
Omdat nieuwe uniformen heel wat 
kosten, willen we onze nieuwe leden 
aan tweedehands-uniformen helpen. 
U kunt ons steunen op 473-1037001-
32 van VNJ-Diksmuide-Westhoek. 
Hartelijk dank bIj voorbaat. Koen en 
Lieven Bultinck, O.L.Vrouwstraat 11 
te 8160 Diksmuide (051/50.16.92). 

D 19j. meisje met kwallfikatlegetulg-
schrlft secundair onderwijs en rijbe
wijs B, zoekt een betrekking als ver
koopster, beidende of zelfs arbeidster 
In Brussel of ten westen van Brussel 
Voor Inl. zich wenden tot Senator
burgemeester dr. J. Valkeniers, tel. 
02/569.16.04. 

10 MAART 1988 
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Een ooggetuigenverslag over het Transitcentrum 

Vlaamse OCMW-raadsleden 
bezoeken het Klein Kasteeltje 

Het opvangcentrum voor kandidaat politieke vluchtelingen be
staat 1 jaar. Op uitnodiging van staatssekretaris M. Smet bezoch
ten enkele OCMW-raadsleden uit Deinze, Lochristi, Wetteren, 
Leopoldsburg en Gent op 11 februari deze vroegere kazerne, waar 
duizenden miliciens hun 3 dagen klopten. 

Jan De Moor, VU-fraktieleider m het OCMW van Gent maakte 
ons volgend ooggentuigenverslag over. 

Ter plaatse werd vooraf uitleg ver
schaft door Noel Paelinck, direkteur 
van het Centrum (dhr Paelinck is ook 
OCMW-voorzitter van Koksijde, 
CVP) 

In allerhaast 
Omdat voordien steeds ± 200 

asielzoekers in goedkope hotelletjes 
in Brussel verbleven werd dit door
gangscentrum op 21 november 1986 
in allerhaast geopend zonder dat de 
nodige richtlijnen waren doogegeven 

Het meubilair bestaat uit afgedank
te meubelen afkomstig van gitten o a 
van OCMW-Gent 

De bedoeling van het Transitcen
trum IS maksimum 300 vluchtelingen 
1 tot 2 maanden onderdak te verlenen 
totdat hun aanvraag ontvankelijk is 
verklaard 

Via een zogezegd spreidingsplan 
worden deze dan over het land ver
spreid en ogevangen door o a de 
OCMW's Dit werd geen sukses, aan
gezien het plan nogal stuntelig werd 
opgedrongen aan de gemeenten en 
OCI^W's 

Met 638 opnamen (49 nationalitei
ten) in februari 1987 — zonder veilig
heidsvoorzieningen — met 40 men
sen per slaapplaats — matrassen op 
de grond tot in de bureau's — was de 
toestand chaotisch Bij de start was 
de centrale verwarming gedurende 

de winterpenode veelvuldig defekt 
met doorroeste buizen, vervroren lei
dingen 

Er zijn 45 personeelsleden via RVA 
als tewerkgestelde werklozen in een 
24-uren roulement waaronder heel 
wat Waaslanders, kiesarrondisse
ment van de verantwoordelijke 
staatssekretaris 

De praktijk leert dat met alle asiel
vragers vluchtelingen zijn Zo beland
den in juli 1987 130 Joegeoslaven 
(meestal gezinnen, afkomstig uit één 
wijk van de stad Skopje) in Brussel 
met valse hoop hier een luilekkerland 
te vinden 

De grootste stroom komt vanuit 
Iran waar na 8 jaar Khomeinibewind 
reeds 800 000 Iraniers de vlucht na
men naar Turkije Maandelijks wordt 
de aanvraag van ongeveer 20 Iraniers 
ontvankelijk verklaard In het Klem 
Kasteeltje is een dienst van het minis
terie van Justitie die daarvoor zorgt 
Uit veiligheidsoverwegingen geldt 
een pasjeswet Alle bezoekers dienen 
hun identiteitskaart af te geven bij het 
binnenkomen 

Nood breekt wet! 
Met ± 50 tot 100 kinderen — 

jonggezellen, jonggezellen, alleen
staande vrouwen zijn de problemen 
voorspelbaar Via aanbesteding zorgt 
Belgorest voor de warme maaltijden 

Wie helpt een handje? 

Frans-Vlamingen zoeken 
Vlaamse gastgezinnen 

De werkgroep VOVO-Contact wil 
tijdens de komende zomermaanden 
opnieuw een aantal Frans-Vlamingen 
een gastverblijf in Zeeland of Vlaan
deren aanbieden met de bedoeling 
beter Nederlands te spreken dan het 
restje ,,Vloams" dat hen soms is 
overgebleven 

Dit initiatief is met nieuw in het 
verleden trokken reeds tientallen jon
ge Frans-Vlamingen naar een gastge
zin om het Nederlands bij te werken 
Het geheel kadert in een kulturele 
kursus 

De penode van de taaistage wordt 
voorzien voor minstens 14 dagen, dit 
om het verblijf maksimaal te kunnen 
benutten Tijdens bedoelde taaloplei-
ding, die gratis aangeboden wordt, 
wordt naast de Nederlandse taal te
vens uitgebreide aandacht besteed 
aan het bezoeken van kulturele be
zienswaardigheden, eigen aan de 
Vlaamse kuituur 

Langs deze weg wordt dan ook een 
oproep gedaan om zich als gastgezin 
in te schrijven bij VOVO-Contact, 
Aartshertogstraat 4 te 8400 Oostende 
of tel 059/50 84 80 

Vlaanderen 

Antwerpen 
Vlaams-Brabant 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 

Brussel 

Wallonié 

Waals-Brabant 
Henegouwen 
Luik 
Luxemburg 
Namen 

Gemeenten 

56 
22 
18 
31 
35 

162 

4 

12 
19 
13 
8 
8 

60 

Opgenomen 
vluchtelingen 

325 
121 
114 
239 
248 

1.047 

40 

50 
86 
49 
34 
37 

256 

In afwachting van opstarting van een 
eigen wasserij, zorgt een privé-was-
serij voor de was aan 900 000 fr per 
jaar Er is via leasing een Transit 
Diesel aangekocht die voor alle ver
voer (ziekenvervoer enz) moet in
staan daar de 2 minibussen van de 
Civiele Bescherming werden terugge
trokken De Inspektie van Financien 
betwist de wettelijkheid van de lea-
singprocedure Maar nood breekt 
wet De uitstaande fakturen worden 
met vele maanden vertraging betaald 
door administratieve traagheid 

Organigram 
Direkteur Paelinck, bijgestaan door 

2 adjunkten, o a 1 franstalige dokter 
Keyaert (kontraktueel) 

De Sociale Dienst telt een hoofd-
maatschappelijk assistent en 13 
maatschappelijk assistenten (waar
onder 6 dienstplichtigen en 2 gewe
tensbezwaarden) 

De Medische Dienst telt 10 perso
neelsleden (9 verplegers en 1 me
disch sekretaresse) 

Animatie en onthaal, messbeheer, 
kledingbank (groot tekort aan onder
goed), biblioteek, rekreatievoetbal, 
enz 

Kinderwelzijn met pediater 
Sedert februari 1988 is de procedu

re tot ontvankelijkheid veel versneld, 
24 uur 1 p V 1 maand door de plaatse
lijke cel van het ministerie van Justi
tie Twee advokaten van de Brusselse 
Balie werken pro deo ter plaatse 

Samenstelling populatie op 11 fe-
bruan 1988 326 mannen, 65 vrou
wen, 57 kinderen (50 lopen school in 
Molenbeek) 

Verblijfsduur (gemiddeld) 
397 1 maand 
120 2 maanden 
33 3 maanden 
21 langer dan 3 maanden 

In de gemeenteraad van Damme 

Oppositie stemt tegen 
belastingvermindering... 

De VU-fraktie binnen de Gemeentebelangen Damme (GBD) 
verwoordde, bij monde van raadslid Jos Millecam, de visie van de 
oppositie over de begroting 1988. Hij toonde zwart op wit aan — 
met de cijfers uit de begroting '88 en uit de rekeningen '86 — dat 
het gemeentet>estuur de gemde belastinggelden niet gebruikt 
t.v.v. de inwoners, maar een grote som oppot! Dat de oppositie 
tegen belastingvermindering stemt mag dan raar zijn, maar niet 
verwonderlijk! 

Op 31 december '87 werd een 
totaal van 80 miljoen fr belegd bij het 
Gemeentekrediet van België (bruto-
intrest 4 464 770 fr) 

Voor de jaren '85-'86-'87 overboe
king totaal 62 miljoen fr van de gewo
ne dienst naar de buitengewone 
dienst Betekent dus 62 milj fr met 
gebruikte gelden 

De overboeking van de kredieten 
van vorig dienstjaar naar 1988 van de 
vastgelegde en nog uit te betalen 
uitgaven van 97 miljoen fr 

Op 1 januari '88 beschikt het ge
meentebestuur uiteindelijk dus over 
een bestaand doch met gebruikt ver

mogen van om en bij de 160 miljoen 
frank I 

Komediantenspel 
In 1983 werden de belastingen ge

voelig verhoogd, maar voor deze 
meer-ontvangsten werden geen wer
ken uitgevoerd 

De oppositie bewees reeds in haar 
toelichtingsnota van 30 decmeber 
1986, dat een belastingsver/agmg 
van 8% naar 6% voor het jaar '87 
zeer goed mogelijk was Hetgeen de 
CVP-meerderheid weigerde, niette
genstaande de minder-ontvangst 
daardoor voor de penode van '87 t/m 

'91 (7 450 000 fr) volledig gekompen-
seerd werd door de min-uitgave we
gens rentelastvermindering vanwege 
het Gemeentekrediet van België 

Dan reeds stelde Jos Millecam 
,,Dan pas kan men zeggen dat de 
vermindering inzake rentelast inte
graal terugvloeit naar de Damse be
volking" 

De GBD verklaarde met mee te 
willen doen aan het komediantenspel 
van de CVP-meerderheid, nl de bur
gers eerst gedurende 5 jaar teveel 
belastingen te doen afdekken, om 
dan met nogal wat tam-tam een be
lastingsverlaging aan te kondigen Ei
genaardig maar niet toevallig in het 
jaar van de gemeenteverkiezingen' 

Uitsluitend om deze handelswijze 
aan de kaak te stellen en de Damse 
burgers met hun neus op de hypokri-
sie van de CVP-meerderheid te du
wen, stemde de GBD tegen 

Lidwina Cordy 

Doorverwijzingen 1987 2 046 
opnamen 

I 393 geplaatst via spreidmgsplan, 
653 verdwenen zonder adres achter 
te laten 

Het spreidingsplan over alle ge
meenten werd via een omzendbrief 
van staatssekretaris Steyaert m 
Vlaanderen bekendgemaakt Het met 
aanslaan van deze aktie in Wallonië 
zou te wijten zijn aan het feit dat 
staatssekretans Bertouille het sprei-
dingsplan enkel ter kennisgeving 
doorstuurde met de verwijzing naar 
het niet-verplicht karakter Minister 
Gol het de bnef herroepen omdat het 
hier een kommunautair politieke zaak 
was, opgezet door een CVP-minister 
Wallonië is wel solidair via financiële 
steun doch weigert medewerking aan 
het spreidmgsplan Bijkomende re
den is dat reeds 900 000 vreemdelin
gen in België verblijven, vooral m 
Waalse gemeenten Amnesty Interna
tional ncht nu in Wallonië onthaalko-
mitees op in gemeenten waar geen 
opvang is en doet ook aan begelei
ding In Brussel heeft de KWB een 
gelijkaardig plan o a te Merchtem 

De asielzoekers in het Klein Kas
teeltje krijgen geen zakgeld De direk-
tie heeft wel een klusjesdienst waar 
de vluchtelingen tot maksimum 500 
fr per dag kunnen verdienen (schil
deren, schoonmaak enz ) Zo krijgen 
de erg gehavende lokalen stelsema-
tig een flinke verfbeurt 

1987 De werkingsonkosten 
I I 700 fr per vluchteling (onder 

personeelskosten) 
16 872 fr personeelskosten inklu-

sief 

Kommentaar 
Het geheel van het gebouwenkom-

pleks heeft een troosteloze indruk 
Kapotte ruiten, afbladerende muren, 
vergeelde kranten aan de vensters 
als gordijn maken van dit tochtige en 
kille kazernegebouw geen gastvrij 
oord ,,We mogen het hen met te 
gezellig maken, zegt de direkteur, 
anders willen ze met meer weg" 

Door de strengere kontrole aan de 
grenzen en m Zavemtem is de grote 
toeloop van vreemdelingen afge
zwakt Maar wat als de 800 000 ge
vluchte Iraniers die nu in Turkije biva
keren in onmenselijke omstandighe
den aangelokt worden door de betere 
leefvoorwaarden in het Westen'' 

Jan De Moor 

ZO€K€RC]€ 
D 43-jarige zelfstandige zoekt dnn-
gend bijverdienste 's avonds als twee
talige sekretaresse, ervaring met 
computer, ervaring als fleuriste, ook 
ander werk is welkom Voor inlichtin
gen zich wenden tot senator-burge
meester dr J Valkeniers, tel. 02/ 
569 16 04 

D 31-jange jonge dame, diploma ge
aggregeerde L S O Nederlands-En
gels, beroepservanng 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 

WEST-VL, 
MAART 

10 KORTRIJK: De stut hulpverle
ning in krisissituaties Graaf Gwijde 
van Namenstr 7, om 14u30 Org 
vzw Welzijnszorg W VI 
11 iZEGEM: Eerste kaarting in 
Vlaams Huis, vanaf 20u Ook op zon
dag 13/3 vanaf lOu Org Kaarters-
klub Vlaams Huis 
12 KORTRIJK: VVGK stelt werk 
tentoon van eigen leden m het 
Vlaams Huis, Groeningestraat Vanaf 
17u , opening door Dhr Duprez 
Open op zon-, maan en dinsdag van 
14 tot 19u 
12 ROESELARE: Reuze groenten-
kaarting en teerlmgbak 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 MIDDELKERKE: Dirk Dejonghe 
maakt duidelijk hoe een belasting-
sformulier m te vullen Om 20u m De 
Pangel, Ondenwijsstraat 1 Er staat 
ook een computer ter beschikken om 
onmiddellijk één en ander te bereke
nen 
15 WERVIK: Kanker en erfelijk
heid Wienerkoffiehuis, Ooievaar
straat om 19u 30 Org vzw Welzijns
zorg W VI 
16 DiKSMUIDE; Dientbetoon van 
Julien Desseyn van 19tot20u inzaai 
't Fort, Kaaskerkestraat 2 051/ 
50 21 71 
16 KOEKELARE: Dienstbetoon 
van 20 tot 21 u in zaal De Hoorn, 
Dorpstraat 57 051/58 06 85 
17 IZEGEM: ,,Wat is bevrijdmgsteo-
logie''" met prof Bertrand De Clercq 
(KUL) in Bar Auditorium om 20u 
Inkom 50 fr , gratis voor abonnees 
Org Vlaamse Studie- en Vormings
kring 
17 KORTRIJK: Druggebruik bij jon
geren Graaf Gwijde van Namenstr 7 
om 14u30 Org vzw Welzijnszorg 
WVI 
18 MENEN: Tafelen met Jaak Ga-
bnels m Hof ter Vestigingen om 20u 
Org VU-Menen 
18 IZEGEM: Jaak Gabriels over de 
aktuele politieke toestand In feest
zaal Century om 20u Verwelkoming 
door Jons Verbeke en uiteenzetting 
programma gemeenteraadsverkie
zingen door G Bourgeois Org VU-
Izegem 
19 KOKSIJDE-OOSTDUINKERKE 
3de Vlaamse Lentefeest om 19u 45 in 
't Vissershuis, Westhinderstraat 3 
Gastheer Herman Candnes Menu 
aan 450 fr Tevens verbroederings
avond met afdeling Hombeek Org 
VU-Koksijde-Oostdumkerke 
20 KOKfSIJDE-OOSTDUINKERKE: 
2de Duinenloop Org Willy Bnl (058/ 
5145 93) 17 km start om 10u 5 km 
om lOu 15 in Oostduinkerke-Bad 
Vele prijzen te winnen 
21 IZEGEM: Jet Lezy met voor
dracht uit eigen werk in zaal Oud 
Stadhuis om 15u Org VVVG-lze-
gem 
22 ROESELARE: Voeren, aktueel 
en toenstisch Dia-reportage door 
Guido Sweron in St Michielszaal, 
St Michielsstraat 16 om 20u Org VI 
Volksbeweging-Roeselare 
23 OOSTDUINKERKE: Dienstbe
toon van Julien Desseyn, van 19 tot 
20u bij André Cavijn, Dorpstraat 24 
(058/51 23 64) 
23 VEURNE: Dienstbetoon van Ju-
lien Desseyn van 20 tot 21 u in De 
Beurs, Grote Markt 32 (058/31 11 84) 
23 KORTRIJK: Aids omvang van 
de verspreiding van Aids in België 
Graaf Gwijde van Namenstraat 7 ,om 
14u30 Org Welzijnszorg W VI 
24 KORTRIJK: Een andere stilte 
het leven van doven en slechthoren
den Graaf Gwijde van Namenstraat 
7, om 14u 30 Org Welzijnszorg 
WVI 
24 KORTRIJK: Borstkanker, Graaf 
Gwijde van Namenstraat 7 om 
19u30 Org Welzijnszorg W VI 
26 ROESELARE: Ierse en andere 
folk door Our Choice in dienstencen
trum 't Leeuwke Org Dienstencen
trum 't Leeuwke 
26 OOSTENDE: Dansavond in het 
Thermae Palace, Kon Astndlaan 7 
Vanaf 20u Kaarten op VU-sekreta-
riaat, Aartshertogstrat 4 (059/ 
50 52 77) 
26 DE PANNE-ADINKERKE: 
Vlaams Ontmoetingsfeest om 19u30 
m zaal 't Centrum, Kerkweg 5 te 
Adinkerke Toespraak door Paul Van-
gansbeke Feestmaaltijd en dansmu
ziek Deelnamepnjs 500 fr Inschrij
ven 058/41 44 06 
27 ASSEBROEK: 9de Assebroekse 
Meersentoch met 21- en 7-km tocht 
Inschrijven vanaf 12u 30 in ,,'t Leen
hof" Org Trefpunt-Assebroek 
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Eerste schepen Geert Bourgeois: 

Izegemse VU-beleldsnota 1982 
haast werkelijkheid 

Sedert 1 januari 1983 neemt de VU in Izegem deel aan het 
gemeentelijk beleid, in een koalitie met de SP en Gemeentebelan
gen. Er zijn drie VU-schepenen, Geert Bourgeois, Erik Vandewalle 
en Bernard Depoorter, die samen verantwoordelijk zijn voor een 
niet onaardig pak bevoegdheden. Daarnaast kan de Izegemse VU 
nog rekenen op twee gemeenteraadsleden en twee OCMW-
mandatarissen. 

Het programma dat door de VU-
Izegem werd uitgewerkt ter voorberei
ding van de gemeenteraadsverl<iezin-
gen van 1982, is een goed doordacht 
dol<ument, dat alle aspekten van het 
gemeentelijk leven behandelt. Heel 
wat zaken en principes die zes jaar 
geleden werkelijk „nieuw" waren, en 
voor een ommekeer konden zorgen in 
de gemeentelijke politiek, zoals infor
matie, inspraak, kleinschaligheid op 
ruimtelijk vlak, ruime kultuurparticipa-
tle, enz., werden toen reeds in het 

programma opgenomen en. 
noeg gerealiseerd. 

Fris bestuur 

nage-

Over een en ander hadden we een 
gesprek met de eerste schepen van 
Izegem, Geert Bourgeois, die zelf de 
posten openbare werken, ruimtelijke 
ordening en stadskernvernieuwing, 
handel, industrie en middenstand, en 
juridische aangelegenheden beheert. 

VUI: Wat is er nu eigenlijk zo 
speciaal aan die Izegemse VU-be-
leidsdeelname? 

G. Bourgeois: ,,Eerst en vooral 
was het uiteraard de eerste keer dat 
wij in Izegem bij het beleid betrokken 
werden. Voor de CVP, die er eigenlijk 
nooit van weggeweest was, werd het 
een spektakulaire nederlaag, en bete
kende het ongetwijfeld het slikken 
van een bittere pil. 

In januari 1983 startte in Izegem in 
feite een totaal nieuw, a.h.w. een 
,,fris" bestuur. Daartegenover stond 
evenwel de financiële puinhoop, die 
door de CVP was achtergelaten. Een 
enorme uitdaging voor ons, zeer ze
ker als je er dan de beperkingen, 
opgelegd door Brussel, bijneemt, be
perkingen die samen gaan met het 
verlenen van een saneringslening. Er 
werd ons bv. een totale personeels
stop opgelegd. 

Toch durf ik zeggen dat ons be
leidsplan van 1982 voor een zeer 
groot deel realiteit is geworden, dat 
onder het huidige bewind, bewind 
waarin de VU een essentiële stempel 
op heeft gedrukt, enorm veel werd 
verwezenlijkt voor de bevolking, en 
dat wij eigenlijk voor vele projekten 
dan zij degelijke dossiers, een hele 
kluif aan subsidies hebben losgekre-
gen vanwege de hogere overheid. 

Vooraan in mijn betoog nuchter en 
sprekend cijfermateriaal: in januari 
1983 staken wij van wal met een 
tekort van 70 miljoen in de gewone 
dienst; nu is er een boni van onge
veer 90 miljoen! Als dat alleen al geen 
boekdelen spreekt! 

Er werd weliswaar een verhoging 
van de gemeentebelastingen doorge
voerd (en die werd ons door de beper
kingen van de saneringslening quasi 
opgelegd), maar die bleef licht. In 
Westvlaams perspektief zit Izegem in 
de middenmoot, en zelfs in de rich
ting van de categorie ,,gemeenten 
met relatief lage belastingsvoeten". 

Enorm belangrijk, zelf revolutio
nair, was de suksesrijke verkoop, met 
een verzekerde jaarlijkse winst, van 
het verlieslatend TV-distributiebedrijf 
van de stad. Dit was bij uitstek een 
VU-realisatie, dat mogen we wel zeg
gen!" 

Projekten 

VUI: Willen wij het even hebben 
over enkele van de belangrijkere 
realisaties? 

G. Bourgeois: ,,f^isschien kunnen 
we eerst eens die domeinen onder de 
loupe nemen, waarvoor ik zelf verant
woordelijk ben als schepen, en die ik 
uiteraard door en door ken. 

Een van mijn stokpaardjes is de 
stadskernvernieuwing. In Izegem is 
stads„inbreiding" voor ons een ba
sisidee en een Leitmotiv. Een van de 
drie projekten die wij selekteerden, nl. 
,,f^arktcentrum", is in feite gereali
seerd, het tweede, ,,Melkmarkt", 
wacht op realisatie, en jammer ge
noeg wordt het derde, ,,Maandag-
markt" door Brussel niet erkend. He
laas zijn de subsidies uiterst beperkt, 
en worden er op de ministeriële kabi

netten soms eigenaardige beslissin
gen genomen en ondoorgrondelijke 
wegen bewandeld. 

Wat mij zeer verheugt, is dat wij 
voor het projekt ,,Marktcentrum" een 
voorbeeldige samenwerking met de 
privé-sektor hebben gekend. 

Ik wil hier niet voorbijgaan aan onze 
inspanningen om bepaalde vormen 
van woningnood in Izegem te lenigen, 
vooral huunvoningnood. Wij werken 
daarbij niet alleen voorbeeldig samen 
met de Izegems Bouwmaatschappij 
— Piet Seynaeve, VU-fraktieleider in 
de Izegemse gemeenteraad is daar 
trouwens voorzitter — maar ook met 
andere fondsen, zoals het Vlaams 
Woningfonds voor de Grote Gezin
nen. Er staat heel wat op stapel nop 
dat terrein, en wees gerust dat Ize
gem, als wij onze plannen verder 
kunnen doorvoeren, zeker in de na
bije toekomst nog grondig van ge
zicht verandert." 

VUI: We zitten nu echt op het 
domein van de ruimtelijke orde
ning, en die heeft, neem ik aan, ook 
heel wat banden met andere ge
meentelijke beleidsaspekten? 

G. Bourgeois: ,,Uiteraard! Denk 
maar aan het milieu, groenpolitiek, en 
dgl. Wij spelen met het plan om in de 
deelgemeente Emelgem van start te 
gaan met een gemeentelijk bos, te
meer omdat Izegem werkelijk in een 
van de bosarmste gebieden van 
Vlaanderen ligt. 

Die ruimtelijke ordening is trou
wens evenzeer verbonden met de 
faktor,, verkeer'', en in die zin werden 
verkeersplannen voor het bannen van 
het zwaar verkeer uit het centrum van 
de stad opgesteld. Wat eerst op de 
klippen liep door ministeriële onwil, 
zal nu toch kunnen, en dat pleit weer 
evenzeer voor de degelijkheid waar
mee wij onze dossiers voorbereiden. 

Dat verkeersplan konden wij mede 
uitstippelen door de afwerking van 
enkele belangrijke werken, zoals de 
volledige ontsluiting van de Izegems 
industriezones (die tussen haakjes 
een bezettingsgraad hebben, die 
waarschijnlijk elders in West-Vlaan-
deren zijn gelijke niet kent!)." 

VUI: Waarmee we bij ,,openbare 
werken zijn beland? 

G. Bourgeois: ,,Zeker, en ook op 
dat terrein kan ik eigenlijk niet vlug 
uitgepraat zijn. Maar als ik mij beperk, 
dan moet ik zeker ons fietspaden-
plan, of eigenlijk de aanzetten daar
toe vermelden. 

Wij hebben bij uitstek respekt voor 
de zgn. zwakke weggebruiker, en 
stellen daarom de aanleg van volledig 
afgescheiden fietspaden, waar dit 
kan en verantwoord is, prioritair. 

We hebben ook oog ,,voor alle 
drie", en daarmee bedoelen we dat 
we de deelgemeenten Emelgem en 
Kachtem niet los laten. Zo werd bv. 
de omgeving van het vroegere Emel-
gemse gemeentehuis en die van de 
Kachtemse kerk volledig heraange
legd, zal een van de Emelgemse 
hoofdstraten binnen afzienbare tijd 
een revolutionaire vernieuwing on
dergaan, enz. 

,,Spaarzaamheid" is voor dit kolle
ge, dat in dergelijke moeilijke omstan
digheden startte, zeker geen ijdel 
woord. Het zweeft ons altijd voor het 
hoofd, bij de planning van gelijk welke 
realisatie. Ook daardoor zijn wij uit 
het moeras — dat door de CVP werd 
geschapen — gekomen." 

Kultuurschepen Vandewalle 
VUI: Wij krijgen zo de Indruk dat 

de eerste schepen van Izegem rust 
noch duur kent. En uw kollega's 
Vandewalle en Depoorter? 

G. Bourgeois: ,,Gelukkig kunnen 
wij allemaal nog de tijd maken voor 
wat ontspanning. Maar ik kan U zeg
gen dat Erik Vandewalle en Bernard 
Depoorter evenzeer door hun ambt 
bezield zijn als ikzelf. Op hun domein 
hebben zij evenzeer ,,paardewerk" 
verricht. 

Iedereen kent Erik Vandewalle ui
teraard als de „man achter het Ize-

Geert Bourgeois: „ \Nat wij sedert 1983 in Izegem hebben verwezen
lijkt, kan nooit worden weggecijferd." 

gemse biblioteekwezen". Wat hij op 
dat terrein op middellange termijn 
wist te venwezenlijken, is van on
schatbare waarde. Er is een echt 
personeelskader voor de bib, van 
deeltijds werd zij voltijds, er kwam 
een afdeling audio-visuele materia
len, de uitbreidingsaktiviteiten zijn in
drukwekkend, de cijfers qua ontlenin
gen en leners gingen duizelingwek
kend de hoogte in en... niet te verge
ten: zeer binnenkort gaan we over tot 
de bouw van een fonkelnieuw en 
funktioneel biblioteekgebouw! 

De schepen van kuituur is echter 
veelzijdig. Men smaakt hem en zijn 
toespraken enorm t.g.v. vernissages 
van tentoonstellingen, hij is zeer bel
zen, en getuig van waarachtige kui
tuur. Bij hem gaat het niet om een 
vernislaagje dat er bovenop ligt. 

De eigen gemeentelijke odnerwijs-
instellingen, de Muziekakademie en 
de Stedelijke Leergangen voor 
avondonderwijs, kenden eveneens 
een flinke uitbouw, met regionale uit
straling. Voor het eerst wordt er in 
Izegem, met twee nationale musea, 
nl. voor Schoeisel- en Borstelnijver-
heid, werkelijk aan museumbeleid ge
daan en ook aan toeristische promo
tie. 

Erik was en is bovendien de stimu
lator achter de Izegemse informatie
dienst, waar de burger met alle moge

lijke vragen terecht kan. Deze dienst 
verzorgt eveneens de kontakten met 
de pers, maakt informatieve bundels 
voor de gemeenteraadszittingen, ver
zorgt een maandelijkse kroniek van 
het verenigingsleven, ,,ln de kijker", 
is verantwoordelijk voor periodieke en 
niet-periodieke stedelijke uitgaven, 
enz." 

Welzijnsschepen Depoorter 
VUI: Ook Bernard Depoorter 

heeft diverse bevoegdheden, ne
men wij aan? 

G. Bourgeois: ,,lk zou Bernard bij 
uitstek de ,,welzijnsschepen" willen 
noemen, want in feite hebben zijn 
verschillende bevoegdheden daar op 
een of andere manier mee te maken. 
Wie hem een beetje kent, weet ook 
dat hij een volksvriend is, die in alle 
milieu's aanslaat. 

Als schepen van Sociale Zaken, en 
degeleerd lid van het kollege in de 
OCMW-raad, zor0 hij daar mee voor 
een dinamische werking. Uitbouw 
van een dienst warme maaltijden, en 
een poets- en klusjesdient, organisa
tie van zitdagen rechtshulp en zitda-
gen van de sociale dienst in de deel
gemeenten, projekt,,service f lat", het 
principe van de zelfredzaamheid van 
de bejaarde, het zijn evenzovele za
ken waaraan hij mee gestalte gaf en 
geeft. 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn 

Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 

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

Gynaecologie en Verloskunde 
Vereiste voorwaarden: 

1. De Belgische nationaliteit bezitten. 
2. De burgerlijke en politieke rechten genieten. 
3. Voldoen aan de niilitiewetten. 
4. Van onberispelijk gedrag zijn. 
5. Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie. 
6. Houder zijn van het diploma van doctor in de genees- heel en 

verloskunde. 
7. Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn. 
8. In het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van genees

heer-specialist in de gynaecologie en verloskunde. 
9. De voor de gesolliciteerde functie bepaalde voorwaarden vervullen: 

specialisatie, erkenning als geneesheer-specialist in de gynaecologie en 
verloskunde; tegen uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidaturen; 
erkenning bij indiensttreding door het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering. 
10. De verplichting te Brugge gevestigd te zijn een jaar na het einde van 
de proefperiode. 
Inschrijvingsgeld: 

1.000 fr. te storten op postrekening nr. 000-0099581-59 van het AZ St 
Jan van het OCMW-Brugge, Ruddershove 10 te Brugge voor 31 maart 
1988 met de vermelding geneesheer-specialist gynaecologie en verlos
kunde. 

De aanvragen samen met de bewijsstukken moeten ingediend wor
den uiterlijk op 31.03.1988 bij de Voorzitter van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge. 

Niemand beter dan hij weet wat er 
leeft op de Izegemse wijken . hij is 
verantwoordelijk voor wijkwerking! — 
en als schepen van de jeugd kan hij 
datperfekt verbinden met een degelij
ke speelpleinwerking over het ganse 
grondgebied. De jeugddienst blaakt 
overigens van dinamisme (werkgroe
pen, projekt werklozenwerking, grab-
belpas-aktie, enz.). 

Bernard bouwde de verbroedering 
met onze Duitse partnerstad BadZwi-
schenahn uit tot een pareltje, een 
model, waaraan allen deel kunnen 
hebben, en dat de stad in feite geen 
geld kost. Uniek! Hij is eveneens een 
van de drijvende krachten achter het 
jaarlijke internationale muziekfesti
val, en het projekt Seniorendag." 

VUI: Toch een indrukwekkend 
team, die VU-schepenen! 

G. Bourgeois: ,,Men moet zichzelf 
geen lof toezwaaien, maar ik meen 
toch — en ik zeg dit met volle overtui
ging — dat wij ons ambt zeer ernstig 
opnemen, en dat wij tijd noch moeite 
sparen om ons van onze opgaven te 
kwijten. 

Als wij later zullen ,,omzien" — 
maar ik hoop dat dit nog niet voor de 
eerste jaren is — dan zullen wij aller
minst beschaamd moeten zijn over 
onszelf. 

Wij zijn trouwens niet de enige 
werkers. Jan Maertens en Piet Sey
naeve doen het schitterend in de 
gemeenteraad, en Renate Blondeel 
en Jacques Buyse maken er in de 
OCMW-raad evenveel en even ge
meend werk van als hun betreurde 
voorganger Palmer Dermaut, onze 
gewezen VU-voorzitter, een grote me
neer, door iedereen gerespekteerd. 

Wij werken ook voortreffelijk samen 
met de kollega 's uit het kollege en de 
meerderheidsgroep, en kunnen te
rugvallen op waardevol personeel. 

Maar als ik de balans maak, dan is 
er dit feit, waar niemand omheen kan: 
de rol die de Volksunie sedert 1983 in 
het Izegemse gemeentebeleid speelt, 
kan niemand ooit wegcijferen. Een 
rol, waarin wij overigens ten volle ons 
Vlaams-nationaal gedachtengoed 
kunnen laten renderen." 

VUI: Wij danken U voor dit ge
sprek, en zijn er met U van over
tuigd dat er in Izegem door de VU 
tussen 1988 en 1994 evenveel kan 
verwezenlijkt worden! 

Vormingsavonden 
te Torhout 
en Menen 

Vrouwen in 
de gemeente 

De Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen organiseert haar kader
vorming over Vrouwen in de Gemeen
te. 

Vrouwen zijn nog steeds onderver
tegenwoordigd in alle geledingen van 
de maatschappij. Hoe kan het ge
meentebestuur een beleid voeren om 
het emancipatieproces van vrouwen 
in de plaatselijke samenleving te on
dersteunen en te bevorderen? Wat 
betekent zulks inhoudelijk in de sek
toren ruimtelijke ordening, onderwijs, 
kuituur, welzijn, tewerkstelling,...? 

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

Op elke kadervormingsavond praat 
een panel van drie vrouwen, aktief in 
de gemeente — hetzij als gemeente
raadslid of schepen, hetzij als 
OCIV!W-lid — over haar realisaties, 
ervaringen en verwachtingen als 
vrouw in de gemeente. 

Moderator is Huguette Ingelaere, 
nationaal FVV-voorzitter. 

Torhout 
Wij verwachten u op woensdag 16 

maart om 20 uur in het Centrum, 
Beerstraat (vlakbij de markt) te 8100 
Torhout. 

Panelleden; Reinhilde Verbrug
gen, gemeenteraadslid te Damme, 
Nele Soenen, gemeenteraadslid te 
Oostkamp en Bernadette Thysen, ge
meenteraadslid te Oostende. 

Menen 

Wij verwachten u op donderdag 17 
maart om 20 uur in West-Flandria, 
lepersestraat 56 te 8600 Menen. 

Panelleden: Rosa Lernout, sche
pen te Wervek, Lut Vermeersch, 
schepen te Roeselare en Renate 
Blondeel, OCMW-lid te Izegem. 

Meer inlichtingen: FW, Benne-
steeg 9 te 9000 Gent (091/23.38.83). 
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VU-Turnhout: 

„Stop de schandalen en red het SCK!" 
TURNHOUT — Het heeft er alle schijn van dat de opgeklopte schandaalsfeer rond het Molse 

Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) doelbewust aangegrepen wordt door een aantal „belangheb
benden", die wat graag de schaars overgebleven winstgevende aktiviteiten van het instituut zouden 
inpikken, niet alleen ten koste van het SCK, maar ten koste van de Kempense en de Vlaamse 
tewerkstelling in het algemeen. Dat was een van de meest opvallende konklusies die de VU-arr. 
Turnhout verleden week bekend maakte op een druk bijgewoonde perskonferentie. 

Bijgestaan door de VU-senatoren 
Rik Vandekercl^hove, Hans de Belder 
en Walter Luyten en in aanwezigheid 
van de Kempense VU-provincie-
raadsleden Driesen en Teuwkens 
stelde arrondissementeel ondervoor
zitter en toekomstig senator Rob Gee-
raerts een goed gedokumenteerd 
SCK-dossler voor, dat de Vlaams-
nationale zienswijze terzake treffende 
verwoordde. 

Mediahetze 

De teruggang van het SCK werd 
eerst en vooral in een ruimere histori
sche kontekst geplaatst. Behalve de 
sociaal-ekonomische problemen — 
het personeelsbestand werd sinds 
enkele jaren al teruggeschroefd — 
heeft het recent aan het licht gebrach
te en in de pers gretig uitgesponnen 
afvalschandaal de reputatie van het 
instituut extra geschaad, wat de ver
dediging ervan zeer bemoeilijkt. 
Daarenbuiten maken onduidelijkhe
den op het vlak van een mogelijke 
regionalizering — zoals bv. opgeno
men in het Katarina-plan — plus het 
feit dat er momenteel geen duidelik 
leiding is, het dossier er niet eenvou
diger op. Voeg daarbij dan nog de 
decennia lang aanslepende kommu-
nautaire spanningen rond het SCK en 
men begrijpt de geestesgesteldheid 
van kaderleden en werknemers van 
dit Molse instituut. 

Het belang van het SCK reikt ver
der dan de bedrijfspoorten. De werk
loosheid in de Kempen is nu eenmaal 
een probleem van nationale orde. 
Bovendien zou het verlies van een 
dergelijke hoog-technologische sek-
tor — in potentie dé gangmaker voor 
(betaalbare) bedrijfsresearch ten gun
ste van menig Vlaams en Kempens 
bedrijf — niet alleen de Kempen, 
maar ook Vlaanderen schaden. 

Derhalve zou de opvallende media
belangstelling rond de afval-affaire 
wel eens onderdeel kunnen zijn van 

een machinatie om Vlaanderen een 
hoogst belangrijk onderzoekscen
trum te ontfutselen. Dit betekent in 
het geheel niet dat de korruptie- en 
afvalschandalen met de mantel der 
liefde bedekt mogen worden; inte
gendeel moeten de schuldigen streng 
gestraft worden. Niet alleen om ern
stige fouten en nalatigheden, maar 
ook omdat ze begaan werden op het 
vlak van de radioaktieve sektor, een 
materie die erg gevoelig lift en mee de 
toekomst van een hele regio kan 
diskrediteren. 

Geen nukleair afvalstort 

Zowel Rob Geeraerts als Rik Van-
dekerckhove benadrukten dat het 
SCK nog een toekomst voor zich 
heeft, zéls op het vlak van nukleaire 
afvalverwerking 

Er schuilt een kontradiktie in het feit 
dat de elektriciteitsproducenten (die 
in het verleden ruimschoots van de 
technologische kennis van het SCK 
geprofiteerd hebben!) die ons opza
delden met radio-aktieve afval en la
ter te ontmantelen kerncentrales met 
mee financieel over de brug willen 
komen om een binnenlands instituut 
als het SCK, dat over ruime kennis en 
technologie beschikt om nukleaire af
valverwerking aan te kunnen, te steu
nen. Radioaktieve afval zal er altijd 
zijn en het is best dat we dit moei
zaam opgebouwde instrumentarium 
tot verwerking ervan zélf behouden, 
zoniet moeten we in de toekomst 
zwaar betalen aan buitenlandse ver
werkers en wordt de streek van Mol 
gedegradeerd tot een nukleair stort 
zonder meer! 

Overheidsbetoelaging tot het in
standhouden van het SCK is dus 
essentieel en het is ook duidelijk dat 
de lasten voor de ontmanteling van 
de reaktoren — die per definitie natio
nale lasten zijn — niet eenzijdig op de 
schouders van Vlaanderen mogen 
gelegd worden; tenslotte heeft heel 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

van Brasschaat 
Volgende betrekkingen in vast verband worden openverklaard. 

— 2 plaatsen van klerk (m/v) Aanvangswedde: 37.439 F. bruto 
— Aanleg van een werfreserve voor een periode van 2 jaar. 

Voornaamste voorwaarden; Belg zijn; van onberispelijk gedrag; in 
regel zijn met de dienstplichtwetten (voor de mannelijke kandidaten); 
lichamelijk geschikt zijn; minimum leeftijd 18 jaar en de leeftijd van 40 
jaar niet bereikt hebben op het ogenblik van de indiensttreding 

Slagen en in nuttige orde gerangschikt zijn in een vergelijkend 
examen. 

Diploma: lager secundair onderwijs of gelijkwaardig diploma. 

Eigenhandig geschreven kandidaturen met curriculum vitae en de 
nodige bewijsstukken moeten aangetekend gericht worden aan het 
O.C.M.W., Van hemelrijcklei 90 te 2130 Brasschaat en er uiterlijk 
toekomen op vrijdag 18 maart 1988. 

De volledige voorwaarden en het examenprogramma zijn te bekomen 
op bovenvermeld adres of telefonisch 03/651.81.52 op de personeels
dienst elke werkdag tussen 8.30 en 12.30 uur. 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

(O.C.M.W.) van 2080-Kapellen 
Openverklaring van volgende plaatsen in het kader: 

1. 1 plaats voor gezins- of bejaardenhelpster(per) met halve dagtaak
betrekking (= 20 uur per week) voor de dienst Bedeling maaltijden ten 
huize. 

De kandidaten dienen in het bezit te zijn van een diploma van gezins-
of bejaardenhelpster of gelijkwaardig getuigschrift. Bij voorkeur even
eens in het bezit zijn van een rijbewijs cat B. voor autovoertuigen. 
2. 1 plaats voor schoonmaakster/buitendienst met halve dagtaakbe
trekking (= 20 uur per week) voor onze hygiënische dienstbetoon. 

De kandidaatstellingen dienen per aangetekende zending ingediend 
te worden op volgend adres: 

— Mevrouw C. Van Croonenborch-Standaert, Voorzitter OCMW, 
Klein Heilen 298 te 2080-Kapellen, en dit uiterlijk op postdatum van: 
25 maart 1988. 

Bijkomende inlichtingen kunnen worden gevraagd op het O.C.M. W.-
sekretariaat, Chr. Pallemansstraat 74 te 2080-Kapellen tussen 9 en 
12 uur (tel. 03 664 89.89 en 03/664.45.01). 

België decennia lang van het SCK 
geprofiteerd! 

VU-alternatieven 

De senatoren Luyten en De Belder 
kwamen daarna nog even terug op de 
reperkussies van het afvalschandaal 
in binnen- en buitenlan. 

De pers is in deze kwestie duidelijk 
de sensatie-toer opgegaan en al te 
vlug werden spekulaties en gissingen 
aangegrepen om de geruchtmakende 
stelling te staven als zou ons land via 

Mol het fameuze non-proliferatiever-
drag hebben geschonden. Senator 
De Belder wist echter te melden dat 
geen enkele internationale, Europese 
of nationale instantie tot dusver enige 
aanwijzing in die zin blootgelegd had 
en dat alle insinuaties over leveringen 
van kernmateriaal aan vreemde mo
gendheden van alle grond ontbloot 
zijn. 

Terwijl Rik Vandekerckhove van 
zijn kant nogmaals de belangrijke 
regionale rol van het SCK benadrukte 
en wees op de gevaren van een 
verdere uitdunning van het takenpak
ket van het Molse onderzoekscen
trum, vatte Rob Geeraerts tot slot de 
VU-voorstellen en alternatieven sa
men in een ,,tienpuntenplan", dat u in 
verkorte vorm terugvindt in bijgaand 
kader. 
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De perskonferentie van VU-Turnhout. Rob Geeraerts vertolkt het 
standpunt in aanwezigheid van VU-senatoren en provincieraadsleden. 

De VU-vizie op het 
SCK 

1, ScheltBng onderzoelt en al-

Deihöldigö taakverwéving is ne
fast voQt «rga«isatte et> v»«rki»ig 
van het SCK ert «5hsa<Jt ook de 
reputatie van Net ïnslïtu«t. ïoals 

towd heDbefl. Een 
scheiöins l«s®r> ttn&m^s de tB-
seairohopiïacht en aftöéirljcfs é& 
nuk'Ktitim afvalverwerklftg Ŝiingl 
zich op. Ifi öe opS^ v&n het 
europa vat* tssö, mag Vteande* 
ren zeiker r*(̂  pteiten voor 9^<&: 
ten gfettzen voof af\«t^os*^. 
want dit tmt vooreèf̂ it ms é§m 
teeffflflieö bélastw. 

2. mu^msbve <MK*?«oek©n 
vow j»l s a t 

Hes SCK hees h«faa& reeds 
v&ie inleressaate pf ejekte» op he* 
¥lal< van altersaöeve orttfefzoeKs-
domalïten zisn sciwsppm ot nmt 
andere tnsteitïnsen zïm vmtvt^ 
mn. Qmêm eoi«er ^ kenöis <j» 
te Mol fio0 ^i|d aaftwezig is en 
gelet op het Wang vm s^n hoog-
techfjolo^he iSKfefzoölsacefh 
tr«m Irv de Ke«^)ise repo, plei« 
de VU tftKjr een vérgaande tïfver* 
ötlX»tie, Ifflswdê î rd 'm de met' 
RiöMeafre aelitor <o,a< milieutech-

rnmme materialert, tmnechmio-

3. Mitxu$v»H»0 Bate vin e»> 

De lïaasd vas ösheer, zoals aa* 
jsenge^tei cfef, 1S apfS 198?. tsat 
vgf wal^n «^ m«M faad$lede«, 
iSdar waar 85 % der werkflamere 
Vlaminges söjr), fslog bedenxelfj-
ker te dat meerdere beheemaacte-
leden, é&iée spreeltbiiiSii'p vat* 
köfriüurremnde immBn§»n, het 
®CK dardeBJlt ^m immmn tm-
dertnfinen. De VU ^st een Vlawn* 
«e öehéewaad, die het SCK écht 
verdadr^ zoats het hoort. 

4. Sul9»f<iles 
Als Iftŝ Biftg van openbaar rtut 

ts een ovetfeeids&ubsidie ter 
grootte-orde van rr»irwtes$ 2,4 mW-
lard irmk voor het SCK gewet
tigd; eer» vraag r»ear rechtstreeks 
tneetfeare én osmlddelHjke renda* 
bihteit is daarbij nfet aan de orde, 
ook al omdat Waalse mstellingen 
jn het verteden Mol meermaals 
rendabele projekten afsnoepten. 

5. Kempen geert stortplaats 
Afe de Kempen dan toch nuk> 

leaire istort- of ofjsl^ptaats moet 
vwjrder), eist men o<^ het interes
sante deel van de taak; het hij.-
gaande wetersschajupeBjif onder-
zoe*;! 

«. Milteii 
öft maaischaf̂ vi vwjrdt hoe dan 

jx* g Ĵtortfronïeerd met r^ioak» 
tiet afval, omdat er nu eenmaar 
kerrioenïratés zijn; ook allerhande 
ïaag-radfoaktisf s^af (o.a. «ft üe-
kenhtflzen) zal er alti|d ?ajn. Een 
weterjacbappelijk veri^twowde 
wi|2» vart alvaavenweHöng is der-
höve nodig en ki een fcestaand en 
aaftgepast <5entfljfm ata het SCK 
mag <fert)alve geen 
döor^voérd vwjrd̂ n, 

7. iBforoiaife 
Öe h\Mm löftjrmatiestroom' 

rond f»et SCK r o ^ t?f| de W 
wa^n <sp, omdat deidelilk een té 
grove vefë0emenl«gT»«»dtto^^ 
gasm t.a.v. iKgt instftötjt; in ds M-
vere aftfiSivervwrkende sekler 
werkt ateehtó i^ % der wert̂ ne-
ema «ftzi^s van deze i s % is de 
ovéT^itm meerdstteid vril van 

8. Koimmma t̂alire «shter-
frcHid 

Het rtaidig oWenëef teÊeen hef 
SCK wordt In fïiet <»jbeiangr|He 
tigae fim» ge*oerd door het Waaf» 
se iRl, sm\ ffteMiAm^m korikur* 
rent, dïe de\^^t»ff8»föesrin lie* 
üiog zulten mo&tm Ipsmet*. 0<*, 
op tiet vlak van de aans^kendigde < 
regionaHüering moet Vta»ider«n 
erfflp toezwn dat it0t niet moet 
op<èaaien voor fwtflfiaöcPeel pas-
siei in^^ sifjard) van hsx SCK, 

9. Kmaptfnse t«w«fIteileltii^ 
Hei tsehoöd van tew»tl^e)8t»9 

'm hst ̂ K i s fiiet alleen tjëangrijk 
voor het bedrijf zélf, msar ook 
voor anders Kempense tjadri|ven, 
ingevolge a^efeide tewerKstef-
ling$ef^ktsn. 

10. Af\«tsettanciaal 
De vu ei$t dat Inzake afval-

sotïöndaiee én geisnoel mei radio-
atttivitett eer» zeer strakke Ijjn 
wordt gevolgd. Daarom moeten 
gerechtelijke en andere onder
zoeken snef doidefi|kheid bren
gen en moeten de verantwoorde-
Ji}ken streng gestraft worden. 

ANTWERPEN 
IVIAART 
12 NIJLEN: Haring-gril in zaal Kern-
penland t.v V. Vlaamse Kring. Van 17 
tot 22u. Ook op 13 maart. 
12 EDEGEIVI: ,,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 Kring en FVV. 
13 MORTSEL: Martin Cailliau over 
Voeren. In MLC-café, H. Kruisstraat 
16, om IOu.30. Org.: LukasZondags-
kring-Mortsel. 
13 KONTICH: Omtmoet uw manda
taris m.m.v. Hugo Coveliers, de afde
lingsvoorzitter en de gemeentelijke 
mandatanssen. Zaal D'Ekster, Oost-
statiestraat. 
15 BERCHEM: voordracht door 
Bert Peleman over Lodewijk de 
Vocht, opgeluisterd met dia-projektie. 
Om 20u30 in Cultureel Centrum Ber-
chem, Driekoningenstraat 126. Org.: 
Vlaamse Kring Berchem. 
19 AARTSELAAR: VU-dansfeest 
van Volksvertegenwoordiger Hugo 
Coveliers. Feestzaal Zonnewende, 
Boomstesteenweg, om 21 u. 
19 BORNEM: Afdeling Green Pea
ce Klein Brabant richt dia-avond met 
gastspreker in. Lokaal „De Bron", 
Kapelstraat 71, om 20u. Inkom gratis. 
19 NIJLEN: Nacht der kameraad
schap. Dansfeest van het Sint Maar-
tensfonds Gewesten Kempen/Lim
burg. Om 20u. In zalen Nilania. 
19 ZANDHOVEN: 6e Leeuwkens-
bal in feestzaal De Zwaan, Llerse-
baan 39. Deuren: 20u. Muziek 
20u.30. Eregast Hugo Coveliers. 
19 BOECHOUT-VREMDE: Leden-
feest in de parochiezaal van Vremde, 
Boomkensstraat 11 vanaf 20u. Keuze 
uit vlees- en kaasschotels. Deelname
prijs: 300 fr. p.p. Inschrijven bij Louis 
Corens (455.60.70). Org.: VU-Boe-
chout-Vremde. 

19 EDEGEM: Kaartavond in lokaal 
Drie Eiken om 20u. Inschrijven op 
voorhand. Org.: VNSE. 
20 NIJLEN: Kempenland Mijlen te
gen Herenthout in de Vlaamse Inter
provinciale Volleybalkompetitie. Om 
IOu.30. in zaal Heide-Smash. 
25 BERCHEIM: Mosselavond van 
VU-Berchem in zaal ,,Oud Kapelle-
ke", Ferd. Coosemansstr. 127, om 
20u. Deelname: 250 fr. (mosselen of 
koude schotel). Inschrijven bij T. Van 
Gelder, Apollostr. 73 (321.19.86). 
26 ST.AMANDS-A/D-SCHELDE: 
Lentefeest met koud buffet door VU-
afd., in Parochiezaal te Oppuurs (ach
ter de kerk). Aanvang: 20u. Bijdrage: 
500 fr.p.p. Vanaf 23u. dansfeest. In
schrijven bij Frans De Leeuw, Her
man Van Mierlo en Etienne Sen/aes 
26 WIJNEGEM: Breughelavond in 
,,Oud Gasthuis", Turnhoutsebaan 
199. Deelname: 350 fr. p.p. Aanvang: 
19U.30. Inschrijven bij bestuursleden 
van VU-Wijnegem. 
29 EDEGEM: Filmavond over sport-
duiken door Remain Goyvaerts. Om 
20u. in Drie Eiken. Org.: Kulturele 
Kring. 

Gemeente 
Kapellen 

(Provincie Antwerpen) 
Een betrekking in vast verband 

van politieagent is te begeven. 
De kandidaatstellingen moeten 

uiterlijk op 31 maart 1988 üiefst 
aangetekend) bij het gemeentebe
stuur toegekomen zijn. 

Alle nuttige inlichtingen kun
nen bekomen worden bij de perso
neelsdienst (tel. 664.73.70 - toestel 
12 of 29). 
De Gemeentesekretaris, H. HANNES 
De Schepen voor Personeelszaken, 

G. SCHONKEREN 

Gemeente 
Kapellen 

(Provincie Antwerpen) 
Een betrekking in vast verband 

van deeltijdse schoonmaakster is 
te begeven. 

De kandidaatstellingen moeten 
uiterlijk op 31 maart 1988 (even
tueel aangetekend) bij het ge
meentebestuur toegekomen zijn. 

Alle nuttige inlichtingen kun
nen bekomen worden bij de perso
neelsdienst (tel. 864.73.70 - toestel 
12 of 29). 
De Gemeentesekretaris, R. HANNES 
De Schepen voor Personeelszaken, 

G. SCHONKEREN 
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BROUWERIJ 

MOORTGAT 
Breendonk 

Voor "AL" Uw bieren 
en frisdranken 

Bijhuizen: Vosveld 8a 
2110 Wijnegem 

Tel. 03-353.08.77 

Karel Bogaerdstraat 21 
1020 Lal<en 

Tel. 02-478.07.50 

TGV-affiche 
Einde maart zijn er weer TGV-

besprekingen op hoog internatio
naal vlak, daar zal waarschijnlijk 
de lang verwachte pnnciepsbe-
slissing vallen De tegenstand zal 
dan weer losbarsten. Het VU-arr 
Antwerpen heeft in dit verband 
een nieuwe TGV-neen-affiche 
ontworpen Deze kost 2,20 frank 
per stuk en is te bekomen bij 
Erwin Brentjens, Edegemse 
Steenweg 2 bus 5 te 2550 Kon-
tich 03/457 72 40 

10 april a.s. Bormsherdenking te Etterbeek en Merksem 

„Het beloofde een mooie dag te worden" 
Onder het motto ,,Het beloofde een 

mooie lentedag te worden" organi
seert de aktiviteitsgroep van de 
Volksunie op zondag 10 april e k om 
10u 's morgens een korte Bormsher
denking in de Jul Weytsmanstraat te 
Eisene, aan de achterzijde rijks
wachtkazerne Kroonlaan Etterbeek 

Programma 

Aanvang lOu stipt i Woordevoka-
tie van 

— Borms' laatste bnef aan zijn 
vrouw, lied Mijn Schilt ende Betrou
wen 

— Uittrekel boek ,,Borms" van Va
lere De Pauw, lied Vaarwel mijn 
broeder 

— Bormsgedicht van Willem Els-
schot, lied Gebed voor het Vader
land 

— Bormslied van Jef Eibers waarna 
korte bloemenhulde, oplaten vredes
duiven, ontsteken van de fakkels 

— Vlaamse Leeuw 

Toelating werd gevraagd om door 
de volksvertegenwoordiging bloemen 
te laten neerleggen op de plaats van 
terechtstelling in de kazerne 

10 40u vertrek fakkels 

11 u officieel vertrek fakkelloop op 
de Grote Markt van Mechelen Daar
na over Walem, Rumst, Kontich, Ede-
gem, Mortsel, Berchem, Borgerhout, 
Deurne naar Merksem 

13u Onmiddellijk aansluiting met 
de officiële stoet naar het graf van dr 
Borms op de gemeentelijke begraaf
plaats van Merksem Groeten aan het 
graf en toespraak door Clem De Rid
der 

14u Knapzak in VU-lokaal Vlanac 
op de Bredabaan waar boterhammen 
en warme dranken kunnen bekomen 
worden (op voorhand inschrijven) 

De initiatiefnemers doen een war
me oproep aan alle VU- en VUJO-
afdelingen Lopers, volgwagens, mo-
tards, radiowagens Wie schrijft m'' 

Inschrijvingen en inlichtingen bij 
Erwin Brentjens, Edegemse Steen
weg 2 (bus 5) te 2550 Kontich tel 03/ 
457 72 40 (18u-20u) liefst voor 6 
apnl 

Opnieuw heibel op Kraainemse raad 

TAK wijst 
burgemeester Thiery op z'n 

Op maandag 29 februari voerde een groep medewerkers van het 
Taal Aktie Komitee (TAK) aktie op de Linkebeekse gemeenteraad. 
Telkens burgemeester Thiery het Frans gebruikte op de raadszit
ting lazen de TAK-medewerkers luidop art. 3bis van de gorndwet 
voor, en staken ze affiches omhoog met de tekst: „Franstaligen 
pas U aan of verhuis". 

plichten 

Art 3bis van de grondwet deelt 
Linkebeek bij het Nederlandstalig 
grondgebied m In talloze arresten 
verbood de Raad van State op grond 
van dit artikel en de Taalwetten, het 
gebruik van Frans voor bestuursda
den m Vlaanderen Ook een gemeen
teraad IS volgens de Raad van State 
een bestuursdaad en mag dus 
slechts in het Nederlands verlopen 

Legitimatie 

Thiery overtreedt dus de wet als hij 

Zaakvoerder 
Staf Kiesekom? 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R 
Salons Kleinmeubelen Lusters • Ges<:henk«rtikclen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Openingsuren: Di., woe., vrij. van 13 tol Itt u. 30 
IJo., jm.X. van 10 tot !9u.30 
Zondag van 14 tot II u. 

KEIZ tHSTRAAT 2 1740 TKRNAT - 02 582.22.22 
(op slechts 15 km van Brusstl-centruml 

LodewIJk de Vocht 
te Berchem herdacht 

Sedert enkele jaren bestaat in 
Vlaanderen de loffelijke gewoonte 
een Vlaams musicus te herdenken 
n a V de 100ste (of meer) verjaardag 
van zijn geboorte Zo hebben we in 
1985 Peter Benoit (150 jaar) her
dacht, in 1986 Jef Van Hoof en in 
1987 was het 100 jaar geleden dat 
Lodewijk De Vocht geboren was 

De Vlaamse Knng Berchem heeft 
zowel voor Peter Benoit als voor Jef 
Van Hoof zijn steentje bijgedragen en 
wil dit ook doen voor De Vocht 

Voordracht door de bekende dich
ter Bert Peleman in het Kultureel 

Centrum Berchem, op dinsdag 15 
maart om 20 30u 

Peleman was persoonlijk bevriend 
met meester De Vocht en heeft hem 
o m teksten geleverd voor zijn kom
posities, o a voor zijn Uilenspiegel-
balladen HIJ heeft de mens De Vocht 
door en door gekend en weet aardig 
wat pittige anekdotes over deze kleur
rijke en aparte figuur te vertellen Bert 
Peleman zal zijn voordracht opluiste
ren met muziek en dia-projektie 

De deelnamekosten 50 tr per per
soon 

de Linkebeekse gemeenteraad in het 
Frans voorzit Hij misbruikt de facili
teiten in eigen voordeel daar waar de 
wet ze slechts toelaat in het voordeel 
van de bestuurden en met ten bate 
van Franstalige bestuurders 

De situatie in Linkebeek is kenmer
kend voor de houding van de Fransta
ligen in de randgemeenten Eenmaal 
ZIJ er de bestuurlijke meerderheid 
hebben beschouwen ze de faciliteiten 
met langer als een uitzonderingsregel 
ten voordele van Franstalige inwo
ners die er zich aan het Nederlands
talig karakter van hun gemeente aan
passen Veeleer gebruiken ze dan die 
faciliteiten als legitimatie voor een 
uitsluitend Franstalig bestuur 

Het TAK kan zoiets met dulden Het 
wordt de hoogste tijd dat de taalwet 
en de Grondwet op een korrekte wijze 
worden toegepast Als bij de komen

de grondwetswijziging geen sluitende 
regeling uit de bus komt die situaties 
als deze in Linkebeek, Kraainem, 
Voeren en andere faciliteitengemeen
ten onmogelijk maakt, dan moet men 
de faciliteiten gewoonweg afschaffen 

Bezetting 

TAK voerde reeds meermalen aktie 
op de Linkebeekse en Kraainemse 
gemeenteraad, en zal dit ongetwijfeld 
blijven doen zolang de gemeentera
den er in het Frans blijven verlopen 
Bovendien zal TAK weldra haar aktie-
terrein uitbreiden tot alle randge
meenten waar de taalwet met korrekt 
wordt toegepast 

Zo'n 50 mensen woonden de aktie 
bij Alhoewel de raad in open zitting 
doorging, waren de deuren gesloten 
Eén der deuren werd zonder schade 
aan te richten, opengemaakt door 
TAK Toen TAK met zijn aktie begon, 
schorste de burgemeester de zitting, 
weliswaar in het Frans, wat onwettig 
IS TAK zette dan ook op eigen houtje 
de gemeenteraad voort en bezette de 
raadzaal gedurende een uur 

BRABANT 
MAART 

14 LENNIK: Voordracht over kan
kerpreventie In Huize Zwaartenbroek 
van 14 tot 15u30 door Sandnna 
Schol (VUB-Jette) Org Pajotten-
lands Centrum Lennik 
18 DWORP Kaartspel voor saucis-
sen Zaal Ons Huis, Dworp Deelna
meprijs 60 fr Aanvang 20u, inschrij
ven vanaf 19u 30 Org VU-Dworp 
19 KAMPENHOUT: 4e Lustrumbal 
in Fauna-Flora te Berg Orkest Hap
pening Deuren 20u30, aanvang 
21 u Gratis tombola op ingangskaar-
ten Ie prijs fiets. Org VU-Groot-
Kampenhout 
19 JETTE: VU-Spagettifeest in 
Trefcentrum, Leopold I straat, vanaf 
18 uur 
21 LENNIK: Bezoek aan het vakan
tiesalon Vertrek om 11 u op de Markt 
15 (Leda) te Lenmk met eigen wa
gens Toegangsprijs 140 fr Org Pa-
jottenlands Centrum Inschrijven vóór 
18 maart 02/532 53 14 
25 STEEN0KKER2EEL: Kaas- en 
Wijnavond m Pastorij van Humelgem, 
Billaststraat 35, vanaf 19u Org VU-
Steenokkerzeel 
26 ITTERBEEK: Eetfeest vanaf 
18u in de Parochiezaal van St Anna-
Pede (aperitief gratis) Ook op 27/3 
vanaf 11 u 30 Org VU-ltterbeek 
26 ZAVENTEM: Haantjesfestijn 
van 11 tot 21 u in Refter Gemeentelij
ke Basisschool, Mechelsestwg 197 te 
Sterrebeek Org VU-Groot-Zaven-
tem 
26 WEERDE: Dansavond in zaal 
Alcazar, Damstraat 96 Aanvang 
21 u Inkom 100 fr , wk 80 fr Org 
vu-Weerde 
29 LENNIK: Bezoek tentoonstelling 
,,De Azteken", Vertrek om 12u45 
Markt 15 (Leda) met eigen wagens 
Deelnameprijs ong 200 fr Inschrij
ven vóór 18/3 op nr 02/532 53 14 of 
Pajottenlands Centrum, Kroonstraat 
1, Lennik 

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

Ruimtelijk en ekonomisch welzijn 

Twee diskusslenamiddagen te Lennik 
De Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk organi

seert op 12 maart 1988 een diskussienamiddag rond het thema 
„Ruimtelijk Welzijn in de gemeente", op 19 maart een over 
„Ekonomisch Welzijn In de gemeente". 

Het betreft hier de vijfde en zesde 
voordracht die plaatsgrijpt in het ka
der van een lessenreeks met twintig 
themablokken over het gemeentelijk 
beleid en dit naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 9 
oktober a s 

De straat 

F J Croonenberghs, van de studie
dienst van de Vereniging van Belgi
sche Steden en Gemeenten heeft 
aanvaard de diskussienamiddag op 
12 maart a s te leiden 

Onderwerp die behandeld worden 
zijn o a ruimtelijke ordening, grond
beleid en huisvesting, milieubeleid. 

verkeer de straat voor iedereen, re-
kreatie, infrastruktuur, 

Ekonomisch weizijn 

Op 19 maart 1988 is er opnieuw 
een diskussienamiddag (de zesde') 
rond het thema ,,Ekonomisch Welzijn 
in de gemeente" 

E Van Vaerenbergh, burgemees
ter, leidt de diskussie 

Onderwerpen die behandeld wor
den zijn o a openbare werken en 
ekonomische ekspansie, lokaal te
werkstellingsbeleid, land- en tuin
bouw 

Belangstellenden voor beide voor-

Elektriciteit: 
stabiele prijzen voor jaren 

Elektriciteitsproduktie gebeurt voor 
90 % op basis van 

energiegrondstoffen die nergens 
anders voor geschikt zijn, zoals 

laagwaardige steenkool, uranium, 
hoogoven- en raffinaderijgassen. 

E B E 5 

Dus is rationeel elektriciteitsgebruik 
een kwestie van gezond verstand. 
Over zuinige elektriciteitstoepas-
singen kan U bij ons vrijblijvend 
advies inwinnen via de plaatselijke 
kantoren van de intercommunales 

drachten zijn welkom op beide zater
dagen telkens vanaf 14 uur in Huize 
Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 
127 te 1680 Lennik 

ZO^KêBClC 
D 51-jange man, gezin met 4 kinde
ren, uitkenngsgerechtigde werkloze 
zoekt betrekking Ervanng als han
delsvertegenwoordiger 15 jaar in de 
voeding — 10 jaar in tekstiel (lingerie, 
corsetterie, konfektie) Volledig twee
talig en goede kennis van Engels en 
Duits Voor nadere inlichtingen zich 
wenden O Van Ooteghem — erese-
nator, Armand Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge, tel 091/30 72 87 

n 19j meisje met kwalificatiegetuig-
schrift secundair onderwijs en rijbe
wijs B, zoekt een betrekking als ver
koopster, bediende of zelfs arbeidster 
in Brussel of ten westen van Brussel 
Voor ml zich wenden tot senator
burgemeester dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 

D 35j gehuwde tweetalige bediende-
telefoniste zoekt een nieuwe betrek
king in het Brusselse of ten westen 
van Brussel, na werkonderbreking 
wegens kinderlast toen ze betrekking 
verloor wegens reorganisatie van de 
dienst Voor ml zich wenden tot sena
tor-burgemeester dr J Valkeniers 
tel 02/569 16 04 

GEVRAAGD te Dilbeek 2 handelsbe-
dienden, ca 26 è 30 j , vlot in de 
omgang (spreken + schrijven), goed 
tweetalig, gehoorlijke kennis Engels 
en basiskennis Duits, machineschritt 
Initiatie informatica gewenst 
Kontakt via A de Schryver, Ninoofse-
steenweg515 1711 Itterbeek, tel 02/ 
569 34 58 

n Student dierengeneeskunde aan 
de RUG zoekt studentenjob te Gent in 
horeca-bedrijf of dgl 
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Een debatavond te Gent 

Vlaanderen bij Nederland. 
Op dinsdag 15 maart om 20u. orga

niseert de Vlaams Technische Kring 
van de Rijl<suniversiteit Gent een de
batavond over het onderwerp: Vlaan
deren bij Nederland? 

Het idee van politieke vereniging 
van Vlaanderen en Nederland was 
tussen de twee wereldoorlogen één 
van de hoofdlijnen van de Vlaamse 
Beweging, maar is sindsdien volledig 
verdwenen. Waarom? Is dit idee nog 
relevant of is het een volslagen utopie 
voor dromers? Is het idee absurd en 
zelfs verwerpelijk of is het zinvol ? Is 
het haalbaar en op welke termijn? 
Hoe kadert dit idee in het toekomstige 
Europabeeld? 

Al deze vragen komen aan bod en 
worden geanalyseerd door de volgen
de sprekers: 

— Prof. L. Van Gerven (Natuurkun
de KUL, voorzitter Davidsfonds) 

— W. Kuijpers (Europarlementslid 
VU) 

— Prof. K. De Clerck (Pedagogie 
RUG) 

— Prof. H. Gysels (Biologie RUG, 
oud voorzitter ANV) 

— Prof. H. Pauwels (Elektronica 
RUG) 

Moderator is W. Van Daele (ANC). 
Het debat gaat door in Auditorium 

C van de Blandijntierg te Gent. 

vj^ecoodt 
VERZEKERINGSMAKELAARS 

E3 Plein 1 9218 GENT (Ledeberg) (091) 31 25 25 

OOST-VLAANDEREN 
MAART 

10 SINAAI: Voordracht over de 
werking van het OCMW. Gastspre
ker. Roger Van Ranst. In Zaal De 
Kroon, Sinaaidorp 17. Aanvang: 20u. 
Org . : A.Verbruggenkring Sinaai. 
10 SINT-NIKLAAS: „Met het oog 
op 9 oktober '88: l i jstvorming". 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 4 1 , om 
20u. Org. ; VU-arr. Oudenaarde i.s.m. 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel. 
11 MEERBEKE: VU-Ledenfeest in 
zaal , ,Hemelr i jk" , Beneden Hemelrijk 
22, om 19U.30. Gastspreker: Jaak 
Gabriels. Inschrijven vóór 5 maart b i j : 
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 SINT-NIKLAAS: Kaas- en Wijn-
avond in zaal Nectar, Driekoningen
straat 156. Gast: volksvertegenwoor
diger Herman Candries. Deelname: 
300 fr. voor kaasschotel + karaf wijn. 
Inschrijven bij Willy Toté (03/ 
776.87.43. Org. : A.Verbruggenkring 
S Niklaas. 
12 DRONGEN: „Met het oog op 
oktober 1988: een goede lijst — een 
degelijk programma en een efficiënte 
propaganda". De Sirkel, Drongen-
plein 27, van 14 tot 17u. Org. : VU-arr. 
Gent-Eeklo 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 omli jst ing: 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-DÉURLE: Waterzooia-
vond Parochiaal Centrum om 
19U.30. Inschrijving bij bestuursleden 
VU-Latem/DeurIe tot 7 maart. 
12 GENT : Geleid bezoek aan lucht
machtbasis van Gavere. Aanvang: 
14u. Samenkomst: Markt Gavere. 
Org. : Dr.J.Goossenaertskring Gent. 
13 EEKLO: Bezoek aan Brussel 
(Barrikadenplein, Grote Markt, Grote 
Zavel, Marollenwijk en Horta-Mu-
seum) o.l.v. Vic Anciaux. Inschrijven 
vóór 8 maart bij A. Boute, Benelux-
straat 16 of M. Bommele, J.F.Wil-
lemsplen 14/7. Kostprijs: 450 fr. p.p., 
middag- en avondmaal niet inbegre
pen. Org. : J . Goossenaartskring-Eek-
lo. 

17 SINT-NIKLAAS: kursus „Met 
het oog op 9 oktober '88 : programma-
opbouw". Zaal Nektar, Driekoningen
straat 156, om 20u. Org. : VU-arr. 
St.Niklaas i.s.m. Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel. 

ALLE ROUWKLEDING 
voor dames en heren 

De meest uitgebreide kollekties 
zwart en grijs 

voor dames en heren. 
Alle denkbare maten ! 

Alle retouches worden direkt gedaan 
tenA/ijl U rustig van een koffie geniet 

De Grote Belgische Modezaak 

SUCCES KLEDING MEYERS 
Boomsesteenweg 35 Aartselaar 

Oude Autostrade Antwerpen-Boom-Brussel 

O P E N alle dagen van 9 tot 18 uur - vrydag feest- en koop jesavond tot 
2' u j ' za terdag van 9 tot 18 uur • zon- en fees tdagen ges lo ten 
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Hilda De Leeuw 

Alle stortingen van abonne
menten, publiciteit en redaktie 
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Jaarabonnement 1.200 fr. 
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Verantw. uitgever: 
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17 AALTER : Voordrachtavond over 
Poëzie in de politiek door volksverte
genwoordiger Paul Van Grembergen. 
Aanvang: 20u. in zaal Pax, Kerkhof
weg Aalter. Org. : Dr.J.Goossenaerts
kring Aalter. 

18 'SLEIDINGE: Vriendenfeest in 
het Jeugdhuis (Parochiale Kring, 
Schoolstraat). Breugelmaaltijd. Volw. 
300 fr., -12j. 150 fr. Eregast: Bob Van 
Hooland. Inschrijven bij Bestuursle
den VU-Sleidinge vóór 14 maart. 

18 DESTELBERGEN : Voordracht 
over uitdaging van Gorbatsjov: Glas
nost en ontwapening. Gastspreker: 
ere-senator O. Van Ooteghem in de 
Gemeenteraadszaal, Dendermond-
sestwg 462. Aanvang: 20u. Org. : Dr. 
J.Goossenaertskring Destelbergen 
i.s.m VOS. 

19 GENT: Milieu-aktie ,,Zuiver Wa
ter " op de Gentse Koornmarkt (vóór 
St.Niklaaskerk) van 14 tot 16 uur. 
Org. : VUJO-St.Amandsberg. 

19 GENT : Geleid bezoek voor FVK 
-afdelingsverantwoordelijken aan Az
teken-tentoonstelling te Brussel. Af
spraak om 14u. aan het museum, 
Jubelparkt 10. Geïnteresseerden ne
men kontakt op met FVK, 091 / 
23.77.42. Org. : FVK-Nationaal. 

20 SINT-AMANDSBERG: Familie
feest, met koffie en pannekoeken. 
Toespraak van dhr. Roels over ty
pisch Gentse uitdrukkingen. Deelna
me in de kosten: 100 fr. FVV-leden, 
125 fr niet-leden. Kinderen 60 fr. In 
TTC, parking Colruyt, Dendermond-
sesteenweg Inschrijven bij Lut 
(28.08.80), Lieve (51.49.82), Jeanne 
(28.70.62) of Frieda (28.16.25). 

25 GROOT-GAVERE: Kleinkunst-
avond met Willem Vermandere. Zaal 
Racing, Markt. Aanvang: 20u. Kaar
ten : Hugo Vandewalle (091/84.27.42) 
en bestuursleden. W K 200 fr., inkom 
250 fr. Orq. : VU-Groot-Gavere. 

25 SCHÖONAARDE: Gezellig sa
menzijn met kaas en streekbieren. 
Gast: Jaak Gabriels. In zaal KiKeno, 
Schoonaardebaan (vlakbij kerk) te 
Schoonaarde. om 20u. 
25 DENDERMONDE: VU-ledenver-
gadering. Start kampanje gemeente
raadsverkiezingen. Zaal Mikeno vlak
bij kerk Schoonaarde. Om 19u. 

25 SINT-AMANDSBERG: Informa
tieavond ivm Gentse VU-fraktie over 
,,Alles wat je altijd al wilde weten, 
maar nooit durfde vragen" . In de 
Raadszaal van het oud gemeente
huis, Antw. stwg. Org. : VU-St.A-
mandsberg. 

25 ZINGEM . Kaas- en Wijnfestijn in 
het ontmoetingscentrum ,,De Klub" , 
Omgangstraat 41 . Deelname in de 
onkosten: 200 fr Ook op 26 maart. 
Telkens vanaf 18u 30. Org Vlaamse 
Kring Zingem. 

26 BURST: Ledenfeest. Ossebil 
aan 't spit-koffie met koek + muziek. 
In zaal Torengalm Aaigem. Deelna
meprijs 275 fr., niet-leden 400 fr., - lOj. 
150 fr. Inschrijven bij VU-Burst-Bam-
brugge-Aaigem of ziekenbond Pries
ter Daens. 

Advertentie 

Vakantiewoningen 
in gans Europa 

Dokumentatie gratis op aanvraag 

Vakantiewoningen 
De IVIaerschialck 
Antwerpsestraat 454 

2650 BOOM 
03/888.44.07 03/888.56.55 

Ledenwerving 1988 
Gijzegem eerste plaats, Aalst en Hofstade derde 

plaats... Merkwaardig toch... deze drie afdelingen 
behoren allen tot de stad Aalst. 

Zij moeten alleen de afdeling Antwerpen-Stad in 
hun gezelschap gedogen. De Sinjoren sluipen wel 
op hun kousevoeten naar de eerste plaats toe. 

Als nieuwkomer begroeten we Brugge-Stad op de 
twaalfde plaats. Vorige week, in onze Top-50, be
kleedde deze afdeling de 37e rang. 

Het totaal aantal nieuwe leden is inmiddels opge
lopen tot 1735. 

1. 
2. 
3. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

(1) VU-GIjzegem 
(2) VU-Antwerpen 
(7) VU-Aalst 
(3) VU-Hofstade 
(4) VU-Meerhout 
(5) VU-Herentals 
(6) VU-Bllzen 
(8) VU-Gentbrugge 
(9) VU-Roeselare 

(10) VU-Zwevegem 

51 
47 
40 
40 
39 
35 
34 
31 
27 
27 

11. 
12. 
13. 

16. 
17. 
18. 

(10) VU-Wichelen 
( - ) VU-Brugge-Stad 
(12) VU-Assenede 
(12) VU-Oostkamp 
(12) VU-Waregem 
(15) VU-Maasmechelen 
(16) VU-Herk-de-Stad 
(17) vu-Bazel 
(17) VU-Gent-Muide 
(17) VU-Munsterbilzen 

26 
25 
24 
24 
24 
23 
22 
19 
19 
19 

Drie VU-verruimingskandidaten 
aan de praat 

Keuvelen 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 Frieda 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 richten 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-Flandria 
Kortrijk. Meer inlichtingen: 056/ 
22.56.98. 

Pieker niet langer omtrent uw beste 
keuze inzake fotokopieertoestellen 

gSSlNASHUA 
CaPIEFIS 

Koningstraat 13 
2000 Antwerpen 
(03) 233 22 11 
St.-Niklaas 
(03) 776 66 88 
Gent : 
(091) 25 71 04 
Brussel : 
(02) 640 79 80 
Geel : 
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Voerwandeling krijgt staartje.. 

De zaak H. uit A. 
Het gerecht schijnt opnieuw zijn 

slachtoffer gevonden te hebben Ter
wijl Happart steeds opnieuw Vlamin
gen kan uitdagen en de wet met de 
voeten kan treden, worden Vlaamse 
jongeren gedagvaard omdat zij het 
aandurfden te wandelen in het 
Vlaamse Voeren om zo hun ongenoe
gen te uiten over het feit dat Happart 
nog steeds dienstdoende burge
meester IS in Voeren 

Zoveelste slachtoffer m de rij is de 
29-jange H , bij de genade van de 
kiezer toekomstig kandidaat-burge
meester van het Vlaamse A De be
schuldiging IS gekend 1 ° Het geheel 
of ten dele vernielen of onbruikbaar 
maken van een voertuig, met het 
oogmerk om te schaden, in casu een 
personenwagen ten nadele van Hap
part José, 2° zich met geweld of 
bedreiging verzet te hebben tegen 
een rijkswachter, die handelde ter 
uitvoenng van de wetten, van de 
bevelen of de beschikkingen van het 
openbaar gezag, van rechterlijke be
velen of van vonnissen 

Om bovengenoemde feiten dient 

H uit A op 22 maart om 9 uur te 
verschijnen voor de korrektionele 
rechtbank van Tongeren, Vrijthof 2, 
11e kamer, zaal B Hij zal ter zitting 
worden bijgestaan door meester J 
Sauwens, VU-volksvertegenwoordi-
ger en burgemeester van Bilzen 

Vanzelfsprekend is alle morele 
steun van harte welkom 

LIMBURG 
MAART 

14 MUNSTERBILZEN: Bestuurs-
vergadenng om 20u Lokaal Bloe-
menhof 
19 OVERPELT: Mosselen stuif-m 
van VU-Overpelt in cafe Den Haen 
(aan de kerk Overpelt-centrum) vanaf 
11u 
19 MAASOETER: Spnng Party m 
het Cultureel Centrum Achter Olmen 
te Maaseik vanaf 20u Met Radio 
Grensland drive-in show Org 
VUJO-Maasoeter 

KANTOOR VAN DE NOTARIS 
ROBERT VRIELYNCK 

Te Brugge Sint Kruis 
Prins Leopoldstraat 2 

lel. 050/35.50.22 

OPENBARE VERKOPING 
IN EEN ZITDAG 
DINSDAG 29 MAART 1988 
om 15 uur in het Sekretariaat van het OCMW te Brugge, 
Karthuizerinnenstraat 4, en ten verzoeke van het 
OCMW Brugge, van 

EEN PERCEEL BOUWGROND 
met opstaand bouwvallig gebouw 

te Brugge, Sint Kruis, J Delaplacestraat 81 (hoekvormend met de 
Blauwkasteelweg) 
Sie C, nr 593/G en ex nr 592/C 
Groot 9 139 m2 
Op een instelpnjs van 7 500 000 frank 
Alle inlichtingen ten kantore 

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 m 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 
in 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 

Beleeft 3de druk 
Boek over pastoor dr. Jan Spitz 

Het boek over pastoor dr Jan Spitz 
dat uitgegeven werd ter gelegenfieid 
van zijn honderste geboortedag en de 
huldiging te Genk vorig jaar oktober, 
werd voor de derde maal herdrukt 
Het boek is opnieuw te verkrijgen aan 

de prijs van 300 fr (-1- 50 fr voor 
verzending) op uitsluitend volgend 
adres Renaaut Nauwelaerts, Dorper-
berg 33 te 3671 Opoeferen (011/ 
86 34 56) 

Op maandag 4 april wordt de reis 
via Volterra naar Pisa verdergezet 

Hier wordt een bezoek gebracht aan 
de scheve toren Daarna doorreis via 
IVIontecatini naar Bologna waar het 
historische stadscentrum zal bezocht 
worden Van hieruit gaat het naar 
Padua, en 20 naar Venetië, waar 
bezoeken aan het San Marcoplein 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 fr 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 

De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen nodigt uit. 

De vrouw in de gemeente 
O m d e t w e e jaar h o u d t d e en ige V laams-na t iona le v r o u w e n o r g a 

nisat ie e e n v r o u w e n o n t m o e t i n g , e e n soort , , m a l e " , e e n o n t m o e 
t ing v a n ge l i j kgez inden , e e n v rouwenwee l<end . 

Dit jaar zu l ien wi j e lkaar t e r u g v i n d e n o p 2 2 , 23 en 24 apr i l , in 
A lden B i e s e n , op het g r o n d g e b i e d v a n de g e m e e n t e B i l zen . 

Iedereen in Vlaanderen zal weten 
dat het domein Alden Biesen een 
vroegere landkommandenj 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 21) 
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 m 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-
kretanaat (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 

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-lwanicki Hedwige) 
prijs vanzondagav tot zaterdag
namiddag 5 000 Fr alles incl 
info op hogervermeld adres 

'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

~ 03/888.69,35 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

van het goede meubel 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel . : 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longtmstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel 582 29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
VIjfhuizen 6, Erpe 

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

OEVRIESE 

baron ruunclsun 78 
8520 bruffr 4 

>- bajn brugge - Oostkamp -
'"„ 050/35 74 04 .' 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Open van 10 tot 19u 

T e l . 0 3 / 2 3 6 . 4 5 . 3 1 

Zondag ges loten 

M HMMVMIK 
Z O ' V B B L B B T I I l 

•MMtark toaraakar 

•ncNHOuwENavEtr ia 
ANnVEHKN T.~431.MM 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

FRANSSENS OPTIEK: 
Si lhouet te 
Marw i t z 
Rodens tock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 64 75 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

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

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

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 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Genfsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

DRUKKERIJ VAN LINDEN 

Alle drukwerken 

Pastorijstraat 16-17 
WILLEBROEK 
Tel 03/886 62 89 

03/886 92 93 

Aanneming Begrafenissen 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 
Ferenczl Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel 03/353 26 50 
Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

A l g e m e n e hout e n p l a t e n h a n d e l 
Schave r i j 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 66 83 86 

AFD OKEGEM 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

BLOEMEN 

voor elke gelegenheid 

BOEKETJE 
Kasteelstraat 78 LEDE 
Tel 053/80 04 18 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 
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Frituuruitbater Leo Tack: 
- iJ- - •^ *« ' -%- A.'^h. 

„Wij worden met de vinger gewezen!" 
TONGEREN — Het „frietkot" en de frieten zijn 

sinds jaar en dag een niet meer weg te branden 
gegeven in onze samenleving. Duizenden Vlamin
gen doen zich dagelijks te goed aan tonnen gefruite 
aardappelstaafjes, al dan niet gezegend met een 
kwak mayonaise. 

De friet is zo'n beetje onze kulinaire ambassadeur 
in het buitenland geworden, een wezenlijke faktor in 
onze eetkultuur. Toch roert er de jongste tijd wat in 
het wereldje van de goudgeel gebakken aardappel-
reep, de droesem van het troebele frietvet komt 
bovendrijven, er groeien langzaam maar zeker haar
den van ,,frituristisch" verzet... 

FRIETENBAKKER Leo Tack 
uit Tongeren is zo'n eenza
me strijder, die uit liefde 

voor het val< en uit solidariteit met 
zijn minder mondige kollega's de 
handschoen opneemt in de strijd 
tegen de slechte informatie en 
foutieve voorlichting in de friet-
sektor. In Vlaanderen werken en 
leven duizenden frituuruitbaters, 
een niet te onderschatten deel 
van onze beroepsbevolking. 
Toch bezitten deze mensen over 
het algemeen geen benijdens
waardige status, men trekt al 
eens gauw de neus op wanneer 
men in kontakt komt met verte
genwoordigers uit dit deel van de 
HORECA-sektor. 

zegde juiste informatie niet heb
ben verweM?" 

Fast food 
WIJ: Maar u zei dat de toe

stand nog slechter is dan we 
denken? 

L. Tack: „Juist en il< l<an het u 
bewijzen. Test Aanl<oop heeft het 
inzake de fast food-restaurants 
enl<el over hun hoge prijzen en 
een paar andere uiterliji<heden, 
maar dat dié eetgelegenheden 
een waar gastronomisch Tsjerno-
byl zijn, daar wordt met geen 
woord over gerept! Wie l<rijgt nu 
het del<sel op de neus?... de 
Ideine snackbars, de restaurants 

Test Aankoop 
ontzenuwd? 

WIJ: Wat ligt er feitelijk op de 
lever van de frietenbakkers? 

L. Tack: ,,Een tijdje geleden 
ontstond er beroering, zowel bij 
de verbruikers als bij de mensen 
van het vak, naar aanleiding van 
twee enquêtes die verschenen in 
het konsumentenmagazine Test 
Aankoop. De resultaten van dit 
onderzoek haalden alle krante
koppen, tot zelfs in het buiten
land. Volgens Test Aankoop zou 
men in de meeste gevallen 
smeerlapperij in plaats van frie
ten voorgeschoteld krijgen. 

Nu vind ik dat zulke onderzoe
ken moeten kunnen, de bevol
king en de vakmensen dienen 
voorgelicht te worden, slechte 
waar moet aangeklaagd worden, 
h^aar wat Test Aankoop betreft 
heb ik sterk de indruk dat zij 
slechts sensatie hebben gezocht. 
Ik heb dit onderzoek volledig 
weerlegd, op duidelijke gronden, 
vroeg of laat hoop ik het te kun
nen uitgeven in brochurevorm." 

WIJ: Wat zat er scheef bij 
Test Aankoop? 

L. Tack: ,,/n alle zaken die 
gebruind afgebakken worden zit
ten schadelijke stoffen. Volgens 
Dr.ir. A. Huygebaert van Gent ligt 
de ideale temperatuur voor het 
bakken van frieten op 175°C. 
Een ander professor uit Gent, De 
l^arteleire zegt dat het vet zeker 
niet boven de 185°C. mag wor
den opgewarmd. Wanneer men 
daar over gaat oxideert het vocht 
in de eetwaren evenals de bak-
resten die aan het oppervlak van 
het frituurvet in aanraking komen 
met de lucht. Deze resten bezin
ken, verkolen en vergiftigen de 
hele vetmassa. Test Aankoop 
daarentegen beweert dat men de 
gebruiksaanwijzing van de appa
ratuur moet volgen. In haar num
mer van januari '88 staat een 
afbeelding van een friteuse die 
190°C. aanbeveelt vooreen aan
tal eetwaren. In de bijgevoegde 
gebruiksaanwijzing staat ,,Hou u 
aan de in gebruiksaanwijzing 
aanbevolen temperaturen". Als 
de termostaat van zo'n friteuse af 

L. Tack: ,,Testen mogen niet op nonchalante wijze af gehaspeld 
worden!" 

foto Ronald Szommer 

wordt gezet, stijgt de temperatuur 
van het vet aan de tot rust komen
de oppervlakte met 10°C. (dit is 
getest bij uiterst moderne Ameri
kaanse apparatuur, Europese fri-
teuses overschrijden de geciteer
de afwijkingen soms in veel
voud!)..." 

WIJ: Zegt u nu dat de toe
stand eigenlijk nog veel erger is 
dan hetgeen uit de enquêtes 
van Test Aankoop blijkt? 

L. Tack: ,,Ja, ze geven foutie
ve informatie en zijn bovendien 
onvolledig en nonchalant in hun 
onderzoeken. 

Ik beweer helemaal niet dat ze 
met opzet zo lichtzinnig te werk 
zijn gegaan. Ze zeggen dat ze 
verschillende instanties hebben 
gekontakteerd maar dan vraag ik 
me wel af waarom ze die zoge-

Tijdschrift „De Frituur" 
V.U: A. Vaes, 
redaktie L. Tack, 
Veemarkt 2, 
3700 Tongeren 
Tel. 012/23.55.03 
of 23.54.54. 

en de frietkramen! Ons willen ze 
een geweten schoppen, wij wor
den met de vinger gewezen, tot in 
het buitenland toe, maar bij die 
groten telt het geweten niet, en
kel de jaarbalans." 

WIJ: Verkopen de landelijke 
frietkramen dan enkel „hemel
se spijzen"? 

L. Tack: ,,Professor Huyge
baert, die ik daarnet reeds ver
noemde, zegt naar aanleiding 
van zijn onderzoekingen: ,,ln te
genstelling tot de verwachtingen 
is de kwaliteit van de vetten af
komstig uit de kleine frituren veel
al van een behoorlijker kwaliteit 
dan die uit scholen en restau
rants." Dit heeft Test Aankoop 
niet eens doorzocht. Hier zit nu 
juist de knoop, geen enkele lan
delijke frituur werd onder de lou
pe genomen, maar toch zijn de 
uitbaters van deze frietkramen de 
eerste slachtoffers, in de kranten 
werd een echte hetze gevoerd, 
dit voel je uiteraard ook aan de 
verkoopscijfers!" 

WIJ: Toch krijg je wel eens 
verdorven frieten voorgescho
teld in een landelijke frituur. 

L. Tack: ,,Juist, maar dit is 
vaak te wijten aan eksterne fakto-
ren. Hoe vaak valt het niet voor, 
dat aan een frietenbakker met 
sulfiet behandelde aardappelen 

worden geleverd, buiten zijn we
ten om? De uitt)aters zijn vaak 
niet of slecht geïnformeerd over 
de eetwaren en de apparatuur. 
De frietenbakker moet soms wil
lens, nillens een kraam huren 
zonder stromend water, blootge
steld, bij verkoop aan het raam, 
aan de uitlaatgassen van het ver
keer. De uitlaatgassen worden 
over het kokende frituurvet naar 
binnen gezogen, met alle gevol
gen vandien!" 

WIJ: Die dingen kunnen toch 
vermeden worden? 

De tortuur van 
de frituur 

L. Tack: ,,Wij zijn niet god de 
vader die alles weet, maar friet-
boeren. Dit is nu juist het drama 
van de frituuruitbater, hij word 
gebruikt en misbruikt. Het zijn 
soms mensen die amper kunnen 
lezen of schrijven, ze zijn onmon
dig. Velen onder ons zijn frieten
bakker geworden zonder het zelf 
te willen, uit noodzaak om te 
overleven. Het is een hard en 
ondankbaar beroep, je hebt prak
tisch geen sociaal kontakt met de 
mensen, je raakt afgezonderd. Er 
is een kompleet gemis aan dege
lijke vakbladen, je hoeft dus niet 
stom te staan dat de mensen in 
ons vak zo slecht geïnformeerd 
zijn. Natuurlijk trappen ze dan in 
enquêtes als die van Test Aan
koop, ze hebben niets anders. Ze 
laten zich de „Oxifrit" opsolfe-
ren, een apparaatje dat zogezegd 
de deugelijkheid van frietvet on
derzoekt (ook gepromoot door 
Test Aankoop), maar er zijn ver
schillende gevallen bekend van 
giftige waren die door dit appa
raatje goed worden bevonden!" 

WIJ: Laat de overheid hier 
dan geen steek vallen? 

L. Tack: „Ik denk van wel, de 
overheid zou in overleg met de 
vakmensen tot een degelijke in
formatiespreiding moeten ko
men. Ook de eventuele sankties 
zouden doeltreffender moeten 
zijn. Tegenwoordig geeft men 
boetes van zeshonderd tot ne
genhonderdduizend frank maar 
dat is volgens mij niet zinvol. Alle 
uitbatingen die slechte frieten 
aanbieden zou men tijdelijk moe
ten sluiten, met gradaties op bv. 
de graad van vervuiling. Een mo
gelijkheid zou ook zijn om de 
overtreders te verplichten de 
rede van sluiting duidelijk zicht
baar te doen aanplakken. De her
opening zou dan wel onder bege
leiding geschieden. Bij herhaling 
van een overtreding zou de straf
maat verdubbeld moeten wor
den, bij het treffen van sankties 
mag geen onderscheid gemaakt 
worden tussen grote en kleine 
zaken. Anderzijds zou men een 
degelijk vijfsterrensysteem kun
nen toepassen, zoals dit bij de 
hotels het geval is, wanneer een 
zaak zich in positieve zin van 
anderen onderscheidt." 

WIJ: Er is nogal wat te doen 
geweest in verband met de 
maatstaf van heffing die het 
ministerie van Financiën toe
past op het verbruik van friet
vet. 

L. Tack: ,,Ja, maar naar het 
schijnt is deze maatregel onlangs 
ongedaan gemaakt, het fijne er
van weet ik ook nog niet precies. 
Het was inderdaad schandalig 
dat men de hoeveelheid gebruikt 
frituurvet als maatstaf voor hef
fing nam. Het frietvet is als water 
bij het spoelen, men kan daarop 
niet bezuinigen. Stel dat voor een 
volksvertegenwoordiger de parle
mentaire tussenkomsten dienen 
als aanslagvoet op zijn inkomen. 

hoeveel werk zou er dan nog in 
de Wetstraat verricht worden? 
Zodus, heelwat frietenbakkers 
verversten hun vet niet tijdig om
dat ze daar fiskale voordelen mee 
behaalden. Dit is sterk in de ak-
tualiteit gekomen, vorige zomer 
na een onderzoek van het Gentse 
stadslaboratorium in opdracht 
van het Gentse stadsbestuur bij 
de aanvang van de Gentse fees
ten. Het was de eerste maal dat 
dit zo duidelijk, zwart op wit be
kend werd gemaakt." 

WIJ: Sinds een aantal jaren 
geeft u zelf een blaadje uit, ,,De 
Frituur". 

L. Tack: „Juist, een groeiend 
ongenoegen over de slechte in
formatie, en de behoefte uit de 
isolatie te geraken brachten me 
ertoe dit informatieblaadje uit te 
geven. Hier is duidelijk behoefte 
aan. Er is anderzijds wel de orga
nisatie NAVEFRI (Nationaal Ver
bond van Frituristen) waar ik 
reeds lang, en nog altijd lid van 
ben. l\Aen vroeg me destijds naar 
hun vergaderingen te komen 
maar toen ik daar liet zien vloog ik 
onmiddellijk buiten!'' 

WIJ: Hoezo? 
L. Tack: „Och, eigenlijk neem 

ik hen dit niet kwalijk, de preciese 
reden heb ik nooit helemaal kun
nen achterhalen, in dit vak is elke 
kollega natuurlijk een konkurrent 
en ik denk dat ik door mijn kriti
sche ingesteldheid bij een aantal 
mensen de vrees heb verwekt dat 
ik een tweede vereniging wilde 
oprichten, mets is minder waar, 
beroepsbelangen dienen in 
groep verdedigd te worden. Trou
wens ik merk de jongste tijd enige 
kentering in hun houding tegen
over mij, de voorzitter van NAVE
FRI is me vandaag nog schrifte
lijk bijgetreden in de zaak van 
Test Aankoop." 

WIJ: Er zijn toch ook midden
standsverenigingen? 

L. Tack: „Welke frietenbakker 
is bereid het lidgeld van deze 
verenigingen te betalen, hij ziet 
niet in hoe die middenstandsver
enigingen zijn belangen zouden 
kunnen verdedigen. De friturist 
loopt in zo'n organisatie verio-
ren. 

WIJ: U wil ook onafhankelijk 
blijven? 

L. Tack: ,,Ja, ik wil me in mijn 
blaadje enkel bezighouden met 
dingen die de frietenbakker aan
belangen, los van alle politiek, 
zonder sponsoring of publiciteit. 
Ik wil goede, eenvoudige bruikba
re informatie verstrekken, zowel 
aan de producent, de konsument 
en de uitbaters. Deze informatie 
dient duidelijk, begrijpbaar gefor
muleerd te zijn. Dit blad wordt 
gratis toegezonden aan elke frie
tenbakker die geïnteresseerd is. 
Ik besef wel dat ik nu nog prak
tisch alleen sta, maar ik ben er
van overtuigd dat ik het bij het 
rechte eind heb, anders steek je 
daar niet zoveel tijd en eigen 
kapitaal in. Het loont de moeite, 
ik doe dit uit idealisme en ik 
geloof zeker dat ik binnen afzien
bare tijd meer gehoor vind voor 
de grieven van mijn kollega's en 
mezelf." 

(t.s.) 

MENSEN 
^^ONS 

j 
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