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N looms Notionoo Weekblad 

Nu zaterdag in Gent: 

VU-kongres over de Gemeenteraadsverkiezingen 

Afspraak op 't Pleintje Lees biz. 9 

De pijn blijft 
Tijdens de voorbije week haalde de Volksunie haast dagelijks 

de grote media. Nooit voorheen kwamen de partij en enkele van 
haar mandatarissen zo nadrukkelijk en herhaaldelijk in het 
nieuws. Teneinde alle twijfel weg te nemen: wij zijn met deze 
gang van zaken niet gelukkig. Integendeel! Naar onze beschei
den mening is het nu méér dan welletjes geweest en doet elke 
rechtstreeks of onrechtstreeks betrokkene er goed aan de sereni
teit te herstellen en de resultaten van het onderzoek af te 
wachten. 

Al moet men zich hierbij afvragen wie aan de basis ligt van al 
de heisa van de afgelopen dagen en het daardoor ontstane 
tumult. Niet de Volksunie of één van de genoemde VU-politici 
zijn met dit spektakel begonnen. Het startschot daartoe werd 
gegeven in kringen van het gerecht. Deze brachten, nog vöör de 
operatie plaatsgreep, sommige gepriviligieerde journalisten op 
de hoogte van wal er stond te gebeuren. Zij organiseerden, 
bewust, het fatale lek en schonden aldus op een beangstigende 
wijze de wettelijk verplichte geheimhouding van het onderzoek. 

Tot op dit eigenste ogenblik — woensdagmiddag 12 uur, zeven 
dagen na de huiszoekingen — werd niemand van de Volksunie 
ol^cieel op de hoogte gebracht van de juiste draagwijdte van de 
hele affaire, laat staan van de precieze klacht. Alle informatie 
waarover de Volksunie-top momenteel beschikt, heeft zij net 
zoals iedereen moeten vernemen via de media. 

Deze bedenking bevat geen verwijt voor de pers, onze ergernis 
richt zich tegen het stelletje onverlaten dat aan het kletsen ging. 
In een goed funktionerende demokratie heeft de pers immers de 
plicht de burgers te informeren over wat politici verrichten of 
uitspoken op het publieke forum. Toch kan men bezwaarlijk 
loochenen dat sommige perslui zich met een overdreven drang 
naar sensatie op dit dossier geworpen hebben en de vermoedens 
schaamteloos in verdachtmakingen en beschuldigingen omzet
ten. Opvallend daarbij is dat uitgerekend deze kranten die dit 
dossier zonder enige skrupule of schroom benaderden, heel 
precies geïnformeerd bleken te zijn over allerlei, zelfs onnozele 
details. 

Ook wij worstelen ondertussen nog steeds met een hele reeks 
pertinente vragen, waarvan de meest belangrijke blijft: hoe is 
het mogelijk dat een onderzoeksrechter een dergelijke machts-
ontplooiing ontketent, op basis van de aantijgingen van een 
dubieus man en zonder vooraf het meest kwestieuze dossier (de 
aanbesteding van een parlementair bouwwerk) bekeken te 
hebben? Indien dergelijke beweringen inderdaad volstaan om 
de naam van achtenswaardige burgers en een politieke partij 
zomaar te grabbel te gooien, dan moet men zich inderdaad 
afvragen hoe erg het gesteld is met onze ooit hooggeprezen 
rechtsstaat. Als daarenboven ook nog onwettelijke Inbreuken 
gebeuren op de persoonlijke levenssfeer van korrekte mensen en 
taktieken gehanteerd worden die men verwacht bij het lezen van 
goedkope stationsromans of het bekijken van nietsbetekende 
televisiefilms, dan zijn we verzeild in een hoogst gevaarlijke 
toestand. Wanneer tenslotte zou blijken dat achter dit alles ook 
nog partijpolitieke motieven of zelfs een komplot zouden steken, 
dan is het hek wel helemaal van de dam. 

Wél onloochenbaar is de nuchtere vaststelling dat de aange
richte schade aanzienlijk is, wat er straks ook mag gebeuren. 
Nadat de Volksunie o.l.v. haar voorzitter als een top-verkie-
zingsbelofte het herstel van de politieke zeden had vooropge
steld en amper enkele weken na de toetreding van deze partij tot 
een centrale regering, komen deze beschuldigingen wel biezon-
der hard aan. Wanneer straks zal blijken dat de geuite beschul
digingen volkomen onterecht waren, dan zal de pijn niet hele
maal verdwenen zijn. Hoeveel mensen dragen immers niet een 
gerechtelijk litteken en worden blijvend met de vinger gewezen 
door hun wantrouwende omgeving omdat hun naam ooit „ge
noemd" werd, zelfs indien zij naderhand van alle schuld werden 
vrijgesproken. Hetzelfde geldt voor een politieke partij die prat 
gaat op haar ongebondenheid en haar onkreukbare vertegen
woordigers. 

Uit deze hoogst onverkwikkelijke story moeten onvermijdelijk 
lessen worden getrokken. Gaande van een sluitende regeling 
inzake het financieren van partijen over de oprichting van een 
permanente parlementaire kontrole op de politionele diensten 
tot en met een drastische bescherming van de naam en faam van 
elke burger. Zoniet dreigen we binnenkort te ontwaken in een 
land waar niemand nog veilig is voor de bedenkelijke fratsen 
van showlustige sheriffs. 

WIJ 

Gsi' 

Schiltz maakt balans op 

Een nieuwe aanpak 
Vice-premier en minister van Begroting Hugo 

Schiltz hield gisteren voor de l<ommissie van Finan
ciën van de Kamer een inleidende uiteenzetting over 
de bespreking van de rijksmiddelenbegroting. 

Schiltz wil de opgelopen begrotingsvertraging nog 
vóór de vakantie wegwerken. Daartoe zulen de 
departementele begrotingen van 1985, 1986 en 
1987 (die nog niet werden goedgekeurd) in één 
pakket bij het Parlement worden ingediend. 

HET kabinet van de minister 
is momenteel nog aan 
het onderzoel<en welke 

echte erfenis Guy Verhofstadt als 
vorig minister van Begroting 
heeft nagelaten. Hierbij zouden 
meerdere miljarden betwist wor
den. 

Het is moeilijk nu reeds vooruit 
te lopen op de resultaten van dit 
onderzoek. Niettemin vreest 
Schiltz dat niet onaanzienlijke 
kredietvermeerderingen voor 
1988 zullen dienen aanvaard te 
worden wegens onderschatting 
van begrotingskredieten door de 
vorige regering. Hierbij kan on
dermeer gedacht worden aan de 
departementen van Ekonomi-
sche Zaken, Sociale Zaken en 
Arbeid en Tewerkstelling. 

Volgens Schiltz zou een be
langrijk gevolg hiervan zijn dat 
het door de vorige regering ge

stelde begrotingsobjektief, met 
name een verminderd netto te 
financieren saldo van 7,4% van 
het BNP, moet herzien worden in 
het licht van de reële toestand op 
dit ogenblik. Zelfs indien nieuwe 
kompensaties aan de desbetref
fende departementen gevraagd 
worden is het niet onmogelijk dat 
het deficit van de nationale over
heid voor 1988 op dit ogenblik 
wel eens op 8,5% van het BNP 
zou moeten geraamd worden! En 
dat is heel wat meer dan Verhof
stadt had voorspeld... 

De huidige minister van Begro
ting is vast van plan een duidelijk 
onderscheid te maken tussen de 
erfenis die hij van Verhofstadt 
gekregen heeft en de verant
woordelijkheden van de huidige 
regering. 

Schiltz kondigde verder een 
besparingsronde aan voor juli 

1988. De draagwijdte en omvang 
daarvan zullen natuurlijk afhan
kelijk zijn van de geaktualiseerde 
begrotingssituatie. Met de huidi
ge gegevens zal de inspanning 
om het netto te financieren saldo 
van de schatkist tot 7% van het 
BNP terug te brengen, tussen de 
50 en 80 miljard bedragen. Bij de 
uitvoering van de begrotingssa
nering zal, volgens Schiltz, de 
vrijwaring en bevordering van de 
ekonomische groei en tewerkstel
ling centraal dienen te staan. 

Een nieuwe aanpak van de 
Begroting, en bijgevolg ten dele 
een andere politieke visie, kan 
dus verwacht worden. 

Een 
oversteek... 

...over de oceaan met 
Pan-Am zal binnekort on
ontbeerlijk zijn om nog 
een schilderij van een 
Oude Vlaamse Meester te 
kunnen bewonderen. 
Tenzij... 

(lees op bIz. 24) 



Wi\ 
Ruiterkamp voor 
beginnende ruitertjes van 
7 t/m 15 jaar (Juli/Aug.'88) 
Kasteelhoeve Litzberg 
Hoeveweg 145 
3650-OILSEN-Lanklaar 
tel. 011/65.75.65 (Mevr. Gus-
senhoven-lwanicki Hedwige) 
prijs: van zondagav. tot zaterdag
namiddag: 5.000 Fr alles incl. 
info op hogervermeld adres. 

^ c h e m i c a l i ë n 

KORTESTRAAT 15-19 

B-2650 BOOM 

'S 03/888.69.35 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

van het goede meubel 
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen Tel . 03/236.45.31 

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: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 

korte termijn: AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longt instraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR — ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

% 

nv de winne-fabrisac 

/ migrostraat 128 
/ è 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

d r u k k e r i j 

typo offset - r ep ro 
e n v e l o p p e n - rx ehvéi^fpper. 
ke t t ingformuHeren *""* 
b o e k d r u k - direct ma l ! 

GELD 
Onnniddell i jk te bekomen bij 

F R A N S V A N M O O R T E R 
V i j f h u i z e n 6 , E rpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

DEVRIESE 

baron ruMtttlaan 78 
8320 brugge 4 

- baan brugge - Oostkamp 
^w 050/35 74 04 

Open van 10 tot 19u. Maandag gesloten 

h m i M l w t f f c 
ZO'VBBL BBTCR 

a«MMrkto«riaafc«r 

- d 1 1 : - ; 
•TCENHOUWtMVEtT U 

^m 
Iw i;:uVK 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fralkinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marvi^itz 
Rodenstock 

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

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

D a n i ë l C o r t i e r 
0 2 / 4 2 8 . 6 9 . 8 4 

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 
_ PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens. 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 

Tel. 053-21.36.36 

DRUKKERIJ VAN LINDEN 

Alle drukwerken 

Pastori jstraat 16-17 
WILLEBROEK 
Tel 03/886.62.89 

03/886.92.93, 

Aanneming Begrafenissen. 

PVBA 

I. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wi| bouwen voor u 
sleutel op de deur 

H o u t z a g e r i j 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 

AFD NINOVE-9400 
Steenweg naar Aalsl 496 

Tel 053-66 83 86 
AFD OKEGEM-9471 

Leopoldstraal 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel. 03/353.26.50 
Open van 9 tot 20 u. van maandag 
tot zaterdag. 

B L O E M E N 

voor elke gelegenheid 

BOEKETJE 
Kasteelstraat 78 LEDE 
Tel.: 053/80.04.18 

KLEDING LENDERS 

Slnt-Oamiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

\ ^ lepel & vork 

22J2 
I drhre-in | 

S. M. B. 

P.V.B.A. Bierhandel Hellinckx 

stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel. 582.10.93 
H 
HBItBHANDELW 

ELUNCKA 

Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe's 

WIJ bestellen ten huize 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerlo 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

T^astiiutant 

Kom eens bij ons! 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise — 02/269.70.45 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17 - 011/43.20.51 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71.15,36 
Kontich, Kon. Astridlaan 85 - 034/57,30,32 
Leuven, 1, Dortmunder Thier Braü Hof, Tervuursevesl 60 - 016/22.86 72 

2. Bierkelder, Oude f̂ arkt - 016/22.68,69 
3. Pallieter, Oude H^arkt 7 

Tortiout, 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 Tonisstemer Sprudel, goed en goedkoop eten 

S e d e r t 1910 
J A N P A U W E L S - D E B R A U W E R 

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

Koffiebranderij 

Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734.56.09 - 460.48.87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

RESTAURANT 

m ^ ^ ^ i Hoek 
l ^ ^ ^ y I Wolvengracht 

G L O B E T M. , 
r i r , „..,r.',.r,. . LeopoWstraat 

Tel 217 91 53 
Waar V lamingen 
thu is zijn... 
in 't hart je van Brusse l 

Banke tbakke r i j 

AIMTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-21 35 33 

e<o°*î  
^9) o^«^' 

w^ 

AFSPANNING-HERBhl^G 

TOMBERG 

Afspanning Tomberg gelegen i 
een stukje ongerepte natuur! 
Specialiteiten: 
Pannekoeken — Spagfietti 

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
TeL 02/532.09.40 

'tboerenhof 
CAFE - RESTAURANT-FRTOIUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone grill 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren • 
Tel. 087-68.67.03 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

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

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

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28 

R E S T A U R A N T - H O T E L 

OVEREINDE 
Salons R a y m o n d 
— banketza len tot 300 per

sonen 
— specia l i te i ten brui lof ten 

en banket ten 

O v e r e i n d e 8 A S 

T e l . 0 1 1 / 6 5 . 7 3 . 0 5 - 6 5 . 8 9 . 4 0 
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Wi 
Een weekje ,,VU-affaire" 

Verdachtmakingen troef 
Woensdag 1 juni, 10.34 uur. In de lokalen van de 

WIJ-redaktie neemt de wekelijkse deadline-koorts 
zienderogen toe. Nog 146 minuten scheiden het 
kleine team van WIJ-journalisten van het ogenblik 
waarop de laatste tekst moet binnen zijn op de 
drukkerij. 

De telefoon rinkelt. Een kollega heeft bizar 
nieuws... 

TOT op heden, een week 
later, blijft de enige infor
matiebron trouwens de 

pers. De ,,genoemden" werden 
immers nog steeds niet in kennis 
gesteld van een ,,officiële aan
klacht". 

Wat sommigen geenszins belet 
de verdachtmakingen verder te 
zetten... 

Beweringen van 
oud-medewerker 

Uit het bewuste telefoontje van 
woensdagochtend kon vaagweg 
opgemaakt worden dat de ge
rechtelijke politie bezig was met 
een grootscheepse operatie te
gen en m ,,VU-kringen". Eén en 
ander zou te maken hebben met 
een financieel schandaal en 
daarij vielen de namen van Euro
parlementslid Willy Kuijpers en 
vice-eerste minister Hugo 
Schiltz. Direkte navraag bij deze 
politici en bij partijvoorzitter Jaak 
Gabriels maakte ons op dat 
ogenblik niks wijzer, zij vielen 
kompleet uit de lucht en hoorden 
het donderen in Keulen. Waarop 
hoofdredakteur Maurlts Van Lie
dekerke besloot over dit gerucht 
nog niet te reppen in de WIJ-
editie van daags nadien. 

Na de middag, en dus na de 
deadline, bleef het aantal tele
foontjes van kollega's weliswaar 
toestromen. Op de redaktie, op 
het nationaal VU-sekretariaat en 
op het kabinet van de vice-pre-
mier. Omstreeks 19 uur kreeg 
men eindelijk zicht op hetgeen er 
aan de hand was, niet zonder 
eerst de meest waanzinnige ver
halen te hebben gehoord. 

Ene Jan C. uit Halle — oud-
medewerker van Willy Kuijpers 
en geen onbekende bij het ge
recht — had tijdens zijn recentste 
opsluiting tegenover onderzoeks
rechter Guy Bellemans beweerd 
dat Kuijpers tijdens de periode 
dat hij kwestor was, onrechtmati
ge gelden had ontvangen van 
een aannemer als ,,bedanking" 
voor de toegewezen aanbeste
ding van een ondergrondse par
keergarage in het Paleis der Na
tie. Deze centen zouden via Hugo 
Schiltz en de rekening van een El 
Salvador-komitee uit Halle, waar
van Jan C. voorzitter was, bij 
Kuijpers zijn terecht gekomen. 
Hierop ontketende Bellemans — 
bepaald met aan zijn proefstuk 
toe (herinner U de voetbalaffaire 
en de zaak van Kredietbank-voor
zitter Wauters) — een massale 
razzia: zowat het hele voertui-
genpark van de gerechtelijke po
litie werd ingezet, 40 leden van 
de gerechtelijke politie en veer
tien officieren inkluis. De kode-
naam doet denken aan een 
staatsgreep, ,,Operatie Salva
dor". 

PVV op de hoogte 
In een eerste reaktie zette voor

zitter Gabriels meteen de puntjes 
op de i en haaide uit naar de wijze 
waarop het vooronderzoek ver

liep, 's Anderdaags bevestigde 
hij dit standpunt voor radio en 
televisie: indien uiteindelijk zou 
blijken dat er effektief gefoefeld 
werd, dan zou hij hard optreden. 

Diezelfde dag gaf Willy Kuij
pers zijn versie, in aanwezigheid 
van zijn raadsman Hugo Cove-
liers en nadat hij in het Parlement 
het bewuste dossier was gaan 
bekijken. Waaruit overigens 
bleek dat de bewuste aanbeste
ding perfekt volgens de regels 
was verlopen, maar eveneens dat 
Bellemans met eens de moeite 
had gedaan dit dossier te bekij
ken. 

Ook donderdag pakte de Waal
se liberale krant ,,La Dernière 
Heure" uit met een al te gek 
verhaal over de Libanese finan
ciële konnekties van Hugo 
Schiltz. Daags nadien bevestigde 
„Gazet van Anwerpen" wat velen 
al hadden vermoed, nl. dat de 
PVV achter deze affaire steekt en 
sinds weken op de hoogte was 
van de geplande ,,Salvador-ope-
ratie". 

Vrijdag was Hugo Schiltz aan 
de beurt om tekst en uitleg te 

geven. Hij diende ook formeel 
klacht in tegen de wijze waarop 
het gerecht deze zaak behandel
de. 

Zaterdag kregen we via een 
reeks kranten eindelijk kennis 
van de schijnbaar formele klach
ten. Al werd daar onmiddellijk 
aan toegevoegd dat men ,,m ge
rechtelijke kringen" reeds ge
zegd had dat het onderzoek op 
een reeks van de aangehaalde 
punten op een sisser zou aflopen. 

Besmeuren 
van VU-blazoen 

Na het weekeinde kreeg de 
man, die met zijn duistere verkla
ringen aan de basis lag van de 
hele rel, in sommige kranten 
nochtans breedvoerig de kans 
om nog eens zijn beschuldigin
gen te herhalen. 

Vandaag, zeven dagen na het 
eerste telefoontje, begint stilaan 
iedereen te zien dat het vooral 
om een politiek opgezette zaak 
gaat met slechts één bedoeling: 
het besmeuren van het VU-bla
zoen en het verdacht maken van 
sommige VU-vooraanstaanden. 
Indien de gevolgen niet zo ernstig 
waren, zou men er zelfs kunnen 
om lachen.. 

Willy Kuijpers zelf laat het al
vast met aan zijn hart komen: 
vandaag organiseerde hij de 
„operatie Medardus" met een 
open-deur-dag bij hem thuis en 
de uitreiking van de eerste 
Vlaams-nationale steekpen
ning... 

Willy Kuijpers 

vraagt duidelijkheid 
Onmiddellijk na het bekendma

ken van het nieuws met de huis
zoekingen heeft Europarlements
lid Kuijpers aan lord Plumb, voor
zitter van het Europarlement, ge
vraagd aan het Belgische gerecht 
de toegang te verlenen tot zijn 
kantoor en dossiers te Brussel en 
te Straatsburg. Om alle duidelijk
heid in ,,de zaak" te hebben 
verzoekt hij de EP-voorzitter 
,,een spoed-procedure in te zet
ten voor de opheffing van mijn 
parlementaire onschendbaar
heid". 

Aldus wil W. Kuijpers gepast en 
snel in kontakt treden met de 

instanties 
waarheid 

,,zodat 
kunnen 

gerechtelijke 
klaarheid en 
groeien". 

Aan de Belgische minister van 
Justitie, Melchior Wathelet, 
vraagt Kuijpers een huiszoeking 
met dezelfde bedoelingen. Te
vens nodigde hij uit tot een soort 
,,open-deur-dag" ten zijnen hui
ze in Herent, op woensdag 8 juni. 

Aan de kamervoorzitter C.-F. 
Nothomb vraagt Kuijpers de 
kwestuurdiensten van de Kamer 
een officieel onderzoek te laten 
instellen naar alle dossiers uit de 
tijd dat hij er kwestor was. 

Vice-eerste minister Hugo Schiltz: 

„Ik dien klacht in" 
Vorige week vrijdag riep ook vice-eerste minister 

Hugo Schiltz de pers bijeen. De betichtingen alsof hij 
betrokken was in een financieel schandaal, werden 
hem te gortig. 

Bovendien haalde hij fors uit tegen bepaalde 
praktijken van de rechterlijke diensten, waarvan ook 
hij het slachtoffer is. 

Hugo Schiltz, van wie geweten is dat hij zich niet makkelijk op 
sleeptouw laat nemen, sloeg hard terug. De bewering dat zijn telefoon 
werd afgeluisterd, kan inderdaad tellen... 

SCHILTZ zei dat het geen 
makkelijke opgave is te 
reageren tegen deze aan

tijgingen, te meer omdat hij nog 
steeds niet ingelicht werd over de 
ware toedracht van de feiten Ter
zake was hij formeel: noch hijzelf 
noch één van zijn vroegere of 
aktuele medewerkers worden ge
vat door enig gerechtelijk onder
zoek. 

Telefoon 
afgeluisterd 

Schiltz bevestigde dat de ge
noemde aannemer weliswaar 
een donator is van de Volksunie, 
maar hij vroeg zich af wat hieraan 
onwettelijk is 

Wel ernstige vragen had hij bij 
de handelswijze van sommige lie
den van de rechterlijke macht. 
,, Alhoewel elk vooronderzoek 
verplicht geheim moet verlopen, 
zorgden sommige verantwoorde
lijken ervoor dat één en ander 
uitlekte. Wat geenszins strookt 
met de plichtenleer." 

Ook de onthulling dat men in 
PVV-kringen sinds geruime tijd 
op de hoogte was van de opera
tie, vindt Schiltz bedenkelijk en 
werpt een ernstige smet op het 
gerechtelijk blazoen. 

Schiltz bleek echter vooral 
boos over de toegepaste meto
des, zoals het afluisteren van te
lefoons. Ook de zijne! Dit leidde 
hij af uit een vreemd bericht in 
,,La Dernière Heure" over een 
Libanese konnektie: alleen wie 

de jongste dagen meeluisterde 
met de gesprekken die zijn echt
genote voerde, kon tot zo'n kon-
klusie komen. Ter verduidelij
king : het gespreksonderwerp be
trof kunstvoorwerpen van haar 
hand, die blijkbaar onrecht
streeks de interesse opgewekt 
hadden van enkele Libanezen... 

,,Na 35 jaar onberispelijke ba-
liepraktijk als advokaat en 25 jaar 
parlementaire carrière, meen ik 
het recht te hebben te verklaren 
dat de wijze van optreden terzake 
— het schenden van het geheim 
van het onderzoek en van het 
beroepsgheim — een fundamen
teel gevaar betekent voor de 
rechtsstaat. Het is gevaarlijk voor 
de demokratie wanneer naast de 
spektakelstaat ook een spekta
kelgerecht ontstaat ", zei Schiltz. 
Die vanuit deze bekommernis be
sloot hij klacht neer te leggen 
tegen onbekenden in het ge
recht 

Schandaalmyte 
De vice-eerste minister dankte 

tot slot deze media die het nodige 
voorbehoud aan de dag legden. 
Maar tevens drukte hij zijn ver
wondering uit over de manier 
waarop andere perslui dit dossier 
behandelden; zij die gretig een 
schandaal-myte hebben opge
bouwd zonder de ernst van som
mige insinuaties te vereffenen. 

Ook hij zei met gerust gemoed 
het verder verloop van het onder
zoek, waarvan hij nog altijd geen 
weet heeft, af te wachten. 

(Lees ook biz. 4). 
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Wi) 
Coudenberg 

Verleden week berichtten we 
hier dat Lieve Martens, de echt
genote van onze premier, aan de 
vergaderingen van de Couden-
berggroep had deelgenomen. 

In een brief aan de Eerste Mi
nister waarschuwde de voorzitter 
van het IJzerbedevaartkomitee 
Paul Daels dat ,,de aktieve be
trokkenheid van uw echtgenote 
(van Martens, red.) bij de werk
zaamheden van de Coudenberg-
groep en de ruchtbaarheid die 
eraan gegeven wordt, zeker niet 
bevorderlijk zijn voor het beleid 
dat U verklaart te willen voeren in 
de door U geleide regering". 

In een paginagrote advertentie 
in De Standaard en Le Soir deed 
de Coudenberggroep deze week 
een oproep tegen separatisme. 

Onder de titel ,,Kunnen Vla
mingen, Walen en Brusselaars 
ook nog buiten het voetbalveld 
samen punten scoren?" beweert 
de groep dat België afglijdt naar 
separatisme of bestendige kon-
fliktsituaties. Volgens de Couden
berggroep zou een splitsing zo
wel in Vlaanderen, Wallonië, 
Brussel als in de Oostkantons 
nefaste gevolgen hebben voor de 
ekonomie, de tewerkstelling en 
het sociaal bestel. De groep ver
zet zich tegen een terugkeer naar 
de vroegere unitaristische staat, 
maar haar leiders spraken zich 
eerder reeds uit voor een provin
ciaal federalisme. 

Ondertussen vernamen we dat 
twee leden van de Coudenberg
groep ontslag namen. Guy Cle-
mer en Mieke Offeciers. Beide 
direkteurs bij het VEV vinden dat 
de groep niet langer voldoet aan 
de voorwaarden van een politiek 
ongebonden diskussieforum. 
Ook vinden zij dat de groep meer
poli federalisme nastreeft wat in
druist tegen de standpunten van 
de Sociaal-Ekonomische Raad 
van Vlaanderen. Waarvan akte! 

PSC 
De PSC gaat blijkens recente 

verklaringen van voorzitter De-
prez de weg van het federalisme 
op. Deprez meent dat het nutte
loos en ongezond is om de fede
rale toekomst van België te willen 

afremmen, vertragen of ontvluch
ten. De strategie "an de PSC lijkt 
dus aan een belangrijke wijziging 
toe. Deprez wil meewerken aan 
een federaal België om ,,een kon
federaal België te vermijden". 

Deze koerswijziging is natuur
lijk niet bij heel de PSC te mer
ken. Om verschillende redenen 
blijven er PSC'ers gekant tegen 
het regeerakkoord dat die federa
le ommekeer in gang wil duwen. 
In Komen-Moeskroen bevindt 
zich zo'n interne oppositiekern 
rond de burgemeesters Pieters 
en Detremmerie. Ten tweede zijn 
er nog wat troebelen in de perife
rie, want vele frantallgen daar 
realiseren zich nu voor het eerst 
dat het randgebied in Vlaanderen 
ligt. Volgens Deprez hebben ze 
niet beseft dat de taalgrens al 
sinds '63 vastligt. Er zijn verder 
individuen die vooral ontevreden 
zijn omdat ze zelf geen invloedrij
ke funkties hebben gekregen in 
de regering of de partij. Tenslotte 
bestaat er volgens Deprez nog 
een kleine groep verstokte unita-
risten met heimwee naar 1830, 
toen een politieke kaste van een 
bepaald sociaal niveau en opvoe
ding het land eentalig Frans be
stuurde. 

De PSC-voorzitter verklaarde 
deze week ook dat Happart geen 
burgemeester meer kan zijn, ten
zij hij Nederlands kent. 

Federaliseren 
Van het federaliseringsfront 

bereikte ons goed en slecht 
nieuws. Het goede nieuws is dat 
het Vlaams beraad voor ontwik
kelingssamenwerking vraagt om 
de Adviesraad van het Algemeen 
Bestuur voor Ontwikkelingssa
menwerking (ABOS) te federali
seren. Een kolf je naar de hand 
van minister Geens? 

Goed nieuws ook van gemeen
schapsminister van Tewerkstel
ling Kelchtermans (CVP), die 
vindt dat de splitsing van de RVA 
gelijktijdig moet gebeuren met de 
overdracht van de tewerkstel-
lingsbevoegdheden. De regiona
lisering van de RVA stond trou
wens al op het programma van de 
staatshervorming van 1980. 

Het slechte nieuws komt uit de 
vakbondshoek. De al jaren aan
slepende diskussie over de fede-

"Kunnen Vlainiiigen,\Men en 
Brusselaars ook nog buiten het 

voetbalveld samen punten scoren?" 

iPproBLiian all^olitieke ve 
kkrm: 

Met gigantische advertenties ronselt de Coudenberggroep leden voor idealen die niet de onze zijn. 
Ondertussen raakte bekend dat alvast twee voorname VEV-direktieleden de groep verlieten. Het 
meerpolige federalisme van de provincies dat de groep nastreeft ligt hen niet. Ons ook niet. 

ralisering van de socialistische 
overheidsvakbond ACOD is ook 
op haar laatste kongres niet afge
rond. 

De Vlamingen, die met een 
derde van de leden duidelijk een 
minderheidspositie bekleden in 
de centrale, wensen de opsplit
sing eerder beperkt te houden. 
De Walen wilden aanvankelijk 
veel verder gaan, en ook bvb. de 
stakingskas opsplitsen. Op het 
laatste ogenblik zou hierover in 
de franstalige groep onenigheid 
gerezen zijn, zodat het uitpraten 
van de meningsverschillen met 
de Vlamingen onmogelijk werd. 

Wapens 
Wij kregen inzage van een 

merkwaardig Amerikaans blad 
,,Journal of Defense and Diplo
macy. The Magazine of World 

De lekken in de media over de „VU affaire" 

Liberale signatuur? 
Eén van de meest op

vallende aspekten in de 
onverkwikkelijke ,,VU af
faire", blijven de lekken 
die overal in de pers ver
schenen zijn. En blijven 
verschijnen. 

ZOALS gezegd werd tot op 
heden geen enkele van de 
mogelijks betrokkenen of

ficieel in kennis gesteld van wat 
men precies over of tegen hem 
heeft gezegd. 

Het parket zelf gaf vorige week 
donderdagmiddag uitsluitend toe 
dat er zestien huiszoekingen wa
ren verricht in VU-kringen i.v.m. 
een financieel schandaal, maar 
voor het overige behield men het 
stilzwijgen. Alhoewel... 

Lichtvaardig 
Op het ogenblik dat het parket 

dit meedeelde, wist reeds de hele 
nationale en internationale pers 
van de affaire. Ook wij kregen 
woensdagvoormiddag de eerste 
tip van een bevriend redakteur 
die bepaalde geruchten had op

gevangen in gerechtelijke krin
gen, 's Namiddags werden wij 
dan door een Waalse krant op de 
hoogte gebracht van wat er pre
cies aan de gang was. 

De daaropvolgende dagen 
werd de sluier steeds meer opge
licht, opnieuw door de geschre
ven pers. Hierbij viel op dat de 
meeste kranten nogal wat bewe
ringen nuanceerden, of toch min
stens in de voorwaardelijke vorm 
brachten. Enkele dagbladen, 
vooral van liberale signatuur, de
den dit niet en schreven er maar 
op los. De namen van VU-politici 
en van de partij werden lichtvaar
dig te grabbel gegooid. In ,,La 
Dernière Heure" kreeg de VU-
vice-eerste minister zelfs de volle 
lading onder de hoofding ,,Hugo 
Schiltz: mis en cause". 

Dit alles duidt erop dat de ge
rechtelijke instanties bewust lek
ken hebben georganiseerd, soms 
zelfs zeer precieze. Bovendien 
werden sommige kranten reeds 
een tijdlang vóór de operatie ge
tipt; diezelfde frankofone blauwe 
krant geeft dit ook grif toe in zijn 
vrijdag-editie. Ook leidinggeven
de PVV-kringen werden op voor
hand geïnformeerd over de zaak. 

Scliandaal-
journalistiek 

Zelf journalist zijnde, weten we 
dat er altijd een wisselwerking 
bestaat tussen de pers en het 
milieu waarin men werkt. Wet-
straat-joernalisten kennen vaak 
vroeger dan parlementsleden de 
inhoud van een wetsontwerp, 
sportjournalisten zijn vlugger op 
de hoogte van nakende transfers 
dan de ferventste klubsupporters 
en recensenten lazen niet zelden 
het nieuwste boek nog vöör het 
gedrukt is. Het valt dus te ver
wachten dat redakteurs die het 
reilen en zeilen van het gerecht 
volgen, ook geregeld tips krijgen 
en bijgevolg met primeurs kun
nen uitpakken. 

Bovendien heeft de pers in een 
demokratisch land de plicht de 
bevolking breedvoerig en open
hartig te informeren. 

Maar tussen dit gegeven en het 
schaamteloos in opspraak bren
gen van eerbare burgers, ligt een 
toch wel heel grote afstand I Inge
wijden vertrouwen ons echter toe 
dat schandaaljournalistiek kom-
mercieel goed loont, en vermits 
winstbejag sommigen alle nor
men doet verliezen... 

Leaders". Dit medium lijkt gespe
cialiseerd in militaire aangele
genheden en dan vooral in mili
tair materieel. Paginagrote adver
tenties voor de nieuwste vliegtui
gen en tanks staan er naast arti
kels over hoe het leger wordt 
getraind in Zuid-Amerika en op 
welke wijze men het terrorisme 
kan bestrijden. 

Merkwaardig is alvast het daar
in afgedrukte overzicht ,,Arms 
Flow, Latin America, 1971-
1986". Alfabetisch wordt op een 
rijtje gezet, welk land van welke 
andere landen wapens kreeg of 
aankocht. In dit lijstje komt — hoe 
kan het ook anders? — ook Bel
gië voor. Zo heeft België wapens 
geleverd aan Argentinië en aan 
Uruguay. Voor ons bevat dit ei
genlijk geen nieuws. Het beves
tigt alleen wat wij sinds jaren 
beweren, nl. dat Belgische bedrij
ven de voorbije jaren schaamte
loos wapens hebben geleverd, 
ook aan diktatoriale regimes. 

Uit deze publikatie leren we 
ook dat alle Zuidamerikaanse 
landen samen in 1986 liefst 
7.059.137.000 dollar of ruim 350 
miljard frank besteedden aan mi
litaire aankopen I U gelieve hierbij 
rekening te houden dat de meer
derheid van de bevolking van de 
meeste van deze landen onder 
de armoedegrens leeft... 

Toch bestaat er enige hoop. 
Niemand minder dan de Belgi
sche minister voor Buitenlandse 
Betrekkingen, Leo Tindemans, 
stelde deze week in de Verenigde 
Naties voor om alle grote interna
tionale wapentransakties voort
aan te registreren. 

Suggestie voor Tindemans: 
begin hiermee meteen in eigen 
land!? 

Naar Bokrijk! 
Het lijkt bepaald niet gemakke

lijk om heden ten dage een goede 
keuze te maken, om je kind de 
beste ondenwijsmogelijkheden te 
bezorgen. Gelukkig zijn de scho
len de bezorgde ouders hierbij 
zeer behulpzaam. Zelfs zeer eer
biedwaardige instellinen als het 
Lycée d'Anvers-Collège l^arie-
José schuwen de diensten van 
Tante Pos niet om den volke (of 
het betere deel ervan tenminste) 
uit la region anversoise op hun 
bestaan attent te maken. De au
teurs van het schrijven, waarbij 
een bekend baron, moedigen de 
argeloze lezer met aandrang aan 
hun kroost met de francité en de 
luttele andere vruchten van onze 

westerse beschavin kennis te la
ten maken onder de hoede van 
dit lycée. Ondanks Merciers ver
maning dat het Nederlands zich 
niet tot wetenschapsbeoefening 
leent, waagt het bestuur het toch 
ook in de taal van Gezelle enig 
praktisch onderricht te verstrek
ken. Men geeft toe dat dit gebeurt 
omdat de politieke en geografi
sche omstandigheden dit nou 
eenmaal schijnen te eisen... In 
bijlage worden trouwens de woor
den van drie anciennes afge
drukt, die jubelend en en frangais 
verkondigden hoe goed hun Ne
derlands er wel werd aangeleerd. 

Wie met vrucht de schooljaren 
op het lycée doorloopt, krijgt 
daarna een diploma uitgereikt. 
Waarbij evenwel de vraag rijst 
naar de wettelijkheid hiervan. 

Het verheugt ons echter bui
tenmatig dat in Vlaanderen der
gelijke zaken blijven bestaan. Wij 
stellen dan ook voor om deze 
instelling wettelijk te beschermen 
en ze zelfs over te brengen naar 
een meer aangewezen plaats: 
naar Bokrijk. 

CVP-voorzitter 
De berichtgeving over de aflos

sing van de wacht aan de top van 
de CVP is goed op weg om een 
humoristisch vervolgverhaal te 
worden. We meldden vorige 
week dat het CVP-partijbestuur 
een kommissie ,,voorzitter
schap" had opgericht. In een offi
ciële mededeling werd de taak 
van de nieuwe kommissie om
schreven als ,,het profiel van de 
nieuwe CVP-voorzitter uit te teke
nen". De CVP-senaatsfraktie 
kwam intussen tot het inzicht dat 
de nieuwe voorzitter ,,media-min-
ded" moet zijn. Het lijkt er sterk 
op dat de profielen die men bij de 
CVP aan het tekenen is de eigen
schappen die de huidige CVP-
voorzitter nog niet ten toon 
spreidde, nogal sterk in de verf 
zetten. De heer Swaelen, die in
tussen de verborgen boodschap
pen in de orakels van de kommis
sie voorzitterschap begint te vre
zen, verklaarde dat er een mis
verstand ontstaan is over de be
wuste kommissie. Het zou niet de 
bedoeling zijn dat die een profiel 
zou schetsen van de nieuwe 
voorzitter. De kommissie moet 
wel de vraag beantwoorden hoe 
men best een nieuwe voorzitter 
selekteert. Moeten we nu elke 
zaterdag de personeelsadverten
ties in de kristendemokratische 
pers gaan lezen? 
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M^j— 
Studie prof. Paul Van Rompuy (KUL) 

Eén uur op tien werken 
Vlamingen voor Waien 

De geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië 
bedroeg in 1985 maar liefst 259 miljard. Dit is 10 
percent van de eigen Vlaamse produktie. Het kan 
zwart op wit gelezen worden in de meest recente 
studie van prof. Paul Van Rompuy, al jaren bekend 
om zijn vorsingswerk naar de Vlaams-Waalse trans
ferten. 

DE gegevens die prof. Van 
Rompuy berekende zijn 
een bevestiging van de 

VU-studies van de hand van prof. 
Willy De Saeyere. Meer nog, ze 
tonen aan dat gewfezen VU-volks-
vertegenwoordiger Desaeyere 
eerder een voorzichtige raming 
van de transferten van Vlaande
ren naar Wallonië hanteerde. Hij 
kwam tot een slotsom van om en 
bij de 120 miljard, Van Rompuy 
kalkuleert meer dan het dubbele. 

Sociale Zekerheid 
Negentig percent van de trans-

ferts wordt gevormd binnen de 
Sociale Zekerheid en bij intrestaf
betalingen op de overheids
schuld. Enerzijds wordt in Wallo
nië meer uitgegeven aan werk
loosheidsuitkeringen, een duur
dere gezondheidszorg, pensioe
nen enz. Anderzijds kan een 
groter deel van de intrestlasten 
op de overheidsschuld worden 
teruggebracht tot schulden die 
voor Waalse doeleinden zijn aan
gegaan. Openbare We-'ken en de 
nationale sektoren zijn hier voor
beelden van. Stopzetting van 
deze transfers kan slechts na 
federalisering van beide uitga-
venkategorieën. Dit zal voor een 
volgende regering moeten zijn. 
Met de vraag naar federalisering 
van de Sociale Zekerheid staat 
de VU vooralsnog alleen. Het 
opsplitsen van de overheids
schuld en de eraan gekoppelde 
intrestlasten is nog een ander 
paar mouwen. Deze mogelijkheid 
werd voorzichtig onderzocht tij
dens de afgelopen regeringson
derhandeling. De materie is ui
terst kompleks en politiek eksplo-
sief. Voor een politieke arbitrage 
mogelijk wordt zal het wellicht 
aangewezen zijn de hele schul
denproblematiek te analyseren 
binnen een interregionale kom
missie van specialisten. 

Federaal en/of 
Europees? 

Vice-premier Hugo Schiltz 
heeft in een interview met Le Soir 
aangeduid dat de federaliserin 
van de Sociale Zekerheid de vol
gende te nemen stap in de staats
hervorming is. Het wordt hem 
niet overal in dank afgenomen. 
Het sociale zekerheidsstelsel 
wordt beschouwd als de emana
tie van de solidariteit tussen de 
werkende klassen, de niet-wer-
kenden en de ondernemers. In 
socialistisch-humanistische 
geest kan deze solidariteit niet 
door grenzen worden beperkt. 
Vlaanderen zou daarenboven 
niet gediend zijn met een zwak 
broertje in z'n hinterland. 

Deze argumenten zijn zo los of 
vast als men het wil doen gelo
ven. Het sociale zekerheidsstel
sel heeft sinds de eerste stappen 
in de richting van een sociale 
verzekering grondige wijzigingen 
ondergaan. Men kan moeilijk be
weren dat het overaanbod aan 
peperdure zware medische appa
ratuur, de klinische biologie, om 
nog maar enkele voorbeelden te 
geven, veel met de solidariteit 

van de werkende klasse te ma
ken heeft. Kunnen we zelfs nog 
van een klasse spreken? De 
groep van begunstigden, zowel 
als die van de bijdragebetalers, 
van de sociale zekerheid, ken
merken zich door een enorme 
verscheidenheid aan belangen 
en behoeften. Het dogmatische 
uitgangspunt, als zou de sociale 
zekerheid de traditionele band 
tussen arbeiders hier en over de 
taalrens bevestigen gaat niet 
meer op. Alleen al het door pro
fessor Deleeck (UIA) blootgeleg

de Mattheus-effekt staat haaks 
op dit gezichtspunt. Deleeck 
toonde immers aan dat de uitga
ven voor sociale zekerheid vooral 
ten goede komen aan de midden
klasse, aan hen die er echt niet 
om verlegen zitten. 

Toekomstgericht 
Een meer toekomstgericht so

ciaal zekerheidskoncept is niet 
denkbeeldig en hoeft in se niet 
minder sociaal te zijn. Het zou 
bovendien moeten passen in een 
verdergaande ekonomische en 
sociale europeanisering. Uit
gangspunt hiervan is een basis
stelsel van sociale rechten inzake 
pensioen, werkloosheidsverzeke
ring, kinderbijslag, ziekteverze
kering e.d.m. Deze rechten zou
den gelijk zijn in alle lidstaten, de 
bedragen evenwel modifieerbaar 
naar de plaatselijke levensstan
daard en behoeften. Bovenop dit 
uniform sisteem kan elke lidstaat 

Prof. Van Rompuy: Vlaamse 
geldstroom naar Wallonië be
droeg in '85 liefst 259 miljard! 

of elke regio desgewenst een fa-
kultatief sisteem van bijkomende 
of aanvullende rechten inplanten. 
Op die manier kan elk voor zich 
uitmaken of geopteerd wordt voor 
sociale dan wel fiskale tegemoet-

Vakbondsstudie houdt geen pleidooi voor 

Privatisering in 
West-Europa 

PfivBtfsering is Jn", of moeten we zeggen 
wm in. Overal in West-Europa maakte de priva-
timringsgedBchte sinds een aantal jaren op-
gmg. 

in sommige landen werd de theorie ook in de 
pmkiiji( omgezet Margret Tatcher maakte er in 
het Verenigd Koninkrijk een heus program voor. 
In Frankrijk maakt de vorige konservatieve rege
ring een aantai nationalisaties van de linkse 
regering voor hen ongedaan. Ook in de Bonds
republiek hevelden sommige Lander, de Duitse 
deelstaten, publieke diensten over naar de 
privé, fn Itaiiê, Spanje en Oostenrijk werden 
enkeie pubiieke bedrijven geprivatiseerd. 

B , y ons loopt het zo'n 
vaart niet. De plannen 
van de vorige regering 

om «en eerste stap In de rich
ting van de privatisering van 
sommige overheidsdiensten 
en t>edfi|ven te zetten wei^n 
in de la gestept. Het regeerak' 
kocBiö ̂ reeiö nog slechts van 
het veifjogen van d© beheers-
autörtofltie van sommige over-
hefdsbsdri^en zoals de RTT 
en de tiUBB. 

Voor en tegen 
Over het thema verscheen 

onlangs een studie van het 
Euro^jees VaKbonds instituut 
(EVi), hel onderzoeks-, doku-
mentaileen vormingscentrum 
van de Europese syndikale 
bew^lng. De studie geeft 
o.m. een interessante evolu-
tleschets van de pobJieke sek-
tor 'm de Europese landen 
sincte 1960. Ter vergelijking, 
de varfwjyding tussen de pri
vate en de puWleke konsump-
ti© bedroeg in 1985 rn het 
geheel van de Europse lidsta
ten 5,26op 1, in de Verenigde 
Staten 3,S8 op 1, in Japan 
daaiwrt^en 6 op 1. Niette-

genstaande aite rrsytes die de 
ronde doen over het vrije 
Amerika blijkt de VS dus niet 
vee! mtnder ..verstaatst" te 
zijn dan het Europese Konti-
fwnt. 

Uit de gegevens van het EVt 
blijkt dat de openbare sektor 
in termen van werkgelegen
heid zeer sterk is gegroeid tot 
midden de Jaren zeventig. De 
ekonomische krtsis en de mid-
delenkrists van de overheid 
zorgden voor een stagnatie 
van de sektor. Sinds hef einde 
van dat decennium stak de 
privatfseringsidee de kop op. 
De onderliggende neo-liberaie 
theorie wordt onderzocht en 
sterk bekritiseerd. Volgens 
het EVI beogen de privatise-
rmgs- aanhangers een omme
zwaai in het sociale systeem 
van de Europese landen. Tpn 
koste van wat? Vaak leidt de 
privatisering van openbare 
diensten tot een verhogirig 
van de publieke uitgaven voor 
maatregelen om de gevolgen 
van de privatisering op te van
gen bijvoorbeeld een toene
mende werkloosheid. Privati-
serng zou ook niet zorgen 

voor een betere dienstverle
ning of een betere verdeling 
van de aangeboden goederen 
of diensten. 

Om tot deze besluiten te 
komen worden een aantal 
konkrete situaties in de ver
schillende Europese landen 
onderzocht. Groot-Brttannië is 
koploper. Daar heeft de priva
tisering de vorm van een re
geerprogramma aangeno
men. Met één doei, zoveel 
mogelijk publieke onderne
mingen en diensten overheve
len naar de privé. In Frankrijk 
heeft de regering Chirac de 
nationalisaties die de socialis-
tiche regering in 1982 door
voerde in o.m. de bank- en 
verzekertngssektor ongedaan 
gemaakt. Ook in de gezond
heidszorg en op lokaal vlak 
werden diensten „onstaatst". 
Dit laatste geldt nog meer uit
gesproken voor de Bondsre
publiek, waar Lender en ge
meenten meer en meer funk-
ttes uitbesteedden. Privatise
ring in Italië, Spanje en Oos
tenrijk betrof vooral de 
industriële staatsondernemin
gen in een poging om deze te 
rationaliseren. 

De ?*udie houdt geen plei
dooi voor privatisering, inte
gendeel, zowat overal in Euro
pa heeft de syndikale bewe
ging zich verzet tegen het op
geven van het publieke karak
ter van bedrijven en diensten. 
Ze bevat wel een hoop infor
matie en een stevige niet-Hbe-
rale visie op het thema. In die 
zin draagt de studie bij tot een 
debat dat in België wellicht té 
vroeg is stilgevallen. 

sec 

Informatie: Europees Vak-
bonds Instituut, Keizerinlaan 
66, 1000 Brussel. Zowel ABVV 
als ACV maken deel uit van het 
EVI. 

komingen aan de bevolking. In 
België is het bijvoorbeeld zeer 
duidelijk dat Waalse politieke par
tijen meer in de richting van een 
socialistisch model denken. 
Vlaanderen voelt (en stemt) libe
raler. Een gefederaliseerde so
ciale zekerheid kan op die manier 
als het ware op maat worden 
gesneden. 

Komt België hiermee op de 
tocht te staan ? Niet noodzakelijk. 
Zolang een ekonomische en mo
netaire unie behouden blijft kan 
worden geopteerd voor een natio
nale sociale zekerheid bestaande 
uit de arbeidsgebonden rechten 
zoals de sektoren werkloosheid 
en arbeidsongevallen. Belangrij
ke afwijkingen in deze sektoren 
zouden ondermeer tot migraties 
in de arbeidsmarkt kunnen lei
den. 

Niet-arbeidsgebonden sekto
ren zoals kinderbijslag en ziekte-
verzekerin zijn evenwel gemeen
schapsaangelegenheden, even
als en uiteraard de bestaansze
kerheid. Het is op het vlak van de 
gemeenschap dat de behoeften 
terzake het best kunnen worden 
gedetekteerd en ingevuld. Dit is 
onder meer reeds het geval in 
Australië, Duitsland en Denemar
ken. Zijn deze landen minder so
ciaal dan België? 

(Eigen)belangrijke 
geldstromen 

Het tweede argument om een 
Belgische solidariteit te kultive-
ren is van nog bedenkelijker 
aard. Het zou in het belang van 
Vlaanderen zijn dat het Waalse 
sociaal-ekonomisch sisteem rij
kelijk ondersteund wordt. Elke 
getransfereerde frank komt dan 
ten goede aan l'Etat-Belgo-Fla-
mand. 

Voor zover dit waar mocht zijn 
is dit een zeer recent verschijnsel 
dat hoe dan ook uitdovend is. 
Bovendien, waarom zou enkel 
Vlaanderen moeten opdraaien 
voor de ondersteuning van een 
Waalse markt waarmee de ganse 
wereld zaken onderhoudt? De 
nakende Europese ekonomische 
eenmaking zal deze aberratie 
nog versterken. Het zou een kapi
tale strategische vergissing zijn 
mocht Vlaanderen zich in de aan
loop naar 1992 onlosmakelijk ver
binden aan het welvaartspeil van 
Wallonië. Met name Nederiand, 
het Verenigd Koninkrijk en Duits
land nemen een minstens zo be
langrijke plaats in als ekonomi
sche partner. 

Ook hier kan gepleit worden 
voor een Europees regionaal ont-
wikkelinssisteem ter aanvulling 
van de Europese markt en even
tueel gebaseerd op het Belgisch 
federaal financieringssisteem. 
De rijke Europese regio's zouden 
in dat geval solidair zijn met de 
minder welvarende regio's, een 
situatie die alleszins meer uitzicht 
biedt op een Verenigd Europa 
dan de huidige intra-nationalisti-
sche solidariteit in alle lidstaten 
afzonderiijk. 

Besluit 
De geldstroom van Vlaanderen 

naar Wallonië is en blijft een feit, 
ook na de federalisering. Mocht 
het enkel aan de VU gelegen zijn, 
dan zou deze situatie op korte 
termijn omslaan. Vlaanderen zou 
dan de handen vrij hebben om te 
streven naar een Europees eko-
nomisch én sociaal sisteem dat 
de basis kan vormen voor een 
Verenigd Europa. Nu dient nog 
steeds een deel van de Vlaamse 
energie besteed te worden aan 
een staatskundige konstruktie 
die beperkingen oplegt naar de 
toekomst. 

Wel werd de definitieve stap in 
de goede richting gezet en kan 
België stilaan model gaan staan 
voor een Europees federaal mo
del. Wallonië en de Waalse politi
ci zouden best een gelijkaardige 
konklusie trekken. 

Stefan Ector 
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Nelly Maes terug uit bezet Palestijns gebied 

Waar zelfs de toeristen 
zijn 

""ïTïF^-

Een delegatie van de Parlementaire Verenigin 
voor Europees-Arabische Samenwerking (PAEAC) 
bracht van 22 tot 27 mei een bezoek aan de door 
Israël bezette Palestijnse gebieden: de Gazastrook 
en de Westelijke Jordaanoever. Bij deze parlements
leden was ook Nelly Maes. Duidelijk aangegrepen 
deed zij haar verhaal over de toestand in deze 
streek. 

E delegatie bezocht de ge
bieden op uitnodigin van 
de UNRWA, de Vluchte

lingenorganisatie van de Ver
enigde Naties. Het sprak dan ook 
vanzelf dat het grootste deel van 
de tijd besteed werd aan bezoe
ken aan de kampen waarin de 
Palestijnen in de door Israël be
zette gebieden verblijven. Zij be
zochten 6 van de 8 kampen in de 
Gazastrook en 8 van de 20 op de 
Westelijice Jordaanoever (Cisjor-
danië). 

De kampen worden wel vluch
telingenkampen genoemd, maar 
in feite zijn de bewoners de (na
komelingen van de) gedeporteer
den van de diverse oorlogen die 
Israël voerde sinds de onafhan
kelijkheid in 1948. De aandacht in 

zig. Ook op schijnbaar rustige 
dagen als die van ons bezoek 
vallen er slachtoffers." 

Gaza zelf is een middelgrote 
stad, maar de levendige drukte 
die men in de Oosterse stadscen
tra doorgaans aantreft is er niet 
meer. De winkelstakingen ver
lammen het ekonomische en so
ciale leven. Opvallend is de alge
mene solidariteit onder de hande
laars, en de verbetenheid die de 
akties kenmerkt. Alleen de nood
zakelijke voedingswaren zijn te 
koop. Merkwaardig vond Nelly 
Maes wel de houdin van de gewo
ne Israëlische burgers: „In een 
totaal geïsoleerde Israëlische ne-
derzettin Katif Beach, een vakan
tieverblijf, lopen toeristen met ge
weren rond." Nochtans zou de 

lijks brood als dagloners in Israël; 
ze mogen er wel komen werken, 
maar niet wonen... 

Een algemene staking, zoals 
dat de jongste tijd meer gebeur
de, snijdt danook diep in het 
vlees. Het uitgaansverbod wordt 
zeer streng nageleefd! 

Aboe Jihad 
In Cisjordanië lijkt de toestand 

minder deprimerend dan in de 
overbevolkte Gazastrook, aldus 
Nelly Maes. 

,,De bevolking leeft er in de 
eigen Palestijnse dorpen en ste
den of in kleinere, vrij goed ver
zorgde kampen." 

Op woensdag 25 mei, de veer
tigste dag na de moord op de 
Palestijnse \é\deT Aboe Jihad, ligt 
alles volkomen lam door een al
gemene staking. De winkels zijn 
dicht en de mensen blijven bin
nen. De spanning in de kampen 
is haast tastbaar, en zelfs in de 
Palestijnse dorpen drukt de vijan
dige sfeer zwaar op de bezoeker. 

De kampen zijn dikwijls om
ringd met een hoge draadver
sperring. Alle uitgangen worden 
geblokkeerd, meestal met hoog 
opgestapelde metalen vaten die 
met beton gevuld zijn. Soms stort 

Kinderen van Beita treuren naast hun voorlopig ,,onderkomen" nadat hun huis opgeblazen werd door de 
Israelis... ('<"o S.M. Dumont) 

ondermeer uit naar de installaties 
die de UNRWA er had aange
legd, scholen en gezondheids
centra. Ook twee privé-hospita-
len werden bezocht. 

Gewapende 
toeristen 

De toestand in Gaza is werke
lijk erbarmelijk. „Het overgroot 
gedeelte van de bevolking die 
meer dan 600.000 mensen telt, 
leeft er in zeer dicht bevolkte 
kampen waar de levensvoor
waarden onmenselijk te noemen 
zijn. De Israëlische bezettings
macht Is overal zichtbaar aanwe-

Gazastrook zonder veel proble
men kunnen uitgroeien tot een 
paradijselijk vakantieoord dat 
best met andere Middellandse 
zeekusten kan konkurreren... 

Als de delegatie uit de streek 

vertrekt vormen Palestijnen een 
eindeloze rij om een nieuw pas
poort af te halen: administratieve 
pesterijen vallen bij de bezet
tingsmacht blijkbaar in de smaak. 
Een ander staaltje hiervan is het 
uitgaansverbod. Dat geldt vanaf 
10 uur 's avonds (6 uur aan de 
stranden I), en duurt tot 3 uur 's 
morgens. Want op dat uur moe
ten de Palestijnse arbeiders im
mers naar Israël voor hun werk. 
De meesten verdienen hun dage-

zulk bouwsel in, en er zijn reeds 
Palestijnse kinderen onder de va
ten bedolven en verpletterd. Ook 
de volkswijken in de steden, als 
Nabloes, worden op die manier 
afgeschermd en gekontroleerd. 
De militairen beheersen het 
openbare leven en maken het de 
lokale bevolking knap lastig. De 
UNRWA-wagens worden meestal 
zonder veel problemen door de 
talloze kontroleposten gelaten. 

„Omsingeld" 
De Israëlische kolonisten kun

nen niet bepaald een gemakkelijk 
leventje leioen. De nederzettin
gen liggen meestal bovenop de 
bergen en beheersen de valleien. 
Onderling worden ze vaak met 

nieuwe wegen verbonden, de we
gen naar de Palestijnse dorpen 
zijn niet meer dan stoffige karre-
sporen. Hier speelt uiteraard het 
militaire, strategische belang. De 
Israëli's zijn duidelijk de baas. Ze 
lopen en rijden uitdagend gewa
pend rond. De geweerlopen prie
men uit de autoramen naar elke 
verdachte passant... 

Bij het kamp van Nur Shams 
zijn de parlementsleden getuige 
van een treffen tussen Palestijn
se jongeren en schietgrage Israë
lische militairen. De Palestijnen 
hebben stenen als ammunitie, de 
soldaten schieten zonder pardon 
met scherp terug. Als ze de aan
wezigheid van de parlementaire 
gewaarworden, dwingen ze deze 
het gevechtsterrein te verlaten. 
Wat later loeien de sirenes van 
een ambulance. Een zwaarge
wonde drieëntwintigjarige Pales
tijn wordt ijlings naar het hospi
taal gevoerd. 

De volgende dag meldt de Je
rusalem Post over het incident 
dat de soldaten zich schietend uit 
een omsingeling moesten bevrij
den. De enigen die, naar de par
lementsleden kunnen getuigen, 
wérkelijk omsingeld waren, wa
ren de Palestijnen achter hun 
ijzerdraadversperrin... 

Weerwraal( 
Uit gesprekken met de kamp

bewoners blijkt dat de bezettende 
overheid met alle mogelijke mid
delen het verzet tegen de Israëli
sche wetten wil breken, en de 
Palestijnen in de verdomhoek wil
len dringen. Kollektieve straffen 
worden vaak toegepast. Een 
schandali voorbeeld was wel de 
vernieling van een aantal huizen 
in Beita, waar onlangs een Joods 
meisje werd doodgeschoten. 
Hoewel achteraf uit een onder
zoek bleek dat een kolonist de 
dader was, werden meerdere hui
zen verwoest. Elke poging om ze 
weer op te bouwen wordt in de 
kiem gesmoord. In één armzalige 
UNRWA-tent moeten nu 14 per
sonen leven. Of wat er voor ,,le
ven" moet doorgaan, tenminste. 
Willekeurige aanhoudingen, af
sluiten van elektriciteit en gebruik 
van traangas in gesloten privé-
woningen — soms met dodenn 
tot gevolg — zijn legio. Zowel 
ouderen als jongeren worden 
zwaar geslagen, of in de hospita
len binnengebracht met kogel-
wonden. Het gebruik van de vre
selijke dumdum-koge\s is bewe
zen. Soms worden pas geope
reerde slachtoffers, één dag na 
de ingreep, uit de ziekenhuizen 
meegenomen. Zo een duizend 
kinderen zitten gevangen, waar
van een aantal, soms gewond, 
ver van huis. 

Een andere methode om de 
Palestijnen verder te marginalise
ren, is het laten uitblijven van 
investeringen in de bezette ge
bieden. Israël int er wel veel be
lastingen, maar draagt zelf nau
welijks bij tot het stimuleren van 
eniae ekonomische groei. Als 
reaKtie weigeren de Palestijnen 
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er nog belastingen te betalen. 
Dit kadert mee in hun aktie van 

burgerlijke ongehoorzaamheid. 
Ook de Palestijnse pogingen om 
een ekonomische onderbouw op 
poten te zetten, worden gefnuikt 
en sistematisch ontmoedigd. Een 
ex-burgemeester, afgezet we
gens simpatieën voor de Pales
tijnse Bevrijdingsorganisatie 
(PLO), vertelt: „In 1948 werden 
mijn gronden in het huidige Israël 
door de nieuwe onafhankelijke 
staat in beslag genomen. In 1967 
verloor ik mijn gronden in de 
gebieden die nu bezet zijn. Nu 
heeft men een bezoek gebracht 
aan mijn bedrijfjes: die zal men 
mij ook no willen afnemen!" Het 
is zeker een alleenstaand geval. 

Fruitkwekers klagen dat hun 
grond wordt afgenomen, dat wa
ter voor de Irrigatie wordt afgeleid 
en de verkoop van hun produkten 
wordt belet of geboycot. Vergun-
ninen worden wel voor alles en 
nog wat geëist, maar zij zijn haast 
niet te verkrijgen. Ook het uit
gaansverbod weegt zeer zwaar 
op de ekonomische ontplooiing. 

Gesloten schooi 
Bij de belangrijkste slachtof

fers van de toestand hoort onge
twijfeld de jeugd. Door de aan
houdende spanningen ging een 
groot deel van het schooljaar ver
loren. De Israëli's sluiten scholen 
en universiteiten, als broeihaar-
den van het verzet. De jongeren 
vinden inderdaad dat hun ouders 
veel te passief blijven. Toch 
trachten de schooldirekties de 
verloren tijd wat in het halen door 
het schooljaar te rekken. Als de 
scholen effektief open zijn, ko
men de leerlingen In groten geta
le naar de lessen. De scholings
graad bij de Palestijnen ligt vrij 
hoo, zeker in vergelijkin met de 
omliggende Arabische landen. 

Nu of nooit 
Al zes maanden houdt de Pa

lestijnse bevolkin in de Gaza-
strook en In Cisjordanië geweld
loos verzet en burgerlijke onge
hoorzaamheid vol. Tegenover de 
Intifada, de opstand, kunnen de 
Israëlische politici en militairen 
slechts bruut geweld stellen. 
Voorlopi is er van onderhandelen 
geen sprake. Het is duidelijk dat 
de bevolkin met een nu-of-nooit-
mentaliteit haar rechten op een 
Palestijnse staat wil doen gelden. 

,,De strooibriefjes die uitgaan 
van het Algemeen Kommando en 
de Intifada-komitees worden tot 
op de letter gevolgd. Elke dag 
sluiten de winkels precies om 12 
uur van Gaza tot Jerusalem, tot in 
de kleinste dorpen." 

Het is duidelijk dat de PLO de 
enige vertegenwoordiger Is van 
de Palestijnen. Dit wordt trou
wens door omzeggens alle Pales
tijnen beklemtoond, ook door de
genen die vroeger een andere 
mening toegedaan waren. 

Een terugkeer naar de toe
stand van voor de opstand is niet 
meer denkbaar. Men ziet de toe
komst weliswaar nog niet zo dui
delijk, maar dat er een einde aan 
de bezetting moet komen en een 
oprichting van een eigen Pales
tijnse staat, dat is wel duidelijk. 
Het bestaan van de staat Israël 
wordt niet betwist. Op zich hoeft 
die trouwens niet te verdwijnen 
voor de meeste Palestijnen. 

De rol van de UNRWA is zeker 
nog niet uitgespeeld. Integen
deel, deze organisatie levert 
schitterend werk op gebied van 
onderwijs, gezondheidszorg, ad
ministratie enzovoort. ,,Het per
soneel van UNRWA neemt hier
voor vaak grote persoonlijke risi-
ko's. Wij hebben dit kunnen vast
stellen, o.m. in NurSchams, waar 
de Nederlander Volkenburg zich 
tussen de schietende soldaten en 
de stenengooiende kinderen op
stelde. Hij heeft het neerschieten 
van een jonge man niet kunnen 
beletten..." 

w& 
Advertentie 

HET VAK 
Hier spreekt vakmanschap vanuit een eigen, 
eigentijdse vormgeving Italiaans van design ? 
Kwaliteit uit Duitsland ?Toch met 
Bulo's nieuwste luxezetel, een welhaast klassiek 
model en toch origineel, modern 

Onze industrieel-ontwerpers hebben hem getekend 
met alle kennis inzake zitkomfort 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 s#«^' i R) 

KANTOORMEUBELEN n.v. 

Sinds 1 mei is de hele Bulo-groep ondergebracht in een uniek 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.) 

BULO Kantoormeubelen n.v. 
Industriezone Noord II 
2800 MECHELEN 

Tel. (015)21 10 00(28 1.) 
Telex 29.355 bulo b 
Telefax (015) 20 99 59 

Filiaal: Montoyerstraat 10 - 1040 Brussel - Tel. (02) 512 99 18 
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Fraktievoorzitter P. Van Grembergen 

„Idealen zwaarder 
dan feiten en cijfers" 

Maandag begon in de Vlaamse Raad het begro
tingsdebat. Een begroting die — liet goede mag ook 
gezegd — tijdig was ingediend maar door de jongste 
politieke gebeurtenissen pas nu aan bod kan komen. 

De sfeer in het Vlaams halfrond doet evenwel 
onwezenlijk aan. Geen belangstelling vanwege de 
pers. Evenmin belangstelling vanwege de raadsle
den zelf. Zelfs niet van regeringsleider Gaston 
Geens. 

Onwezenlijk ook omdat het debat met horten en 
stoten verloopt en pas op 22 juni beslag krijgt. Tot 
slot is er de enorme bevoegdheidsoverdracht die 
boven het hoofd van de Raad hangt en de gewijzigde 
samenstelling van de Vlaamse Regering. 

DE kersverse fraktievoorzit
ter Paul Van Grembergen 
voelde die onwezenlijke 

sfeer goed aan. Hij liet de techni
sche aspekten links liggen en 
poogde de politieke evolutie die 
zich vandaag in België en Vlaan
deren voltrekt, onder woorden te 
brengen. 

Immers: ging men er in het 
begin van de 80-er jaren niet 
vanuit dat de sociaal-ekonomi-
sche problemen alle aandacht 
verdienden? De staatshervor
ming moest maar wachten. 

Met trots 
Deze politieke keuze is door de 

VU nooit gedeeld: voor de dwang 
van het nationaliteitenkonflikt 
moet elke regering wijken. Uitein
delijk is dit ook gebleken, nadien 
nog versterkt door de verkie
zingsuitslag. De Waalse kiezer 
maakte dat men niet rond de 
socialisten heen kon, die de 
staatshervorming wel bovenaan 
hun eisenbundel hadden staan. 

Uiteraard werd dit politiek mo
ment door de Vlaams-Nationalis
ten aanvaard, aangegrepen om 
de flauwe federalisering van 1980 
te verbreden en onomkeerbaar te 
make" Dit moment laten voor
bijgaan !<^eK •' )s een politieke 
fout en onverantwoord ten op
zichte van onze opdracht: zelfbe
stuur veroveren voor Vlaande
ren. " 

Dat de federalisering zich op
nieuw opdringt, is buitenmate 
verheugend. Het gebrek aan mid
delen, de wanordelijkheid van be
voegdheden en onverantwoorde-
lijkheden, de vele konflikten met 

;.-> ovprho-H , (jjt alles 

I !j>S'ii.st»7 MO, ^ i..?»!... .tuur niet 
•j ,- •"* be . . •••ie"' ;zelfsmet 

3n hypotht " . , ' • * ,> . nu ge
licht worden. Waarbij >.dt de trots 
is van de VU, dat haar politieke 

keuze door de andere partijen — 
ook de Waalse — is overgeno
men. In alle eerlijkheid voegde de 
fraktievoorzitter eraan toe, dat 
ook de Vlaamse regering in de 
loop der jaren heeft meegewerkt 
om in Vlaanderen op het psycho
logische vlak een gevoeligheids-

Fraktievoorzitter P. Van Grembergen:,,...gekozen voor wat zwaarst 
weegt: een definitieve stap naar de kon federale staat." 

en aanvaardbaarheidsbasis te le
veren voor een zelfstandige orde
ning. ,,Hiermede wordt nog maar 
eens bewezen dat het scheppen 
van een klimaat voor veranderin

gen al even belangrijk zoniet be
langrijker is dan de veranderin
gen zelf. Idealen wegen dikwijls 
zwaarder door dan feiten, cijfers 
en wetten." 

Science fiction 
Het leek wel science fiction, vorige week in de 

senaat. Het bespreken van begrotingen voor 
1986 en 1987... Zo onder meer deze van buiten
landse betrekkingen. 

EEN parlementslid veltest 
er totaal zijn kontroie-
en beinvloedtngsrecht 

bij Het enige wat hi} kan ho
pen, IS dat de minister zijn 
inzichten in de toekomst over
neemt Die hoop koesterde 
Hans De Betder wanneer hij 
zijn kommer uitte bij de daad
werkelijke wtl om de gemeen
schappen en de gewesten bij 
het buitenlands beleid te be
trekken Goede raad gaf de 
gewezen diplomaat aan zijn 
koHega, nu minister, Andre 
Geens. Want is ontwikkelings
samenwerking helaas met 
aan federalisenng toe, het 
streefdoel van de 0,7% van 
het BNP dient nu eindelijk ge
haald ,,ln dit opzicht zou het 
ons reeds een eind verder hei
pen indien we de methodes en 
procedures van het ABOS 
aanpassen meer delegatie 
naar de ontwikkelingslanden 
zelf, naar de privé sektor en 
naar de ontwikketingssek-
ties" 

André Geens wachtte dan 
de moeilijke taak zijn ministe
riele maiden-speech te hou
den, f^eeds eerder doorstond 
hij zijn doop met glans op de 
Europese ministerraad. Ook 

Vooral de 1200 mtljard dol
lar-schuldenlast van de derde 
wereld bekommert minister 
Andre Geens. 

nu. Niet door zijn voorganger 
laag-blj-de-gfonds verwijten 
toö te speten. Wel door héél 
schematisch de kritische be
denkingen van de bevoegde 
koöifntssie te overioper?, ü'^e 
setlijk te toetsen aan het re
geerakkoord en de persoonHj-
ke inzichten. Aldus - in tele
gramstijl • handelde hij over 
het spijtig uitblijven van de 
fedefaltserir>g, 4e hOC^ <im 
0,7% te haten, de i>rio(ttalre 
aandacht voor de minst ont
wikkelde landen en voor pro-
jektefi <lie gericht zijn op de 
basisbehoeften, i^ herstrtik-
turertng van im A80S, de 
korrekte naleving van de wet 
op het Overlevingsfonds, de 
nood van een permanente 
noord-zutddialoog, de schrij
nende 1200 miljafcf ïioBar-
schuldenlast van de dertte we
reld enz. 

Over de 18e minister op 
ontwi kke li ngssamenwerMng 
(sedert 1960!) kan nü reeds 
gerust gesteld: Nj zal 2j|n 
streng trekken De jSO^eve 
inbreng en de ervaringen v^rt 
iemand als Hans De Selder 
waarborgen dit des te meer. 

Wachten is het nu op zijn 
gicrfjaie beleidsvisie. Ba zijn 
realisaties. 

Enige schroom 
Na deze klimaatstekening ging 

Van Grembergen ruim in op de 
vraag: welk Vlaanderen willen 
we? Wat gaan we aanvangen 
met de toename van de geldmid
delen, van 90 naar 360 miljard? 

Heel konkreet stelde en beant
woordde hij die vraag met betrek
king tot de hindernis die de anti
these gelovigen-vrijzinnigen nog 
steeds is. ,,Het beleid van elke 
Vlaamse regering moet doelbe
wust gericht zijn op het veilig 
stellen van evenwichten. Een be
leid dat tot resultaat heeft, het 
doorslaan van de balans in welke 
richting ook is een slecht beleid." 
Elke Vlaamse regering moet de 
filosofische verscheidenheid in 
Vlaanderen aanvaarden, waarde
ren als een bewijs van hoge poli
tieke be "''having. Zo is volgens 
de fraktievoorzitter de media-
aanpak al te zeer de vertolking 
van een gematerialiseerd agres
sief ekonomisch liberalisme. Ook 
de politisering van het rijksonder-
wijs veroordeelde hij. ,,Het zou 
moeten kunnen dat partijen die al 
lang aan de macht zijn, enige 
schroom — voor zover dit een 
politiek woord kan zijn — aan
wenden in de uitoefening van de 
macht." Het invullen van het 
Vlaanderen van morgen en het 
demokratisch gehalte ervan zal 
te maken hebben met de geloof
waardigheid van ons optreden en 
met de wijze waarop wij politiek 
met mekaar praten. 

Voor Van Grembergen is het 
duidelijk: we staan voor een be
langrijke periode zowel wat de 
evolutie van de staatkundige her
vorming betreft als de toekomst 
van ons volk in die nieuwe struk-
turen. ,,Als nationalistische partij, 
optredend voor ons volk, zullen 
wij die verantwoordelijkheden op
nemen en die initiatieven steu
nen die maksimaal de mogelijk
heden van ons volk ten goede 
komen. Dit zal onze enige richtlijn 
zijn en ons enig houvast." 

,,Dlt moment moet aangegre
pen worden. We beseffen dat 
het pakket niet volledig is vol
gens onze verzuchtingen. Er 
zijn feilen en fouten aan, maar 
we hebben gekozen voor wat 
het zwaarst weegt: een defini
tieve stap naar een konfederale 
staat. We hopen dan ook dat de 
toekomst van ons volk zelfstan
dig en beter zal kunnen worden 
bepaald. 

Dat is onze hoop en dat is ook 
de reden waarom een unionisti
sche Vlaamse regering zinvol 
is." 

V^UUt <t988 
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Nu zaterdag 11 juni in Gents Fioraliënpalels 

ONZE GEMEENTE: 
EEN OPEN (TIHUIS 

Alle vu-gemeentemandatarissen, kaderleden en militanten worden nu zaterdag 
11 juni vanaf 13 u. verwacht op het 26ste Volksuniekongres. Met het oog op 9 oktober 
a.s. wordt er het VU-programma voor de gemeenteraadsverkiezingen '88 voorgesteld. 

Maar er is nog meer. Leest u er het programma maar op na. 

Ideeën te grabbel 

Markten op 't Pleintje... 
De VU-samenkomst van zaterdag a.s. te Gent is 

niet alleen het 26ste VU-kongres dat de aanstaande 
gemeenteraadsverkiezingen voorbereidt maar ook 
een uitzonderlijke gelegenheid waar alle geïnteres
seerden zich ruim kunnen dokumenteren omtrent 
alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks met ge
meentebeleid te maken heeft. 

DAARTOE hebben wij op 
ons dorpscentrum — 't 
Pleintje — een infomarkt 

georganiseerd waar een hele re
sem organisaties hun waar zuilen 
aanprijzen. 

Brede informatie 
Hierbij het lijstje van de vereni

gingen die hun medewerking 
hebben verzekerd. 

Vlaamse Akademie voor Kulture-
le Belangen (VAKBEL) 
Biblioteek en Maatschappij (Bi-
bem) 
STATIEF, dienstverlenende or
ganisatie voor de socio-kulturele 
sektor 
Vormingcentrum Lodewijk Dosfel 
(VCLD) 
Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen (FVV) 
Federatie van Vlaamse Kringen 
(FVK) 
Vereniging van Vlaamse Zieken
fondsen (VVZ) 
Vereniging van Vlaamse Gepen
sioneerden (VVVG) 
De Wakkere Burger 
Jeugddienst voor Maatschappe
lijke Participatie (JEMP) 
Verkeersveiligheid 
Regionaal instituut voor Samen-
levingsopvouw Oost-Vlaanderen 
(RISO) 
Opbouwwerk Steunpunt Gent 
Vlaams Internationaal Centrum 
(VIC) 
Langzaam Verkeer 
Voetgangersbeweging 
Bond van Trein- Tram en Busge
bruikers (BTTB) 
Bond van Grote en Jonge Gezin
nen (BGJG) 

Migrantenwerking De Poort — 
Beraber 
Bewoners in de Ruimtelijke Orde
ning (BIRO) 
Bond Beter Leefmilieu (BBL) 
Basisedukatie Oost-Vlaanderen 
Het Vlaams Kruis 
Federatie van Autonome Centra 
voor Welzijnswerk (FACW) 
FVK-Brabant 
Pajottenlands Centrum voor 
Mensen met Problemen 
Pajottenlands Centrum voor Ge-
zins- en Bejaardenhulp 
Vlaanderen, Natuur en Jongeren 
(VLANAJO) 
Pajottenlands Jongerencentrum 

Naast de niet-kommerciële 
sektor hebben wij ook beroep 
gedaan op de zeer beperkte me
dewerking van enkele adviseurs 
uit gespecialiseerde bedrijven die 
hun raad en waar willen aanbie
den. (Zie daarvoor de bijgaande 
advertenties.) 

Focus op 
het gemeentebeleid 

Geruime jaren reeds besturen 
VU-mandatarissen, al dan niet in 
een koalitie, een aantal van onze 
gemeenten. Ze konden aldus een 
deel van het VU-programma ver
wezenlijken en deden daarbij 
grote ervaring op. 

Het spreekt vanzelf dat wij in 
de rand van het kongres een 
focus op enkele van deze ge
meenten zuilen richten. 

Wij zochten en vonden in elke 
Vlaamse provincie telkens twee 
gemeenten bereid om op ons 

verzoek in te gaan. 
Uit Antwerpen Nijlen en Zoer-

sel 
Uit Brabant Bierbeek en Dil-

beek 

Uit Limburg Bilzen en Maaseik 

Uit Oost-Vlaanderen Kruibeke 
en Merelbeke 

Uit West-Vlaanderen Izegem 
en Middelkerke. 

Het spreekt vanzelf dat wij met 
spijt niet alle gemeenten met een 
VU-mede-bestuur een stand kon
den aanbieden. Toch meenden 
wij met deze keuze een trouwe 
staalkaart van het verwezenlijkte 
VU-beleid te kunnen aanbieden. 

Programma 

13 uur „'t Pleintje" 
Een dorpsplein met animatie, markt over gemeentebeleid, winkel

centrum en uiteraard een café ,,Onder den toren". 

15 uur Openbare Zitting 
„/n het dorp liggen vele kasseien..." door volksvertegenwoordiger 

Paul Van Grembergen, algemeen sekretaris. 
Voorstelling van ministers, staatssekretaris en gemeentemandata

rissen van de Volksunie. 
Kongrestoespraak door volksvertegenwoordiger Johan Sauwens, 

voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Mandatarissen. 
Presentatie door Chris Genbrugge. 
Slottoespraak door volksvertegenwoordiger Jaak Gabriels alge

meen voorzitter. 
Muzikale omlijsting door harmonie ,,Recht door Zee" van Eigenbil

zen. 
(kinderoppas is voorzien) 

Internationaal Kongrescentrum, Fioraliënpalels te Gent (091/ 
22.40.20). 

Projekt 2000 voor onze gemeenten 

Kom in Gent het VU-programma halen 
Rode draad doorheen het komende VU-kongres 

wordt de voorstelling van het nationale VU-verkie-
zingsprogramma ,,Onze gemeente een open 
(t)huis". Het VU-programma vormt meteen ook de 
leidraad voor al diegenen binnen de VU die zich 
geroepen voelen om mee te werken aan de uitbouw 
van het nieuwe Vlaanderen. 

Advertentie 

Jonge dynamische firma uit BOCHOLT (LIMBURG) 
is gespecialiseerd in relatiegeschenken en het bedruklien ervan voor de 
kandidaten die opkomen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen 

WORLD n FLAME NV SA 

GROEP N.V. 
WORLD FLAME INTERNATIONAAL 

Achelsedijk 4, 3598 BOCHOLT 

Wij bieden U de meest voordelige voorwaarden in het Vlaamse land 
Bestel tijdig: tel. 011/46.42.46. 

IN het eerste deel van het pro
gramma wordt de VU-visie 
op de gemeente als beleids

instrument nader toegelicht. 
Hierbij wordt vooral aandacht be
steed aan twee komponenten: 
het gemeentelijk bestuursappa
raat en het gemeentelijk öe-
stuurssysteem. 

DemokratJe 
Voor de VU staat de gedegen

heid van het gemeenteapparaat 
voorop. De gemeentelijke dienst
verlening moet degelijk en doel
treffend zijn. Dit apparaat staat 
ten dienste van de bevolking en 
niet omgekeerd. 

De beperktheid van de budget
taire middelen verplicht tevens 
rationeler en efficiënter te werken 
dan in het verleden het geval 
was. 

De wijze waarop het bestuurlijk 
apparaat wordt aangewend is 
van niet minder belang. De VU 
hecht bijzonder veel belang aan 
een verfijnde bestuurskultuur als 
basis van een vernieuwd vertrou
wen in de demokratische instel
lingen. 

In het tweede deel van het 
programma worden de verschil
lende aspekten van het gemeen
tebeleid onder de loep genomen. 

Achtereenvolgens komen hier
bij aan bod: milieu-, verkeers-, 
veiligheids-, jeugd-, onderwijs-, 
gezins-, emancipatie-, OCMW-, 
bejaarden-, gehandicapten-, mi
granten-, huisvestings-, kuituur-, 
sport-, rekreatie-, welvaarts-, e»-
menwerkings- en Vlaams tieleid. 

Kon kreet 
Het programma vormt een ste

vige leidraad die van nut kan zijn 
voor het uitschrijven van het ei
gen gemeentelijke programma 
voor oktober '88. 

Het IS alvast de taak van de 
plaatselijke VU-afdelingen en -
mandatarissen om de algemene 
geest van het VU-programma en 
de VU-visie op het gemeentebe
leid konkreet te vertalen naar de 
eigen gemeentelijke situatie toe. 

Het nationale VU-programma 
vormt hiertoe zeker een bruiktba-
re en verrijkbare basis en draagt 
hierdoor meteen ernstig bij tot de 
strijd die vele honderden VU-
mensen in dit najaar zullen moe
ten voeren. 

Dit programma zit vervat in een 
goed leesbare brochure die te 
Gent aan de kongresgangers 
wordt uitgereikt. 

Advertentie 

DESPELLENMAKERS 
M A A T W E R K I N S P E E L S P R O M O T I O N 

FRANK VAN PRAET 

Uw boodschap naar de kiezer toe vertalen op 
een speelse manier. 

Dat doen De Spellenmakers voor U. 

Wij zijn op 11 juni aanwezig op de Congresdag in 
Gent met een aantal concrete voorstellen. 

DE SPB-t^lMAKERS B V B A . » gRUSSELS INTERNATIONAL TRMIE MART 

woET»«r„i.A6t»<»ï. .^u^^sowfm^o^oBR<Jss^^lüJiaS^» .̂ „J 
s Uns ?•(* 



10 Wi\ 
studienamiddag Vormingscentrum Lodewijlt Dosfel 

Jeugddiensten uitbouwen tot spii 
van gemeenteiijlc jeugdweizijnsbeieid 

„A/aar een gemeentelijk jeugdweizijnsbeieid" was het onderwerp en tegelij
kertijd de optie van de studienamiddag die het Vorminscentrum Lodewijk Dosfel 
organiseerde te Sint-Niklaas. VCLD-direkteur Lieven Dehandschutter beklem
toonde in zijn welkomstwoord dat het lokaal jeugdbeleid in Vlaanderen de 
jongste jaren een hoge vlucht heeft genomen. Het staat echter ook voor enkele 
uitdagingen. Zo mag jeugdbeleid niet beperkt worden tot de subsidiëring van 
jeugdorganisaties, maar moet het welzijn van kinderen en jongeren in alle 
leefsituaties nagestreefd worden. 

O M zo nauw mogelijk bij hun 
noden en verwachtingen 
aan te sluiten, is het ook 

nodig de jeugd inspraak te geven en 
zo mogelijk te laten participeren aan 
het beleid. Lieven Dehandschutter 
acht het ook meer dan wenselijk dat 
de plaatselijke, provinciale en Vlaam
se overheden hun jeugdbeleid, dat nu 
veelal haaks op elkaar staat, beter 
zouden koördineren. 

Dinamische aanpak 
Guy Redig, stedelijk jeugdkonsu-

lent te Mechelen, hield een inleiding 
over ,,Gemeentelijk jeugdbeleid: si
tuering, kansen en toekomst". Het 
kan volgens hem niet geloochend 
worden dat het gemeentelijk jeugdbe
leid ontstaan is uit het vrijetijdscircuit, 
het jeugdwerk. In vele gemeenten zijn 
de sporen daarvan nog duidelijk 
merkbaar en vormt het jeugdwerkbe
leid (gericht op de jeugdorganisaties) 
nog steeds het belangrijkste aspekt. 
Toch verruimde de aktieradius zeer 
snel. 

In ruim 1/3 van de Vlaamse ge
meenten vindt men sporen van een 
jeugdbeleid. Ruim 80 gemeenten 
(vooral + 20.000 inwoners) bouwden 
dit ook struktureel uit. In 170 gemeen
ten telde men samen 225 personeels
leden in de jeugddiensten. Budgettair 
voorziet men tussen 300 en 400 mil
joen fr. per jaar. Er zijn volgens Redig 
ook een aantal schaduwzijden, nl. het 
gebrek aan komplementariteit tussen 
de verschillende overheidsniveaus, 
tegenstrijdige maatregelen en effek-
ten binnen het jeugdbeleid op elk 
overheidsniveau en de negatieve au
tonomie m.b.t. jeugdbeleid van de 
gemeenten, die alles moen maar 
niets moeten. Hoopgevend is niette
min dat een toenemend aantal ge
meenten kiest voor een eigen sterk 
kategoriaal-jeugd gekleurd welzijns
beleid. 

De band die de gemeentelijke 
jeugddiensten gelegd hebben tussen 
de vrijetijdswereld en het welzijnsas-
pekt, resulteerden in een nieuwe be
nadering, meende Redig. De middle-
class benadering van het welzijnsveld 
werd doorbroken, de overheidsver
antwoordelijkheid inzake jeugdwel
zijn werd beklemtoond en de solidari
teit onder jongeren werd gestimu
leerd (o.m. via jeugdraden) om op te 
komen voor welzijnsvoorzieningen 
ten voordele van de ganse jeugd. 

Vervolgens somde Redig enkele 
obstakels op voor het gemeentelijk 
jeugdbeleid: het kultuurpakt (dat de 
politiserin en neuzentellerij in de 
hand werkt en betrekking heeft op het 
jeugdwerk maar niet op een breed 
jeugdweizijnsbeieid), het jeugdbeleid 
van de Vlaamse Gemeenschap (dat 
geen vat heeft op voor de jeugd 
belangrijke terreinen die nationaal 
gebleven zijn en in de Vlaamse rege
ring zelf is er evenmin koördinatie) en 
het huidige funktioneren van de 
OCMW's (die nauwelijks 5 pet. jonge
ren onder hun klanten tellen en erg 
burgerlijk aandoen). 

Spil van het plaatselijk jeugdwei
zijnsbeieid moet volgens Redig de 
jeugddienst zijn, die de taak heeft te 
plannen, alle betrokkenen te laten 

participeren, instaat voor de kommu-
nikatie met welzijnsvoorzieningen en 
aanvullend eigen initiatieven op po
ten moet zetten. 

Brusselse 
impulsen 

„Het beleid van de Vlaamse over
heid t.a.v. het lokale jeugdwerk is 
nauw verbonden met de geschiede
nis van dat jeugdwerk. De meest 
lokale jeugdwerksoorten ontstonden 
in de jaren '60 als onderdeel van de 
maatschappijkritische en -vernieu
wende jongerenkultuur. De bevoegde 
overheid en administratie heeft dit 
jeugdwerk steeds op dezelfde manier 
blijven benaderen, stimuleren en ook 
beïnvloeden", begon Koen Lambert, 
bestuurssekretaris bij de Dienst 
Jeugdwerk, zijn inleiding over ,,De 
Vlaamse gemeenschap en het lokaal 
jeugdwerk". 

Elk van de jeugdwerkvormen heeft 

zijn eigen erkennings- en subsidië-
ringskriteria. De oudste zijn die van 
de jeugdhuizen (1961). Daarna vol
gen de jeugdateliers en jeugdmuziek-
scholen. In 1965 werden de kriteria 
vastgelegd voor verenigingen voor 
amateuristische kunstbeoefening en 
kunstzinnige vrijetijdsbesteding. Een 
tiental jongerencentra voor maat
schappijvernieuwing werden in 1972 
een eerste maal erkend. In 1974 werd 
de speelpleinsektor van het BLOSO 
overgenomen. De regionale jeugd
verenigingen worden sinds 1978 ge
subsidieerd, de jeugdverblijfcentra 
sinds 1983 en het jaar nadien werden 
de verenigingen voor jeugdvakanties 
van het NWK naar de Dienst Jeugd
werk overgeheveld. 

De subsidiërin van deze initiatieven 
gaven hen ook een duidelijke impuls, 
zodanig dat er geen budgettaire ruim
te meer restte om nieuwe werksoor
ten zoals kinderboerderijen en speel-
o-theken te erkennen en te betoela
gen. De begroting van zo'n 230 mil-

Het Vorminscentrum Lodewijk Dosfel organiseerde te Sint-Niklaas een 
studienamiddag over gemeentelijk jeugdbeleid in Vlaanderen. Op de 
foto v.l.n.r. de panelleden Koen Lambert (Dienst Jeugdwerk), VCLD-
direkteur Lieven Dehandschutter, VU-kamerlid Herman Lauwers, 
Thérèse Coens (JE^/IP) en de l^echelse jeugdkonsulent Guy Redig. 
Enkel Mare Huys (vzw Verkeersveiligheid) ontbreekt op de foto. 

joen ging in 1987 naar 138 jeugdate
liers, 78 jeugdmuziekateliers, 64 
verenigingen voor amateuristische 
kunstbeoefening, 182 jeugdhuizen, 
29 regionale jeugdverenigingen, 47 
jeugdverblijfcentra, 316 speelpleinen 
en 1.685 jeugdvakantieverenigingen. 
De lokalisering van de gesubsidieer
de initiatieven leidt tot de vaststelling 
dat er sterke koncentraties zijn in de 
kuststreek, zuid-West-Vlaanderen, 
rond het,,drielandenpunt" van Oost-
Vlaanderen, Brabant en Antwerpen, 
en Centraal-Limburg. Anderzijds zijn 
er opmerkelijke ,,witte vlekken" tus
sen Brugge en Gent, in het zuiden 

Jongeren aan het woord 

De jeugdraad 
als inspraaicmiddel 
Het referaat ,,Jongerenfnspraak en -participa

tie in de gemeente" werd gehouden door Thérè
se Coens, stafmedewerkster van de Jeugd
dienst voor Maatschappelijke Participatie en 
Emancipatie (JE{\4P). 

mONGERENINSPRAAK 
— • wordt vaak verengd en 
^ ^ verward met de werking 
van een jeugdraad- Uiteraard ts 
de plaatselijke jeugdraad een in
strument om jongereninspraak te 
realiseren, maar er is meer En 
volgens sommigen is er minder, 
zijn jeugdraden hopeloos achter
haalde restanten uit mei '68. 
Jeugdinspraak is vaak een zaak 
van mondige studenten, ouder 
dan 18 jaar, veelal mannen wo
nend in de centrumgemeente. 
Waarmee al onmiddellijk gezegd 
is dat anderen ook gehoord moe
ten worden ", viei ztj met de deur 
tn huis 

Waakhond 
,,Kinderen kunnen via alterna

tieve kanalen en mogelijkheden 
ook hun zegje doen. Bij de inrich
ting van een speelplein, een kin-
derbib is het nuttig hun wensen te 
kennen. Dit kan gebeuren via 
spefformules, proefopstellingen, 
tekeningen, heuse kinderverga
deringen. Ook 12- tot 18-jarigen 
i'c-i,." ''r^ "f ' '^ :^f)'^ric,cht, Kinde

ren en jongeren uit randgemeen
ten zuilen extra kansen moeten 
krijgen, bv door bijeenkomsten in 
hun deelgemeenten te organise
ren. 

Meisjes zullen nog steeds extra 
moeten aangemoedigd worden 
om hun mening te uiten. Ook 
kansarme jongeren en verbaal 
zwakke kinderen hebben wensen 
op gemeentelijk vlak 

Jeugdraden kunnen inspraak 
en participatie mogelijk maken en 
dit voor zoveel mogelijk mensen. 
Dit wil evenwel niet zeggen dat ze 
de inspraakmogelijkheden altijd 
zelf moeten kreëren of organise
ren De jeugdraad kan een soort 
waakhond zijn in andere struktu-
ren: de advieskommissie voor de 
POB, de raad van bestuur van het 
kultureel centrum, de gemeente
lijke kommissie voor ruimtelijke 
ordening, de verkeerskommissie. 
Dit kan via een vaste vertegen
woordiger of via al dan niet ge-
struktureerd overleg tussen de 
andere adviesorganen en de 
jeugdraad. De jeugdraad kan in 

koftkmt^ sitmtie$ extra impraak-
mogêttjkh^den ${$01} of ttëipen of-
ganisêren, tv. bij ée Hermmhting 
van een dorpsplein." 

6 punten 
„Het gememtebestuur is er uit-

einael^kvermimordefijk vmrom 
kinderen &n jongmen t$ betre
ken bij alfe be^wtvomiag^ro-
cessen w^ar jongeren bekin bij 
hebben", aldus Thérèse Coens. 
,,Volgende zaken kunnen gebeu
ren: 

i. Hst gemeentebestuur kan 
zelf het initiatief nemen om een 
eigen inspraak- en participatie
orgaan voor jongeren op te zetten. 

2 De bestaande jeugdraal mo
reel, financieel en materieel on
dersteunen, waarbij een gemeen
telijke jeugddienst van zeer groot 
belang is. 

3. De jeugdraad erkennen, o.a, 
door goedkeuring van de statu
ten, 

4. Serieuze afspraken maken 
met de jeugdraad omtrent en het 
doorspelen van informatie en het 
uitbrengen en opvolgen van ad
viezen 

5 Een jaarlijks verslag van de 
werkin van de jeugdraad op de 
gemeenteraad brengen en laten 
toelichten. 

6. Een schepen voor Jeugd 
aanduiden." 

van Oost-Vlaanderen en in het Hage-
land en Zuid-Limburg. Zowat 25 pet. 
van de Vlaamse gemeenten blijft van 
elke steun verdoken. 

Verkeersopvoeding 
Als voorzitter van de v.z.w. Ver

keersveiligheid en VU-schepen van 
Verkeer te Sint-Niklaas zette Ware 
Huys de positie van de jeugd in het 
verkeer uiteen. Hij onderscheidde vijf 
kategoriën jongeren in het verkeer, al 
naargelang hun manier van verplaat
sen. Elke groep heeft zijn eigen moei
lijkheden bij het leren van het ver
keersgedrag en vereist dus een apar
te benadering. De gemeenten moe
ten hun verantwoordelijkheid 
opnemen op het vlak van 
verkeersedukatie, verkeersinfrastruk-
tuur en verkeersafwikkeling. Het or
ganiseren van verkeersklassen en -
trainingen (best op de openbare weg), 
de aktie ,,schooltaxi" e.d. verdienen 
volgens Huys aanmoediging. 

Mare Huys wees er terloops op dat 
er meer moet gepeild worden aan wat 
jongeren zelf over het verkeer den
ken. Hij citeerde o.m. het voorbeeld 
dat bij hoorzittingen over schooierven 
het meestal de ouders-automobilisten 
zijn die het hoge woord voeren i.p.v. 
de leerlingen-voetgangers. 

Een jeugdvriendelijk verkeersbe
leid kan slechts gerealiseerd worden 
als ook de volwassenen aangepakt 
worden, aldus Huys. Hij brak ook een 
lans om eerder voor preventieve 
maatregelen te kiezen dan voor een 
repressief optreden, dat dikwijls een 
tegenovergesteld resultaat kan heb
ben. Naast gemeentelijke initiatieven 
zijn er ook nationale maatregelen no
dig, zoals de invoering van een mini
mumleeftijd voor fietsers, een diversi-
fikatie van het begrip „fietspad" en 
de beveiliging van voetgangers op 
zebrapaden. 

Tot slot konden panel en publiek 
nog van gedachten wisselen in een 
gesprek o.l.v. VU-kamerlid Herman 
Lauwers. Vooral VUJO-f\/!ortsel en 
VU-jeugdschepen Paul De Belie uit 
Merelbeke toonden zich hierin langs 
hun sterkste zijde. Schepen De Belie 
beaamde de nood aan komplementa
riteit tussen het lokaal en het Vlaams 
jeugdbeleid. Hij begreep dat dit niet 
van vandaag op morgen kan verande
ren, maar een betere informatie-uit
wisseling zou een eerste stap in de 
goede richting zijn. 

— Binnenkort verschijnt het ver
slagboek van de studienamiddag 
,,Naar een gemeentelijk jeugdwei
zijnsbeieid". Het kan besteld wor
den door overschrijving van 150 fr. 
(en 50 fr. verzendingskosten) op 
rek. 447-0001231-89 van het Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel, 
Bennesteeg 4, 9000 Gent (tel. 091/ 
25.75.27). 
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Een „muziek" met geschiedenis 

Harmonie „Recht door 
uit Eigenbilzen 

11 

» 

Tijdens het kongres van volgende zaterdag zal het 
muzikale woord gevoerd worden door een heuse 
harmonie. Want u weet dat een gemeente en/of stad 
niet zonder muziek kunnen. 

Ons oog en oor vielen op ,,Recht door zee" uit 
Eigenbilzen. Hier in het kort de historiek van een op 
en top eerbiedwaardige koninklijke harmonie. 

IN 1932 kon de nieuwe meer
derheid in de gemeenteraad 
van Eigenbilzen zich niet 

meer slaafs neerleggen bij de 
toen heersende toestand in de 
Koninklijke Harmonie „Aurora". 

Door een groep mensen en muzi
kanten werd besloten tot de op
richting van een nieuwe fanfare 
om het Vlaams-nationaal bewust
zijn aan te wakkeren en de 
Vlaamse muziekkunst te beoefe
nen. Zij kreeg de betekenisvolle 
benaming Fanfare „Recht door 
Zee". Jonge muzikanten werden 
aangeworven en aangeleerd on
der leiding van Pierre Withofs. 

Aangemoedigd door een groot 
aantal min of meer bekwame mu
zikanten kon de fanfare na twee 
maanden onverpoosd repeteren, 
het wagen zich naar het muziek
festival te Gellik te begeven. Het 
was een heerlijke dag, een ware 

triomftocht. Het volledig be-
stuurskomitee, gevolgd door al 
de muzikanten met hun gloed
nieuwe, in de zon flikkerende in
strumenten en een schaar van 
geestdriftige oude en jonge sup
porters, trok deze stoet te voet 
naar de feestweide. 

Vuurdoop... 
Toen het de beurt was aan de 

fanfare ,,Recht door Zee" om 
haar koncert te geven klonk statig 
en opgewekt als eerste stuk ,,De 
Vlaamse Leeuw". Bij het eindi
gen steeg een oorverdovend en 
minutenlang applaus uit de me
nigte op. Toen de fanfare nog een 
vijftal stukjes uit haar vers reper
torium ten gehore gegeven had, 
sloeg de geestdrift ten top. Deze 
jeugdige muziekmaatschappij 
had schitterend de ,,vuurdoop 
ondergaan. 

De koninklijk harmonie ,,Recht door Zee" in groot ornaat, zoals ze zaterdag op ons kongres zal blazen.. 

In 1939 was het mobilisatie en 
op 10 mei 1940 brak de oorlog uit. 
Van toen af tot het einde van de 
oorlog in 1945 lag de bedrijvig
heid van de fanfare ,,Recht door 
Zee" volledig lam. 

Zodra de mogelijkheden het 
toelieten hebben de leden, haast 

allen getroffen door de repressie, 
de handen in elkaar geslagen, 
zich het lot van de fanfare ,,Recht 
door Zee" aangetrokken en ze 
herschapen in harmonie. 

Om de harmonie te versterken 
werd einde 1959 een trommel
korps voor meisjes opgericht. Het 

aanzien van de harmonie werd 
hierdoor merkelijk verhoogd. De 
harmonie nam deel aan tal van 
betogingen. 

Ook was zij aanwezig op de 
viering van de overheveling van 
de Voerstreek bij Limburg in 
1963. 

Advertentie 

DE LOKALE BESTUREN EN HUN LENINGEN BIJ HET GEMEENTEKREDIET 

- een VAST EN DOORZICHTIG RENTETARIEF, dat de besturen zelf kunnen berekenen 
en controleren 

- INTERESTEN alleen op OPGENOMEN GELDEN 

- GEEN dossierkosten 

- ook voor KLEINE LENINGEN hetzelfde VOORDELIGE TARIEF 

- ook bij KRAPPE KAPITAALMARKT een VERZEKERDE KREDIETVERLENING aan hetzelfde 
VOORDELIGE TARIEF 

- administratieve en financiële documenten, aangepast aan de specifieke openbare 
boekhouding 

- SYSTEMATISCHE AANPASSING van de RENTEVOET van de OUDERE LENINGEN naar 
de huidige LAGERE RENTEVOET toe 

•^ ^ % i - ^ - ^ . * - ; ! * 

W Gemeentekrediet 
S j ^ de bank op z'n best 

9 JUNI 1988 



mm mi^m mm m 

12 m 

Van dag 
tot dag 

Zaterdag 11 juni 
D BRT 1 - 15.00 
Steek-er-wat-van-op-show, 
D BRT 1 - 16.00 
Vakantie, film 
D BRT1 - 18.10 
Er was eens... het leven, tekenfilm
serie 
D BRT 1 - 18.35 
De Freggels, poppenreeks 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT 1 - 20.10 
Kunst-Zaken, info 
D BRT 1 - 20.20 
Veriiefd op een wikivreemde, TV-film 
D BRT 1 - 22.00 
Terioops, een aparte kijk op de wereld 
D BRT1 - 22.55 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 23.25 
De vereffenaar, serie 
D BRT2 - 15.20 
E.K. Voetbal, Denemarken-Spanje 
D BRT2 - 20.10 
Kunst-Zaken, info 
D BRT2 - 20.20 
BasilKakoncert Tongeren, reportage 
D Ned. 1 - 15.30 
Bachelor Mother, film 
D Ned. 1 - 16.50 
Queen in „Wembley Stadion", live-
koncert 

D Ned. 1 - 16.50 
Een varken is een varken, tekenfilm 
D Ned. 1 - 18.26 
Ferdy de mier, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.18 
Wild Horse Tank, film 
D Ned. 1 - 21.46 
Cheers, serie 
D Ned. 1 - 22.41 
St. Elsewhere, serie 
D Ned2 - 13.30 
Freedom Fest Nelson Mandela's 
70the Birthday Celebration, popspek
takel 

D Ned. 2 - 20.29 
Freedom Fest... 
D Ned. 2 - 21.37 
Freedom Fest... 
D Ned. 2 - 22.30 
Freedom Fest... 
D Ned. 2 - 0.10 
Northsea Jazz Festival 
D Ned. 3 - 20.30 
Heb hart voor je hart, komische reeks 

Zondag 12 juni 
D BRT 1 - 11.00 
De zevende dag, praatcafé 
D BRT 1 - 15.00 
Robinson Crusoe, poppenfilm 
D BRT 1 - 16.10 
Wikken en wegen, verbruikersma
gazine 
D BRT 1 - 17.00 
De lange hete zomer, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Er was een keer..., verhaaltjes 
D BRT 1 - 18.20 
Geldregen, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.45 
in de sporen van James Cook, dok. 
reeks 
D BRT1 - 20.05 
Blut, serie 
D BRT 1 - 20.55 
De jaren zestig, sukses van de show
business 
D BRT1 - 21.55 
Interesseer de jongeren voor de na
tuur, dok. 
D BRT2 - 15.20 

Steve McQueen steeds aan de winst aan de roulette-tafel in „ The Ho
neymoon Machine". Dinsdag 14 juni op Ned. 2, om 16u.37. 

E.K. Voetbal, Engeland-lerland 
D BRT2 - 20.00 
Sportweekend 
D Ned. 1 - 17.35 
Zomerro(c)k, vier maanden pop
festivals 
D Ned. 1 - 18.13 
Zoobilee Zoo, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.38 
De avonturen van Teddy Ruxpin, te
kenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.05 
Terug naar Schateiland, jeugdserie 
D Ned. 1 - 20.00 
Bella en Max, filmfantazie 
D Ned. 1 - 20.10 
Het orkest, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.33 
The Coca-Cola Kid, film 
D Ned. 2 - 1.05 
Sprookjesteater, Aladdin en de won-
derlamp 

D Ned. 2 - 19.04 
The Untouchables, serie 
D Ned. 2 - 20.10 
Maurits en de feiten, TV-spel 
D Ned. 2 - 21.56 
De Garry Shandlin show, komische 
reeks 
D Ned. 2 - 22.20 
Erotische panorama's, seksuele revo
lutie rond '68 

l\/laandag 13 juni 
D BRT 1 - 18.10 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
D BRT 1 - 18.33 
Avonturenbaai, jeugdserie 
D BRT 1 - 20.10 
The Charmer, serie 
D BRT 1 - 21.00 
Willie en Phil, film 
D Ned. 1 - 15.30 
Holiday Island, serie 
D Ned. 1 - 16.20 
The Muppet Babies, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 16.45 
Boomer, jeugdserie 
D Ned. 1 - 18.35 
Tekenfilmfestival 
D Ned. 1 - 19.18 
Tom en Jerry, tekenfilm 
D Ned. 1 - 19.25 
Strijd om de macht, miniserie 
D Ned. 1 - 21.05 
Mijn dochter en ik, komische reeks 
D Ned. 2 - 16.15 
Die Scharzwaldklinik, serie 
D Ned. 2 - 17.00 
Dungeons & Dragons, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 17.23 
Spanning in Slagharen, jeugdserie 
D Ned. 2 - 17.48 
Toppop, eigentijdse pop 
D Ned. 2 - 19.20 
De brekers, komische reeks 
D Ned. 2 - 20.29 
The man In the iron mask, TV-film 
n Ned. 2 - 23.05 
L.A.Law, serie 

Dinsdag 14 juni 
D BRT 1 - 18.10 
De kasteelgeesten, kinderserie 
D BRT 1 - 18.25 
De kleinste zwerver, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.00 
Angst, vriend en vijand; dok. serie 
D BRT 1 - 20.10 
Kunst-Zaken, info 
D BRT 1 - 20.20 
Argus, praatshow 
D BRT 1 - 22.15 
De vereffenaar, serie 
D BRT2 - 17.00 
E.K. Voetbal, West-Duitsland-
Denemarken 
D BRT2 - 20.10 
E.K. Voetbal, Italië-Spanje 
D Ned. 1 - 19.18 
Kanaal 13, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.45 
Handen omhoo, familieserie 
D Ned. 1 - 20.10 
Murder she wrote, serie 
D Ned. 1 - 20.55 
Niet te geloven!, komische reeks 
n Ned. 1 - 22.40 
Armoede, dramaserie 
D Ned. 2 - 16.37 
Geld maakt gelukkig!, film 
D Ned. 2 - 22.40 
Derrick, serie 
D Ned. 2 - 23.40 
De vijf zintuigen, serie 

Woensdag 15 juni 
D BRT 1 - 20.1(r 
Een zaak voor twee, serie 
D BRT 1 - 21.10 
Huizen kijken, serie over bouwen 
D BRT 1 - 21.55 
Niki de St. Phalle, zelfportret 
D BRT2 - 17.05 
E.K. Voetbal, Engeland-Nederland 
D BRT2 - 20.10 
E.K. Voetbal, lerland-USSR 
D Ned. 1 - 15.00 
Anders is ook gewoon, jeugdserie 
D Ned. 1 - 15.55 
Dieren in aktie, dok. 
D Ned. 1 - 16.25 
Lassie, jeugdserie 
D Ned. 1 - 16.50 
D'r kan nog meer bij, kinderpro
gramma 
D Ned. 1 - 17.14 
Job en z'n pa, kinderfilmpje 
D Ned. 1 - 19.18 
Jody en het hertejong, jeugdserie 
D Ned. 1 - 20.10 
De Campbells, avonturenserie 
D Ned. 2 - 15.30 
Cartoons 
D Ned. 2 - 15.45 
The Jetsons, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 16.05 
Square Pegs, jeugdserie 
D Ned. 2 - 17.45 
MacGyver, avonturenserie 
D Ned. 2 - 19.00 

Countdown, eigentijdse pop 
D Ned. 2 - 20.29 
Moonlighting, serie 
D Ned. 2 - 22.10 
ril take Manhattan, serie 

Donderdag 16 juni 
D BRT 1 - 18.10 
Fame, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.55 
Bedreigd water, dok. 
D BRT 1 - 20.10 
Kunst-Zaken, info 
D BRT 1 - 20.20 
Sinja Mosa, serie 
D BRT 1 - 21.10 
Panorama, duidingsprogramma 
D BRT 1 - 22.00 
Dallas, serie 
D Ned. 1 - 17.14 
Vooruit met de geit, kinderserie 
D Ned. 1 - 17.46 
Het dorpje in de wolken, poppenserie 
D Ned. 1 - 17.58 
JEM, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.22 
Lucky Luke, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.47 
Kwik en Flupke, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.50 
Howard's Way, serie 
D Ned. 1 - 20.41 
De affaire Lancaster-Miller, serie 
D Ned. 1 - 22.14 
Bloopers, missers uit films en TV-
studio 
D Ned. 1 - 22.40 
Reilly, meesterspion, serie 
D Ned. 2 - 18.05 
Johan en Pierewiet, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 18.30 
The real ghostbusters, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 19.00 
Airwolf, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Anastasia, serie 
D Ned. 2 - 21.22 
L.A.Law, serie 
D Ned. 3 - 21.40 
Uit de kunst, kunstrubriek 

Vrijdag 17 juni 
D BRT 1 - 18.05 
De Smurfen, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.45 
Langs Vlaamse Wegen, Tongeren 
G BRT 1 - 19.15 

De Vlaams-Nationate 
Omroepstichting 

D BRT 1 - 20.20 
Première, nieuwe films 
D BRT 1 - 20.50 
Man met twee breinen, film 
n BRT 1 - 22.20 
Filmspot, filmaktualiteit 
D BRT2 - 20.10 
E.K. Voetbal, West-Duitsland-Spanje 
en Italië-Denemarken 
D Ned. 1 - 15.30 
Holiday Island, serie 
D Ned. 1 - 16.20 
Alias Smith and Jones, serie 
D Ned. 1 - 17.10 
Tekenfilmfestival 
D Ned. 1 - 17.46 
De familie Greenwood, serie 
D Ned. 1 - 18.10 
De Freggels, poppenserie 
D Ned. 1 - 18.35 
Tekenfilmfestival 
D Ned. 1 - 20.05 
Emmerdale farm, serie 
D Ned. 1 - 20.30 
De Beiderbecke Tapes, TV-thriller 
D Ned. 1 - 23.40 
Voor altijd samen, TV-film 
D Ned. 2 - 17.00 
Derrick, serie 
D Ned. 2 - 19.00 
De dieren van Afrika, dok. serie 
D Ned. 2 - 19.25 
Alf, serie 

D Ned. 2 - 20.29 
Second Serve, TV-film 
a Ned. 2 - 22.50 
Dempsey & Makepeace, serie 

mm 
per dag 

Zaterdag 11 juni 
Holiday 

Amerik. film uit 1938 met o.a. Katha
rine Hepburn en Gary Grant. Johnny 
Case, de zoon uit een arbeidersgezin, 
vindt dat hij aan vakantie toe is en gaat 
op reis. Hij maakt kennis met Julia, een 
schatrijk meisje, en wordt meteen op 
haar verliefd. (BRT 1, om 16u.) 

Zondag 12 juni 
The Coca Cola Kid 

Coca Cola (Atlanta) vindt dat de om
zet in Australië veel te klein is en stuurt 
de jonge entoesiaste manager Becker 
ter plaatse. Die ontdekt dat een zon
derlinge potentaat een soort monopo
lie heeft op zijn eigen frisdrank. Austra
lische film uit 1985 met o.a. Eric Ro
berts, Greta Scacchl en Bill Kerr. (Ned. 
1, om 20U.33) 

Maandag 13 juni 
Willie and the Phil 

In New York wordt de Truffaut-film 
„Jules et Jim" gedraaid. Na de verto
ning maken twee mannen, een joodse 
leraar en een modefotograaf, met el
kaar kennis. Hun ontmoeting met 
Jeannette vormt geen hinderpaal voor 
een blijvende vriendschap. Amerik. 
film van Paul Mazursky uit 1980 met 
Margot Kidder, Ray Sharkey en l^i-
chael Ontkean. (BRT 1, om 21 u.) 

Dinsdag 14 juni 
Honeymoon Machine 

Amerik. film van Richard Thorpe uit 
1981 met o.a. Steve McQueen en 
Paula Prentiss. Aan boord van de ,,EI-
mira", de trots van de Amerikaanse 
marine, bevindt zich de computer 
,,Max". In Venetië aangekomen wil lui
tenant Fergie Howard Max inschake
len bij het roulettespel in het Casino. 
(Ned. 2, om 16u.37) 

Woensdag 15 juni 
Preparati La Bara 

Terence Hill, de man met de tedere 
ogen en de staalharde vuisten, neemt 
het als Django op tegen een bende die 
wordt aangevoerd door zijn vroegere 
boezemvriend. Ital. spaghetti-western 
van Ferdinando Baldi uit 1968. (RTL-
TVi, om21u.) 

Donderdag 16 juni 
Les filles de Grenoble 

Franse film van Joel Le Moign uit 
1981 met o.a. Zoé Chauveau. De 
prostituees van Grenoble zijn bang na
dat een van de meisjes werd vermoord. 
Zij kennen de dader maar durven niet 
praten. (A2, om 20u.25) 

Vrijdag 17 juni 
The man with two brains 

Een neuroloog wordt verliefd op de 
hersens van een vrouw en transplan
teert ze in het hoofd van zijn echtge
note. Amerik. komische film uit 1983 
met Steve Martin. (TV 1, om 20u.S0) 
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De sportjoernalis-
ten van België heb
ben in een referen
dum de sportman 
van de eeuw verko
zen. Nu doet ieder
een in zijn vrije tijd 
wat hem goed dunkt 
maar het gedoe 
staat mij niet aan. 

Denk nu niet dat 
ik wat tegen de win
naar van het refe
rendum heb, wel
licht zal Eddy 
Merckx wel dé 

sportman van deze eeuw is, maar ik 
veroorloof mij het niet eens te zijn 
met de wijze van aanduiding en 
verwatenheid van de sportkollga's. 

Ten eerste is de eeuw nog verre 
van rond. Dat duurt nog een dozijn 
jaren en niets sluit uit dat in het 
komende decennium een nieuwe 
Merckx opstaat die met nóg hard
nekkiger pedaalslag de hoogste 
bergen overwint, nóg roekelozer de 
kwaadste diepten intuimelt en het 
werelduurrekord nóg scherper 
stelt. Op twaalf jaar tijd kunnen 
magere sportjaren plots vette jaren 
worden en een jongeling(e) uit het 
niets toveren die de ollmpische 

Monument van 
verwatenheid 

vleugels van Gaston Roelants aan
bindt en deze zelfs overvleugelt. En 
wie voorziet dat een of andere 
Thierry Boutsen het passende 
alaam vindt om Jacky Ickx te over
klassen en te onttronen? Niets of 
niemand voorziet dat. Of zou het 
kunnen dat de Belgische sportjoer-
nalisten waarzeggers zijn? Waar
om hebben ze dan tot de laatste 
speeldag gewacht om ons te mel
den dat Club Brugge landskam
pioen ging worden en niet KV Me-
chelen, zoals ze zolang volhielden ? 

'n Flauw grapje, ik weet het. Maar 
hun referendum ook. 

Ten tweede. Was Romain Maes in 
zijn tijd minder sportman van de 
eeuw? Op 'n fiets van voorhisto
risch gewicht, met weke binnen
banden, langs wegen die geen we
gen waren. Romain Maes was am
per 22 jaar toen hij de Ronde won 
na van de eerste tot de laatste rit de 
gele trui te hebben gedragen. En 
was Sylveer Maes in een tijd toen er 
nog geen doktoors met pillen en 
spuiten meereden minder sport
man van de eeuw? 

Winnen na een rit van 325 km 
waarvan 250 km alleen op de 
vlucht met Félicien Vervaeke. Is dat 
niet groots? Sylveer Maes met het 
geel rond de tors, door de suppor
ters van Lapébie met stenen beko
geld en met peper in de ogen be
werkt. Is dat niet heroïsch? 

En wat te zeggen van de vier 
gebroeders Buysse, de heemskin
deren van het veloke? Lucien, een 
klimmer, zoals er nooit een gelijke 
is geweest, won in 1926 de rit 
Bayonne- Luchon, de vreselijkste 
wegwedstrijd uit de hele wielerge-
schiedenis. Niets van dit alles 
speelde mee in het referendum. 

Met onze tweede nationale sport, 
het voetbal, is het al even verdacht. 
De heren joernalisten herinnerden 
zich wél Polle (Van Himst) Gazon 
maar niet meer dat Raymond Brai-
ne vóór de oorlog een van de beste 
spelers van de hele wereld was. Op 
z' n zestiende reeds Rode Duivel en 
achteraf prof in Engeland en bij 
Sparta Praag. En zoverder enzo
voort... 

Begrijpt u lezer waarom Ik mij 
erger? Mensjes van nu die niet 
achterom kijken en zichzelf én de 
tijd waarin zij leven zo belangrijk 
achten dat ze het einde van de 
wedstrijd - in dit geval de twintigste 
eeuw - niet afwachten, geven de 
indruk verwaten kereltjes te zijn. En 
dat zijn ze ook. Dus hebben zij op 
een vrije zaterdagnamiddag zo
maar beslist wie een monument 
voor de eeuwigfieid krijgt... g 
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enthoaden. 
Wij maakten een wandeling door onze hoofdstad 

Brussel aan de hand van een Muurkrant uitgegeven 
door de dienst,,School & Museum" van de Vlaamse 
Gemeenschap. Het was een aangename openba
rende tocht, waarvoor we als tema „straatnamen" 
kozen, juist omdat we daaruit veel te weten kunnen 
komen over de geschiedenis van een stad, haar 
bewoners en hun leefgewoonten. Een verslagje. 

WANNEER de eerste 
straatnaam ontstaan is, 
zal wellicht niemand 

ooit te weten komen. Hier beston
den straatnamen reeds in de 
13de eeuw. In cijnsboeken, waar
in o.a. de ligging van percelen en 
woningen werd weergegeven, en 
in allerlei oorkonden zijn ze al 
aanwezig. De oorspronkelijke 
naam was zeer eenvoudig: Lan-
gestraat, Kortestraat, Hoog
straat, enz. Later, bij de groei van 
de stad moesten wel andere aan
leidingen tot naamgeving gevon
den worden: oude herbergen of 
andere gebouwen, religieuze or
den, heiligen, legenden, eige
naars, historische feiten, helden, 
kunstenaars, wetenschapslui, 
enz. Toen in 1852 in Brussel 
besloten werdde straatnamen 
tweetalig aan te brengen, leidde 
dit wel tot foutieve en soms grap
pige situaties. 

De aloude Steenstraat bij de 
Grote Markt dankte haar naam 
aan de Steenen ter verdedigin 
van de burcht op het Sint-Gorik-
seiland. Volgens sommigen werd 
hier het materiaal voor de bouw 
van het stadhuis gevonden, van
daar de foutieve vertaling Rue 
des pierres. 

In de Marollen ligt de Sistervat-
straat. Een sister was een graan-
maat (60 kg) in gebruik in de 16de 
eeuw. De Spiegelstraat, ook in de 

Marollen, werd in de 14de eeuw 
genoemd naar de gebroeders 
Spieghelen die er een rusthuis 
stichtten. Ook hier dus een foutie
ve vertaling Rue du miroir. 

De Wolvengracht ligt bij het De 
Brouckèreplein. Er wordt be
weerd dat het water van de 
gracht de wolven van het Zoniën-
woud aantrok. Een andere versie 
heeft het over de Familie Wolf die 
eigenaar van het gebied was. 
Deze herkomstreden voor de 
naam lijkt aannemelijker. 

De Vruntstraat achter het stad
huis heeft weer een ander ver
warrend verhaal te bieden. Vrun-
te betekende in het Oudneder
lands een plaats waar men mis
dadigers opsloot. De Spanjaar
den verwarden het met vriend en 
sindsdien werd de stadsgevange
nis de Amigo genoemd (rue de 
l'Amigo). Ook in het Vlaams heeft 
dit woord een gelijkwaardie bete
kenis gekregen. 

Over de Brusselse straatna
men valt nog heel wat meer te 
vertellen. Een korte bibliografie, 
evenals de Muurkranten en meer 
informatie zijn verkrijgbaar bij 
School en Museum, Dienst Beel
dende Kunst en Musea, Ministe
rie van de Vlaamse Gemeen
schap, Koloniënstraat 31, 1000 
Brussel (02/513.74.65). 

c/M^, 
Velen vonden de naam van de door ons gezochte 

Indische leider Mohandas Karamchand Gandhi, de 
Mahatma. 

Lezer Julien Dossche uit de Breughellaan 26 te 
9720 De Pinte wint ons wekelijks pakje boeken. 
Proficiat. 

U de betrekkingen tussen 
Oost en West stilaan ver
beteren, is de tijd rijp om 

eraan te herinneren dat het niet 
altijd zo is geweest. 

In de zg. ,,Koude Oorlog" 
speelde een bepaald Brits staats
man een toch wel biezondere rol. 
Van hem is trouwens de term 
„het ijzeren gordijn" afkomstig. 
Onderstaande rede door hem uit
gesproken in het Amerikaanse 
Fulton op 5 maart 1946, verwekte 
grote deining. 

Wie is de man die wij zoeken ? 

„Het is heden ten dage niet 
onze plicht, nu de moeili^heden 
zo talrijl< zijn, met geweld te inter
veniëren in de binnenlandse aan
gelegenheden van landen die we 
in de oorlog niet veroverd heb
ben, maar we moeten nooit op
houden, onbevreesd de grote be
ginselen van vrijheid en mensen
rechten te proclameren, die de 

gezamenlijl<e erfenis zijn van de 
Engelssprekende wereld... 

Dit alles betekent dat de volken 
van alle landen het recht hebben 
en grondwettelijk de volmacht 
dienen te hebben via vrije, onbe
lemmerde verkiezingen, met ge
heime stemming, aard of vorm 
van de regering waaronder ze 
leven te kiezen of te veranderen. 

Dit is de boodschap van het 
Britse en Amerikaanse volk aan 
de mensheid. Niemand weet wat 
Sovjet-Rusland en zijn commu
nistische internationale organisa
tie van plan is in de onmiddellijke 
toekomst te doen of wat de gren
zen zijn, zo die er al zijn, van hun 
expansie en bekeringsijver." 

Indien U de oplossing meent te 
kennen, stuur dan uw antwoord 
naar WIJ, „hAeespelen (228)", 
Barrikadenplein 12, 1.000 Brus
sel. 

U maakt kans aldus enkele 
knappe boeken te winnen. 

/ff/?fC, W^7 Zi( je E/t 
' \ ) 's fifoiBBi^D O/r ! 

mA/^ l>£ BAMM 

& e j * 

ifj />A/U /YAA/t 
r>e Doeren / 

. ^ % 

Van de zonnige euforie die het pinksterweekeinde 
te weeg bracht, kregen we in de kranten en op de 
buis hartverwarmende beelden. Een mooie rol daar
in werd voorbehouden aan de garnaalvissers die te 
paard de golven trotseerden en aldus voor toerid-
tisch spektakel én lekkernij zorgden. De simpatieke 
belangstelling van strandgangers en media was 
natuurlijk niet ten onrechte, want de garnaal blijft 
ongetwijfeld het meest gekonsumeerde schaaldier, 
zowel hier als wellicht over de hele wereld, tegelijk 
toch no een beetje onbekend, zowel in zijn vele 
variëteiten als kulinaire toepassingen. 

ONZE gewone Noordzee-
garnaal kent natuurlijk ie
dereen. Hij behoort tot de 

allerfijnste, ook duurste. Hoewel 
men van grijze garnalen spreekt, 
kennen we hem voornamelijk in 
zijn gekookte vorm en dan is hij 
bruinachtig roze. De steurgarnaal 
is bleker, slapper en beslist niet 
zo fijn. De Noorse steurgarnaal 
die in bevroren toestand wordt 
geïmporteerd is merkelijk groter 
dan de onze, roze-rood en lang 
niet zo geurig. In de tropische en 
subtropische landen vant men re
latief zeer grote garnalen die we 
onder diverse namen in de win
kels en restaurants aantreffen, 
waaronder Chinese garnalen en 
gamba's de meest voorkomende 
zijn. De diepgevroren staarten 
worden ingevoerd uit China, Tai
wan en Indonesië. Uit de Ver
enigde Staten komen garnalen 
die met behulp van stikstof zijn 
ingevroren, waardoor ze hun 
smaakvolle kwaliteit langer be
houden. 

Bij de inkoop moeten gekookte 
garnalen (het koken gebeurt 
meestal aan boord) fris ruiken, 
veerkrachtig en gebogen van 
vorm zijn. Garnalen die voor het 
koken al dood waren trekken niet 
krom en kunnen licht giftig zijn. 
Verse ongepelde garnalen wor
den in de koelkast bewaard, maar 
niet langer dan één dag. Het 

pellen vereist wel enige handig
heid. Men neemt de garnaal met 
de linkerhand bij de kop en geeft 
daar een kneepje in. Tegelijk 
trekt u met de rechterhand aan 
de staart, waardoor het staart-
schild loslaat en de garnaal moei
teloos uit het kopgedeelte kan 
genomen worden. 

Garnalen worden meestal als 
garnerin gebruikt, maar ook als 
vullin in cocktails, eieren, toma
ten en vaak verwerkt in ragouts, 
sausjes en zelfs in boter. Eén 
speciale lekkernij willen wij u niet 
onthouden: Portugese garnalen-
soep (sopa camarao). Voor 4 per
sonen 500 g ongepelde garnalen 
In 1 liter kokend water met 1 
teelepel zout zowat 5 minuten 
laten gaar worden. De garnalen 
uit de kookpan halen, laten afkoe
len en pellen. De koppen bewa
ren evenals het kooknat. Nu 3 
grote uien fijnhakken en braden 
In wat boter of olie, hierdoor 1 
teelepel bloem roeren tot het 
mengsel begint te kleuren maar 
niet te donker wordt. Alles nu in 
het kookvocht doen en al door
roerend weer opwarmen. Onder
tussen de koppen in een vijzel 
met wat boter pletten. Dit meng
sel door een zeef drukken en 
toevoegen aan de soep. Op 
smaak brengen met peper en 
zout en opdienen met stukjes 
geroosterd brood. 

9 JUNI 1988 
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Kuinst^greeP 
— Op zondag 12 juni om 11 u. organiseert het gemeentebestuur van 
Lint DE TAALSTRIJD in het ontmoetingscentrum ,,De Witte Merel", 
Liersestwg. 25 te Lint. Dit komische BRT-programma wordt vooral 
gedragen door de lolbroeken Mark Uytterhoeven, Daniël Mortier en 
Myriam Thys. Danièl Van Avermaet is de spelleider. Kaarten 250, in 
voorverkoop 200,-, te reserveren op 03/455.12.13. 

— Tot 12 juni: werk van THEO KUIJPERS in het Museum Dhondt 
Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurie Het recent werk van de 
Noordbrabantse kunstenaar Theo Kuijpers (Helmond 1939) wordt 
gekarakteriseerd door een krachtig handschrift, door een sterk en 
welsprekend kleurgebruik en door sterke komposities, waarbinnen 
informele matenalen, grote en kleine vlakken, onbeschilderde gedeel
ten en abstrakte tekens een boeiend geheel vormen. 

— Op 18juniom20u. treedt ,,De Frivole Framboos" op in het Kultureel 
Centrum ,,De Meent" te Beersel-Alsemberg. Peter Hens en Dirk Joris, 

; ! s« ;^ fe , - , / -^a i ' 

twee op hol geslagen muzikale genieën, brengen hun tweede pro
gramma onder de noemer MU-ZIEKELIJK KONSERT. Kaarten 200-
250-300,-, Voorverkoop tel. 02/380.23.85. 

— In Galerij Brabo, Mercatorgebouw, Desgumlei 100 te 2018 Antwer
pen loopt tot 19juni een tentoonstelling van werken van de kunstkring 
KALLIPEGE. Deze groepstentoonstellin omvat werk van Raf Coore-
vits, Hubert De Volder, Frieda Duverger, Jan Keustermans, Karel 
Michiels, Vera Neels, Maryke Pyl, Rene Smits, Albert Tersago en 
Louis Van Gorp. De galerij is open op werkdagen en zondagen van 14 
tot 17u. Gesloten op zaterdag. 

— ZES UIT ZEEUWS VLAANDEREN is de titel van een tentoonstel
ling die tot 26 juni loopt in het Museum Leon De Smet, Museumlaan 
18, 9831 Deurie. Er wordt werk getoond van Mane-José De Cock, 
Liesbeth Hulser, Riet Korbee-Arnold, Kaza Poorter, Joke Van Kalveren 
en Jenneke Weyland. Open in de week van 14 tot 18u., op zon- en 
feestdagen van 10 tot 12u. en van 14 tot 19u. Gesloten op maandag en 
vrijdag. 

— HET MASKER, een tentoonstelling met werk van René Buggen-
hout, Francis De Bolle, Etienne De Vis, Alex Ketele, Octave Landuyt, 
Guy Leclercq, Erik Leon, Frans Minnaert, Paul Reniere, Roger 
Sommeville, Imelda Van Kerkhoven en Godfried Vervisch is tot 26juni 
te bezichtigen in kasteel ,,Nederloo", Postweg 265,1712 Sint-Pieters-
Leeuw. 

— HET CHINA VOLENS AGNES LEUNEN is de titel van een 
fototentoonstelling die loopt in het Kultureel Centrum van Heusden-
Zolder (Dekenstraat 40, 3540 Heusden-Zolder) tot 6 juli. 

Agnes Leunen heeft China niet bezocht zoals een Chinees zijn land 
bezoekt, ook met als fotograaf van een reisorganisatie, niet als een 
luxe-kleuren-fotoboekenfotograaf, niet als een puur-natuurfotograaf 
en ook niet als politiek geëngageerd voorvechtster... maar gewoon als 
verwonderde jonge vrouw uit West-Europa, met vakmanschap, voor
zien van twee fototoestellen met zwart-wit film. 

— Werk van WILLEM PARELS 
(1878-1962) IS tot 4 juli te bekij
ken in de Herman Teirlinck Gale
rij, Uwenberg 14 te Beersel 

,,...Dees werl< verbaast door 
zijne eenheid... Dees werk ,,bab
belt" met, al is 't ook mogelijk dat 
iemand liefelijk te babbelen ver
mag, het IS raak en ,,formuleert" 
Het geldt hier ,,onvoltooide" 
kunst, doch het is kunst van een 
meester..." (Herman Teirlinck in 
1905). 

Willem Parels. 

— Tot 19 juni illustreren Tsjechoslowaakse kunstenaars wat de 
hedendaagse TSJECHOSLOWAAKSE GLASKUNST te bieden heeft. 
De tentoonstelling loopt in de kunstgalerij van de Kredietbank op de 
Grote Markt in Brussel, ze is dagelijks toegankelijk van 11 tot 18u., 's 
zondags van 10 tot 13u., 's maandags gesloten. 

Samenstelling t.s. 

mi 
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Neutraliteit of onafhanicelijlcheid? 

Koning Leopold III 
als diplomaat 

Aan biografen ontbreekt het koning Leopold niet, hier samen met lord Keynes. 

Ch. Koninckx heeft een uitvoerige studie 
gewijd aan de rol die koning Leopold III ge
speeld heeft in de jaren dertig als „diplomaat 
voor de vrede''. Veel aandacht is er na de oorlog 
niet besteed aan deze rol van de koning. 

DE sekretans-generaal 
van hef departement 
Buitenlandse Zaken, 

F. Van Langenhove, schreef 
een aantal bijdragen tot de 
geschiedenis van de zgn. Bel
gische neutraliteitspolitiek. 
Ook de direkteur-generaal van 
de politieke afdeling van dit 
departement tijdens die jaren, 
P. van Zuyien, schreef er een 
boek over (Les mains Libres. 
Politique extérieure de la Bel-
gique 1914-1940). Doch deze 
twee hoge ambtenaren geven, 
als het ware, de officiële ver
sie. 

Koninckx gaat in zijn boek 
veel dieper in op de rol ge
speeld door de koning en ook 
op een zekere dubbelzinnig
heid die rond de Belgische 
buitenlandse politiek bleef 
hangen. Voor de enen was 

deze politiek een echte neu
traliteitspolitiek, voor de ande
ren een politiek van onafhan
kelijkheid. Deze laatste inter
pretatie van onze buitenland
se politiek betekende dat Bel
gië onafhankelijk bleef, geen 
verdragen sloot, geen ver
plichtingen aanging t.o.v. be
paalde staten, zonder daarom 
neutraal te zijn. Daarom bleef 
er een zekere argwaan be
staan in de Skandinavische 
staten en in Nederland t.o.v, 
de neutraliteitspolitiek van 
België. 

Niet overbodig 
Leopold III heeft er zich voor 

ingespannen om de Skandi
navische staten en Nederland 
te overtuigen om gezamenlijk 

op te treden om een oorlog te 
voorkomen en de vrede te red
den De auteur heeft deze po
gingen grondig bestudeerd en 
beschreven. Wij weten nu, 
achteraf, dat deze politiek, dat 
deze pogingen gefaald heb
ben en daarom bestaat er nog 
weinig belangstelling voor. Dit 
neemt niet weg dat de onlooc
henbare inspanningen van ko
ning Leopold om de vrede te 
redden toch nog kunnen ge
apprecieerd worden als lof
waardig Daarom is dit boek 
met overbodig en een nuttige 
bijdrage tot de geschiedenis 
van de zo bewogen jaren der
tig-

F.v.d.Elst 

— Koning Leopold III. Diplo
maat voor de vrede. C. Ko
ninckx. Uitg. Agora, Sint-Ni-
klaas. Paperback 795 f r., gebon
den 995 fr. 

Gratis voor onze lezers 

„Natte Voeten" 
in première te Gent 

Het gloednieuwe Vlaams Kultureel Centrum (Roe
land) te Gent pakt uit met de première van Natte 
Voeten. WIJ-lezers die zich met bijgaande bon nu 
vrijdag te Gent melden worden met open armen en 
gratis ontvangen. 

O p de Mokerhei zwoegt een 
oude vrouw door de zui
gende modder. Haar voe

ten zijn in onbeantwoorde sollici
tatiebrieven gewikkeld. Slijk op 
haar gezwollen lippen. Vele licht
jaren verderop ontstaan grote 
scheuren in de plastieke korst 
van een planeet. En die scheuren 
worden git-zwarte gaten. Ogen
schijnlijk hebben deze twee ge
beurtenissen mets met elkaar te 
maken Niets is minder waar Dat 
is zowat waarover het te doen is. 
,,Natte Voeten" werd geschreven 

door Mark van de Veerdonk, win
naar Persoonlijkheidsprijs Came-
retten 1987. Het feest gaat door 

op vrijdag 10 juni om 20u. in zaal 
Roeland, Korte Kruisstraat 3 te 
Gent. 

Natte Voeten is een program
ma van pakweg 450 kilometer. 
Dus zal het wel niet bij natte 
voeten blijven. Loop er maar ach
teraan. 

Met deze bon itunnen WiJ-lezers de première^ 

van Natte Voeten bijwonen. 

GRATIS # » 
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De reklame-goeroe spreekt 

Ogilvy 
aan het woord 

In de 50-er jaren schreef pseudo-marketingonder-
zoeker en eerder sensatie-joernalist Vance Packard 
,,The hidden persuaders". Ook in het Nederlands, 
onder de titel ,,De verborgen verleiders" werd het 
boek een bestseller. De auteur klaagde ongeoorloof
de manipualitietechnieken aan, waardoor de argelo
ze konsument verstrikt zou worden in de misleidin
gen van het eigen onderbewustzijn. Uiteindelijk 
telden de omzetcijfers van de producent, inderdaad 
van een auto tot een ijsje. 

OOK in de reklamewereld 
kwam het boek hard aan. 
Maar, niet getreurd, er 

was — en is — David Ogilvy. 

„Ziener" 
D.O. bewoont nu ruime kaste

len op nog ruimere domeinen. 
Zowel de Verenigde Staten, 
Frankrijk als Groot-Brittannië zijn 
vaderlanden voor hem. Hij mag 
zich beheerder noemen van een 
wereldomspannende keten van 
toonaangevende reklamebu-
reaus. En, laten we het maar 
toeeven, hij is altijd een ziener 
geweest, een wegbereider... en 
een absoluut grondlegger van het 
vernieuwende tekschrijven (copy
writing, om in het vakjargon te 
blijven) in de kommerciële sektor. 
Kortom, naast de stichter (in de 
vorige eeuw) van het wat aparte 
maar veelomvattende beroep, J. 
Walter Thompson, is David Ogil
vy beslist de grootste, daarin al
leszins meest ingrijpend innove
rende figuur. De guru van de 
hedendaagse reklame, zo lijkt het 
toch. 

De debuten 

Alvoren, David Ogilvy — een 
prototype van de eigentijdse neo-
aristokraat, zowel merkantiel als 
intellektueel — zijn fabuleuze, 
dubbele loopbaan (auteur en rek-
lamejongen) aanvatte, begon hij 
als gewoon tekstschrijver... maar 
met duidelijke ambities naar 
meer en geen geringe. In zijn 
eerste bestseller (topverkoper) 
,,Confessions of an Advertissing 
Man" (Bekentenissen van een 
reklameman) vertelde hij open-
harti en onthullend, ook met niet 
al te fraaie franjes, hoe je als 
agentschapsdirekteur nieuwe ac
counts (d.w.z. klanten of budget
ten) kunt verwerven. Het is een 
mooi verhaal, want Ogilvy verza
melde zijn positie niet door kor-
ruptie, maar door intelligentie en 
kreativiteit. Daarenboven bleek 
eerlijke taakvervullin ook nogal 
wat inbreng te hebben. En zoiets 
mag ook onderlijnd worden. 

Zijn tweede boek Ogilvy over 
reklame (met meer dan 50.000 
verkoop-eksemplaren, dus meer 
dan het Verdriet van onze natio
nale Hugo) is een standaardwerk 
voor iedereen die in de dinami-
sche en toch wat moeizame sek
tor werkzaam is. Een wijsheid 
van D.O. die graag zelf vrij lange 
advertentieteksten schreef, in te-
genstellin met wat de leek-op-
drachtgever altijd beweert: ,,Ie
mand die geld wil investeren in 
de aankoop van een prijzig pro-
dukt, wil daarvoor terecht wat 
meer weten. Er bestaat een te 
lange reklametekst, wel veel te 
vervelende... there is no long 
long advertising, only dull adverti-
sin". 

Aan het woord 
Het nieuwste boek Ogilvy aan 

het woord gaat natuurlijk ook 
over reklame en vooral over hem
zelf. Het is een onverbloemde 
hommage aan deze reus uit de 
reklamewereld. ,,The unpublis
hed Ogilvy" bevat teksten van 
redevoeringen, brieven, memo's 
en andere door O. opgestelde 
dokumenten die in de loop van 
zijn carrière door zijn relaties en 
kollega's (ook werknemers) wer-

David Ogilvy (° 1911), als eerste 
reklame-copywriter ere-doctor in 
de Letteren. 

den verzameld. Het boek is een 
bonte verzameling van teksten, 
inspirerende anekdotes en een 
aantal foto's met verhelderende 
inzichtgen voor ieder die wel 
eens met promotie, publiciteit of 
propaganda te maken heeft. 

Maar het is tegelijk ook een 
heel ander boek. Ogilvy vertelt in 
zijn verspreide teksten over het 
leven zelf, vooral dan het gekon-
ditioneerde beroepsleven, over 
het kreatief zijn in het algemeen, 
het funktioneren en van daaruit 
het verwerven (zeggen we maar 
veroveren) van aanwezigheid en 
impact. ,,Ogilvy aan het woord" 
is een op elke pagina verrassend 
boek, boordevol spitsheid, lucidi
teit, keiharde realiteitszin en rela
tiverende humor... een boek uit 
de zestiger jaren lijkt het wel, 
toch op en top aktueel. Men kan 
er zowat alle kanten mee uit, en 
elke kant blijkt een goede, zowel 
voor de doorwinterde manager 
als voor de verlangende leek. 

Nic van Bruggen 

— Ogilvy aan het woord. Uitg. Sij-
thoff, Amsterdam. 157 biz., 430 fr. 
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B ILOXI BLUES van Mike Ni
chols naar het toneelstuk van 
Neil Simon is een goeie kom

merciële film. Of de transformatie 
teater-film is geslaagd, weet ik niet, 
want ik zag nooit het stuk. Ik geloof 
ook niet dat het ooit bij ons werd 
gespeeld, alleen al om én het onder
werp én de zéér vele scènewisselin
gen. Het werd wel in het Neil Simon 
Teater, NY, gespeeld, vanaf 28 maart 
1985. Je ziet, de verfilmin liet met zó 
lang op zich wachten. Enkele van de 
akteurs daar, werden ook voor de film 
gevraagd. Daarom zijn de prestaties 
blijkbaar zó goed. 

De film begint met een prachtige 
song, terwijl we een trein door het 
woeste Amerikaanse landschap zien 
daveren. In die trein zitten rekruten 
die naar het opleidingskamp in Biloxi, 
Mississippi, worden gebracht, in het 
diepe zuiden van Amerika. Eén man 
staart uit een raampje: Eugene Mor
ris Jerom (een formidabele Matthew 
Broderick), die auteur Neil Simon ver
bergt (?). Want dit is het tweede luik 
— uiteraard hoeft men het eerste niet 
gezien te hebben, al lijkt het bijna 
zonde — van de memoires van deze 
gevierde auteur, Brighton Beacht 
Memories was er het mooie eerste 
deel van. Jerome is een schrijver in 
de dop, een joodse jongen uit Brook
lyn, NV, die opgeroepen werd voor 
dienst — op een ogenblik dat je in de 
cinema-aktualiteiten beelden te zien 

krijgt van jongens die gingen en te
rugkwamen tussen vier planken. 

Tien weken opleidingskamp liggen 
voor hen en die herinneren meer
maals aan hetgeen we reeds zagen 
— alleen is dit een zéér milde vorm 
ervan — in Full Metal Jacket, Heart
break Ridge en voordien in Battle 
Cry en From Here tot Eternity. Dat 
zou allemaal niks zijn was daar niet 
die eeuwige sergeant, in dit geval sgt. 
Toomey, die in tegenstelling tot al die 
schreeuwende anderen, een koele 
ondergespeelde bastaard is, schitte-

NIEUW 
IN DE BIOS 

rend gespeeld door Christopher Wal
ken, waann regisseur Nichols nieuwe 
aspekten aanboorde. Het heerlijkst 
zijn natuurlijk die enkele dagen vrijaf. 
In het geval van Eugene: hij wil zo 
vlug mogelijk zijn maagdelijkheid 
kwijt, want voor een New Yorkse 
jongen is hij er naïef: ,,Als het hét al 
gedaan hebt, waar wil je hét dan nog 
eens doen?" vraagt hij aan een 
vriend. Ze belanden met vier vrienden 
bij een hoertje (wat een hoer legt Park 
Overall hier neer I), om even later op 

een bal van de USO terecht te komen. 
Zo'n dansjes waar dergelijke, door 
nonnen opgevoede meisjes, onder 
toezicht van diezelfde nonnen, dan
sen met de rekruten, die voor God en 
Vaderland moeten gaan vechten. 
Daar wordt Eugene hals over kop 
verliefd op Daisy {Penelope Ann Mil
ler). 

Hetgeen echter deze film zo memo
rabel maakt zijn de typetjes die wor
den neergezet. De macho vechters
baas met het kleine hartje Wyokowski 
{Matt Mulhern), die een kip met been
tjes en alles opvreet, Epstein, het 
intellektuele en intelligente joodje uit 
NV die iedereen op de zenuwen werk, 
de sergeant in de eerste plaats, en 
die scheten laat die een hele barak 
kunnen verpesten, een glansrol voor 
Corey Parker. 

Mike Nichols, die reeds verschillen
de stukken van Simon op het teater 
kreëerde, beginnend in 1963 met Ba
refoot in the Park, waarvoor hij een 
Tony kree, is ook de maker van filmen 
als Who's afraid of Virginia Woolf, 
The graduate, het recent op TV-
vertoonde Catch-22, Carnal Know
ledge met een sublieme Jack Nichol
son en niet te vergeten Silkwood met 
de onvergetelijke Meryl Streep in de 
hoofdrol. 

Dit is klasse I 

Willem Sneer 

Een menhir in het land der letteren 

Het verdriet 
van een vader 

Wij hebben de poëzie van dichter Willie Verheg-
ghe weten te waarderen bij lezing van zijn bundel 
wielergedichten ,,Peyresourde". Hoewel de kritiek 
soms niet mals was toch leek het ons dat hier een 
talentrijk Vlaams dichter aan het woord was, welis
waar zoekend naar de juiste versnelling en de 
soepele rijstijl. Uit dat bundel, ,,Peyresourde" bleef 
ons vooral ook dat ene gedicht ,,l\/liguer bij. ,,Voor 
mijn zoon (°1971 - + 1981)". Nog net niet de grote 
poëzie maar reeds embryonaal, de wedergeboorte 
van de zoon, Miguel, zoals wij het wel lazen in de nu 
voorliggende bundel. 

W ILLIE VERHEGGE heeft 
intussen het mooiste 
gedaan wat een vader 

voor zijn overleden kind kon 
doen: het vereeuwigen in de bun
deling van taal en verdriet, poë
zie. 

Het grote 
wrede dier 

,,Miguel, of het groot verdriet" 
is een monument, een menhir in 
het land der letteren. Willie Ver-
hegghe doet denken aan de 
woorden van Goethe, ,,der Erlkö-
nig": ,,Wer reitet so spat/durch 
Nacht und Wind/Es ist der Vater 
met seinem Kind." De vader en 
de stervende zoon, de vader en 
de dode erfprins in zijn armen. 
Het groot verdriet, het eeuwig 
verdriet. Het was pinksteren als 
wij deze recensie schreven en 
vaderdag lag in het verschiet. Ik 
dacht: de vader en zijn kind. En 
de Elzenkoning die Miguel meel-
okte in de nevels der tijden. De 
vader, de dichter alleen achterla
tend met zijn groot verdriet. Met 
zijn Edvard Munch-schreeuw op 
de brug: 

Praat nog één keer met me,/ 
mijn jongen,/ 
fiets aan mijn zij tussen rijpe rijen 
granen,/ 

haal nog eens diep adem door 
mijn longen,/ 
lik uit mijn ogen de treurnis en de 
tranen. 

Het,,grote wrede dier verdriet" 
vreet het hart aan van de dichter. 
Maar hij verdrijft het beest en 
schrijft, misschien het mooiste 

gedicht uit dit bundel ,,lk meen je 
wel eens". 

Poëzie om heel stil bij te wor
den. Poëzie uit het diepste van de 
menselijke ziel. Poëzie over het 
kind dat stierf, een paar uur na 
Parijs-Roubaix 1981, toen zijn 
idool Bernard Hinault won. Een 
klein meesterwerk van Willie Ver-
hegghe! 

De bundel wordt verkocht door 
en ten voordele van de VZW 
,,Ouders van een overleden 
kind" waar hij kan besteld wor
den door overschrijving van 440 
fr. op rek. 001-1474781-70. Met
een doen, om de poëzie en om 
het goede doel! 

L. Demedts 

— Miguel, of het groot verdriet. 
Gedichten. Willie Verhegghe. Uitg. 
Poëziecentrum, Gent. 440 fr. 

Ik meen je wel eens 

ik meen je wel eens achter in de tuin, 
te zien, je staat daar zonder te bewegen, 
in doffe kleuren, vot grijs en bruin. 

Heb ik je plots weergekregen ? 
Ik loop dan zacht naar je toe, 
je kijkt me aan en lacht heel even, 
ik wil je betasteri, maar dat is taboe, 
je ook maar even voelen is me niet gegeven. 

Wanneer ik dan opnieuw het huis inga 
en je lege plaats nog ijler vinden moet, 
is het alsof ik het zoveelste boek dichtsia 
waarin ik met verdriet en schimmen wordt beboet. 

9 JUNI 1988 
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Europees Projekt te Herk-de-Stad 

Ekologisch leerprojekt 
Harlaz - Olmenhof 

Herk-de-Stad - Leerlingen en leraars uit hetAman-
dinakollege van Herk-de-Stad zullen in oktober e.k. 
deelnemen aan een internationale leefmilieukonfe-
rentie in Linz, Oostenrijk. Aanleiding hiertoe was de 
uitnodiging van inspekteur Van Esch en onder im
puls van prof. De Meuter en dr. Coolsaet om deel te 
nemen aan een leefmilieuprojekt op initiatief van de 
OESO. Op deze konferentie zullen zij hun ekologisch 
leerprojekt, „een ekologische studie over het kas
teelpark Harlaz-Olmhof" voorstellen. Zondag 29 mei 
j.l. stelden zij hun werk voor de eerste maal voor. 

IN oktober '86 besliste de 
OESO om in een aantal 
scholen van de Europese ge

meenschap leefmilieuprojekten 
te starten. De doelstellingen wa
ren drieledig. Op inhoudelijke wij
ze het leerproces bevorderen, op 
metodisch vlak komen tot een 
internationale uitwisseling en de 
aandacht trekken op het belang 
van het leefmilieu. Onder impuls 
van biologie-inspekteur Van 
Esch, prof. dr. De Meuter van 
KUL en dr. Coolsaet vonden de 
direkteur B. Cilissen, Bert Grom
men en Frans Reymen, biologie-
leraars het een enige kans deze 
doelstellingen te verwezenlijken. 

De keuze viel op het kasteelpark 
Harlaz-Olmenhof, een prachtig 
natuurgebied op enkele honder
den meter van het Amandinakol-
lege, langs de St.-Truidersteen-
weg. 

Boomkwekerij 
Een typishe Herkse ekonomi-

sche aktiviteit is de boomkweke

rij. De geschiedenis van het Ol
menhof en de Harlaz is dan ook 
nauw verweven met de boom- en 
plantenkwekerij. In 1813 bouwde 
Johan Godgaaf Hermans (1772-
1856) het kasteel, het huidige 
stadhuis, waarvan de omgeving 
langzaam uitgroeide tot een park 
met een unieke bomenkollektie. 

Twee gewezen medewerkers van 
Hermans, Jan Gevers en Antonis 
Tips begonnen later als zelstandi-
ge boom- en plantenkwekers en 
legde de grondslag van de huidi
ge dynastie van Herkse Boom
kwekers. Tot in 1964 werd het 
goed van het Olmenhof bewoond 
door de magistratenfamilie de 
Pierpont. In 1971 kocht de ge
meente Herk-de-Stad het Olmen
hof en de Harlaz en sinds maart 
1987 is het gebied bij ministerieel 
besluit geklasseerd als waarde
vol landschappelijk gebied. 

De keuze van het gebied Har-
laz-Olmenhf is voor de handlig
gend. De leraars van het Amandi-
nakollege werkten trouwen reeds 
jaren met hun leerlingen in deze 
omgeving. Het werk is opgevat 

Het Park Olmenhof te Herk-de-Stad 

als een grondige historische, 
geografische en biologische stu
die van de omgeving. Bodemsta-
len werden genomen, biologi
sche gegevens verzameld, inven
taris werd opgemaakt met de me
dewerking van bioloog dr. M. As
perges en de kenner van de 
Herkse natuur Paul Vangeel. Dit 
alles werd samengebracht in een 
goedgedokumenteerd werk met 
fotomateriaal, cijfergevens, dia
reeksen en videobanden, ten
toonstellingsmateriaal. Het ge
heel kadert in de hernieuwde 
plannen voor de lessen van het 
derde leerjaar. Daarom werd dan 
ook een groep leerlingen van het 
derde jaar ingezet die zorgden 
voor verzamelingen, tentoonstel
lingsmateriaal, kollages en be
wegwijzeringen in het park. Het 
geheel van het studiewerk heeft 
een algemene doelstelling: de 
leerlingen uitnodigen tot een ab
solute eerbied voor de natuur. 

Schaduwzijden 
Bij het werken aan dit boeiende 

projekt stelden de betrokken 
mensen toch enkele shaduwzij-
den vast. De hogere onderwijso-
verheid toont eigenlijk veel te wei
nig interesse voor het vele ge
presteerde werk en levert niet de 
nodige hulp voor een dergelijk 
initiatief, dat in zijn geheel volle
dig buiten de normale werkop
dracht diende te gebeuren. Ook 
betreuren de initiatiefnemers dat 
het de plaatselijke overheid die 
indertijd het gebied aankocht te 
veel de nadruk legde op het re-
kreatieve gebied door aanleg van 
wandelpaden en fitometers. 

Daarom dringen zij er dan ook bij 
het huidige bestuur sterk op aan 
om te redden wat er nog te red
den valt en het uitzonderlijk ge
bied zo gaaf mogelijk in zijn funk-

tie als park- en boomkweekge-
bied te houden. 

Hoe dan ook in oktober vertrek
ken enkele leerlingen en leraars 
uit het Amandinakollege naar de 
OESO-bijeenkomt in Linz Oos
tenrijk om er hun werk voor te 
stellen aan de andere deelne
mers uit twaalf Europese landen 
en de deelnemers uit Canada en 
Japan. 

H. Ombelets 

VENKEL is een prachtig gewas in 
de tuin; echt een lust voor het 

oog. De jonge plantjes doen ons 
steeds denken aan mini-palmboomp-
jes. 

Van vroeger reeds kennen wij de 
venkel als zeer heilzaam kruid, maar 
ook als (weinig gekende) groente. De 
in de zaaikatologi plechtstatig als 
Groene Venkel van Boeljonje aange
kondigde variëteit was niet zo popu
lair, vooral omdat die zeer schotge-
voelig was. 

Nieuwere rassen als Zefa-fino kun
nen nu ongeveer het jaarrond ge
zaaid worden; daar waar het oude ras 
slechts rond midzomernacht mocht 
gezaaid worden. 

In onze eigen proeftuin hebben wij 
diverse nog nieuwere rassen in proef; 
later vertellen wij wel of het al dan niet 
de moeite was om die uit te proberen. 

De aromatische knolvenkel kan 
men zowel rauw, gekookt als ge
stoofd eten. Maar het lekkerst is ze 
overgoten met een kaassaus en even 
gegratineerd in de oven! 

Het bladgroen is te gebruiken in de 
soep of om salades, sausen en ge
rechten te kruiden. De smaak heeft 
heel wat weg van anijs en dille. De 
vruchtjes of zaden worden in thee, 
soepen, gerechten, brood, bonbons, 
ingemaakte groenten en likeur ge
bruikt. 

Nateelt 

EENDER welk ras venkel men nu 
zaait, wordt eigenlijk een nateelt. 

C ^ PC 

U5 
mm 

o 

yjLhi SL 

Jn m 

Dit betekent dat dit snelgroeiende 
gewas op een bodem terecht komt 
waar een voorteelt reeds heel wat 
voedingselementen heeft weggeno
men (uitgehaald). 

Dit wordt des te erger op de humus-
arme gronden, waar dan toch wat 
oude, gezeefde kompost moet inge
werkt worden met de handkultivator, 
al dan niet samen met zuivere organi
sche meststoffen. 

Men zaait zo mogelijk rechtstreeks 
in perspot of gewone post, maar laat 
de plant verder niet té oud worden. 
De kiemkracht van de zaden ligt niet 
zo hoog, dus liefst geen klachten naar 
de zaadleverancier toe. Men plant uit 
op 30 cm afstand in alle richtingen en 
men let bijzonder op bij het wieden en 
hakken. 

Buiten een verdwaalde wortelrups, 
heeft de venkel niet te lijden van 
ziekten, noch van planten. 

Zaai nü veel venkel, want deze 
schiet toch niet meer door en is, mits 

wat zorg onder vorm van beschutting, 
best te verbruiken tot een eindje in de 
winter. 

Een aanrader! 

Heilzaam gewas 

Zo veelzijdig de toepassingsmo
gelijkheden in de keuken, zo 

veelzijdig is de venkel inzake heil
zaamheid (dfr. Boek VI. Bio-groenten, 
anders bel<eken. Lieve Segers — Rik 
Dedapper). 

— Venkel wordt verdragen door de 
zwakste magen en darmen... Het is 
reeds een oud maar goed gebruik om 
een paar fijngehakte venkelbladeren 
toe te voegen aan groenten die moei
lijk verteerbaar zijn. 

— Het rauw eten van venkel is zeer 
goed voor de tanden en neemt boven
dien no een gedeelte van een even
tuele geur van knoflook weg. 

— Venkelthee kan slijm oplossen 
bij zware hoest en hardnekkige bron
chitis, deze werkt urine-afdrijvend. 

— het groene of gedroogde loof 
kan als versterkend middel gebruikt 
worden in de badkuip of als kompost. 

— De groente en het kruid werken 
kalmerend en pijnstillend. Voor de 
allerkleinsten kan het in de vorm van 
venkelwater toegediend worden. 

— Aan moeders die borstvoeding 
geven wordt aangeraden regelmati 
knolvenkel op het menu te zetten en 
venkelthee te drinken. Venkel stimu
leert namelijk de melkklieren. 

— De volkswijsheid leert ons ook 
nog dat venkelzaad gebruikt werd 
tussen lakens en vloeren om luizen 
en vlooien uit het huis te verdrijven. 

Rik Dedapper 

t JUWItM 
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Roland Garros zestig jaar 

Wilander sluipt naar de top 
De zestigste open Franse tenniskampioenschiap-

pen waren geen onverdeeld sukses. Het tornooi 
werd vaak door de regen verstoord en zowel bij de 
heren als de vrouwen verdwenen een resem favorie
ten voortijdig uit het strijdgewoel. 

VORIGE week berichtten we 
reeds over de terugval 
van Chris Evert en Marti

na Navratilova. Geen van beiden 
haalde de kwartfinale. In de ge
geven omstandigheden kon het 
voor Steffi Graf niet meer mis
gaan. In het ganse tornooi verloor 
ze geen enkele set. Haar tegen
standers wonnen samen precies 
twintig spelen. In de finale reken
de ze in tweeëndertig minuten af 
met de Russische Svereva. Zo 
arm en schraal „leeft" het vrou
wentennis... 

Miskleun 
Opvallend detail was overigens 

dat Graf in volgorde afrekende 
met de 240ste, de 186ste, de 
111de, de 24ste, de 38ste, de 5de 
en de 15de op de wereldranglijst. 
Het bewijst dat Roland Garros 
wat het vrouwentennis betreft 
een enorme miskleun was. Alles 
laat vermoeden dat na het duo 
Evert-Navratilova het tweetal 
Graf-Sabatini zal aantreden. Het 
wordt beslist niet spannender... 

Bij de heren was het eigenlijk 
niet veel beter. Al warmde het 
publiek zich dagenlang op aan de 
verbluffende strijdlust en het of
fensieve spel van Henri Leconte. 
Deze bereikte als vijfde Frans
man de finale van het tornooi. 

GROTE tornooien en grote 
matchen worden gedra
gen door grote figuren, 

door briljante individualiteiten en 
die zijn vandaag maar schaars 
aanwezig. 

Oranje 
De Nederlanders en vele voet

balliefhebbers met hen hopen dat 
Ruud Gullit de glorierijke zeventi
ger jaren van Oranje zal doen 
herleven. Dat zou inderdaad een 
zegen zijn. Gullit is de internatio
nale supervoetballer van de hui
dige generatie. Hij is atletisch, 
sterk en taai en voorlopig blijkt hij 
niet blessuregevoelig. Gullit is 
ongewoon begaafd en mentaal 
ijzersterk. Hij zuigt het sukses 
aan. Ruud verzamelde in vrijwel 
al zijn klubs kampioenstitels. Het 

Maar in de eindstrijd ing Leconte 
fataal af. Hij won geen set. Hij 
raakte bij manier van spreken 
geen bal. Verwonderlijk en toch 
weer niet. Want Leconte heeft 
nooit uitgeblonken door stand
vastigheid. Vandaag alles, mor
gen niets. Op Roland Garros was 
het heel vaak alles. Behalve op 
het beslissende moment. Toen 
trad Mats Wilander autoritair op 
de voorgrond. De drieëntwintigja-
rige Zweed die reeds voor een 
veteraan wordt versleten heeft 
nooit veel van spektakel gehou
den. Hij tennist beheerst risiko-
loos vanop de baseline. Hij ver
nielt zijn tegenstanders met ver
schroeiende passeerslagen. Hij 
kan urenlang op de fatale fout 
wachten en dan toeslaan. Wilan
der is een grote. Laat daar geen 
twijfel over bestaan. Hij was ze
ventien toen hij voor het eerst de 
finale van Roland Garros haalde 
en... won. 

Agassi 
In de voorbije zeven jaar stond 

hij vijfmaal in de eindstrijd op het 
Franse gravel. Driemaal zege
vierde hij. Wilander heeft inmid
dels zes Grand Slamtornooien 
gewonnen. Op zijn leeftijd deed 
enkel Borg (7) beter! In 1988 pakt 

begon bij Haarlem, daarna volg
den Feyenoord, PSV en AC Mi
laan. Dat hij in Italië onmiddellijk 
slaagde, vormde het beste bewijs 
var 7ijn grote klasse. De knaap 
uit u? Amsterdamse Jordaan 
wero ' in kleinsaf voorbereid op 
het grott. verk. Omwille van zijn 
huidskleur werd hij altijd scheef 
bekeken. Hij moest tweemaal zo
veel bewijzen als zijn vriendjes. 
Misschien daarom kan hij nu drie
maal meer. De jongste twaalf 
maanden werd Gullit de gelijke, 
zoniet de betere, van Maradonna 
en dat wil toch wat zeggen. Ruud 
is soepel en buigzaam maar niet 
breekbaar. Hij heeft geleerd zijn 
individueel brio ten dienste te 
stellen van de ploeg. Ook daarom 
hopen Rinus Michels en Neder
land op een nieuw triomftornooi 
in een (Duitse) omgeving die hen 

hij voor het eerst twee grote tor
nooien (Australië en Frankrijk) in 
hetzelfde jaar en teoretisch be
houdt hij — net als Graf trouwens 
— uitzicht op de Grand Slam. 

Het is echter weinig waar
schijnlijk dat hij over een kleine 

altijd tot buitensporige inspannin
gen inspireerde. 

IVIeeval 
Overigens kende Nederland 

enige meeval bij de samenstel
ling der reeksen. Het kwam te
recht in een offensieve poule. 
Met Rusland, Engeland en Ier
land. De Russen brachten al va
ker getalenteerde elftallen in het 
veld maar steeds liep er op een 
onverwacht moment wat mis. 
Zoals in Mexiko tegen de Rode 
Duivels bijvoorbeeld. 

Engeland is beperkt van natu
re, in aanleg. Het kan moeilijk 
georganiseerd verdedigen. Het 
wordt waarschijnlijk geen Euro
pees kampioen. Hetzelfde kan 
van de leren worden gezegd. Ge
dreven door hun temperament en 
hun amateursziel kan misschien 
een hele of halve verrassing wor
den geforceerd. Maar meer ver
moedelijk niet. 

In de andere reeks staan zeker 
geen koorknaapjes in het veld. 
Duitsland, Italië, Spanje en Dene
marken. Men kan zich betere en 
vooral gemakkelijkere tegenstan
ders toewensen. Duitsland maak
te in de voorbije maanden nooit 
indruk. Het mist momenteel spe
lers met internationale klasse en 
het beschikt niet eens over een 
echte basiself. Maar in een tor
nooi van lange duur groeit de 
Mannschaft doorgaans en ver
moedelijk zaldat in eigen land 
niet anders zijn. 

Italië zal wel aan het wereld
kampioenschap van '90 lopen 

maand ook in Wimbledon zal 
triomferen. Dat ook het herentor-
nooi geen hoog niveau haalde 
bewezen de tegenstanders van 
Wilander. In volgorde schakelde 
hij de 112de, de 94ste, de 25ste, 
de 30ste, de 15de, de 12de en de 
14de op de wereldranglijst uit. 
Wilander ontmoette dus niemand I 

denken. Het bereidt zich voor op 
nog belangrijker werk. Wat nog 
niet wil zeggen dat het een even
tuele titelkans zal laten liggen. 

Op Spanje heeft een mens 
doorgaans weinig zicht. Veel ta
lent, veel ervaring, veel knepen 
en nogal onberekenbaar. Dene
marken schijnt in deze reeks de 
onschuldige ziel. Enkel in de 
match tegen Duitsland zal het 
niet door het publiek worden ge
steund... Overigens verwachten 
wij ons in deze reeks, en in de 
ganse eerste ronde, aan resul
taatsvoetbal. Aan cijferwerk. Men 
zal zich slechts zelden om de 
franje bekommeren. De halve fi
nales halen zonder verliezen en 
daarna zien we wel. We herhalen 
het nog maar eens: we zien wei
nig redenen tot optimisme. 

Dit soort kampioenschappen 
zijn nog om andere redenen be
langrijk. De lijnen van de arbitra
ge voor de komende jaren wor
den er in uitgezet en hoever 
wordt de tolerantiegrens nu weer 
verschoven? In welke mate zal 
men op de betere voetballers mo
gen inhakken? 

Hooligans? 
In Duitsland legt ook het En

gels voetbal een groot eksamen 
af. Niet op maar wel naast het 
veld. In Dusseldorf, een stad die 
nu al beeft in het vooruitzicht van 
de schok Nederland-Engeland, 
zal worden uitgemaakt of de En
gelse klubs in de nabije toekomst 
de kans krijgen hun rentree te 
maken in het Europese klubvoet-

uit de top tien I Zijn felste tegen
stander was de jonge Amerikaan 
van Iranese afkomst Agassi. Hij 
zou de grote belofte van morgen 
zijn. Afwachten en hopen. Want 
Agassi is gelukkig een ontstuimi-
ge aanvaller. Hij werd opgevoed 
in Las Vegas en kan niet zonder 

I spektakel. Dus... 

bal. We wagen ons met aan voor
spellingen maar na de recente 
onlusten op Wembley en Chelsea 
zal er maar weinig mogen mis
gaan of het stoplicht blijft nog 
minstens één of twee jaar bran
den... 

De vrees voor het supporters-
geweld is algemeen en de Duitse 
politie heeft nooit eerder vertoon
de veiligheidsmaatregelen ge
troffen. Het is inderdaad ver ge
komen. Méér spektakel naast 
dan op het veld. We mogen er 
niet aan denken. 

Een slotbedenking nog: voor 
het eerst sinds vele jaren blijft 
België afwezi in de eindfaze van 
een internationaal kampioen
schap. Ons voetbal bevindt zich, 
ondanks de om zich heen grijpen
de nivellering naar beneden toe, 
op de sportieve terugweg. Dat is 
in Denemarken nog maar eens 
gebleken. Natuurlijk waren de 
Rode Duivels moe na zo'n lang 
seizoen. Natuurlijk ontbrak de 
motivatie. Maar toch... Internatio
naal moet De Grijze nog alles 
bewijzen en in de Europese klas
se van De Mol hebben wij nooit 
geloofd. Zelfs niet toen hij in 
Mexiko furore maakte. Overigens 
worden, door het open gooien 
van de voetbalgrenzen, nogal wat 
talenten schromelijk overschat. 
Als Italië zich nu al te pletter loopt 
voor Cisse Severeyns mogen we 
toch glimlachen? Met alle res-
pekt maar de simpathieke spits 
zou beter konklusies hebben ge
trokken uit het (trieste) wederva
ren van Scifo die bij Inter onver
biddelijk werd gebuisd. Om in 
Italië kans te maken moet men 
zeker als buitenlander ,, vol
groeid" zijn. De tifosi meten je 
immers met andere maten en 
gewichten... Overigens, en dat is 
ook niet onbelangrijk, dreigt bij 
ons de leegloop. Binnenkort 
speelt nog enkel de tweede keus 
in onze kompetitie. 

Flandrien 

Hoge verwachtingen uit den boze 

Gullit Europees Icampioenl 
Vrijdag begint m Duitsland het Europees voetbal

kampioenschap voor landenploegen. Traditiege
trouw zijn de verwachtingen hoog gespannen. De 
trouwe lezers van deze bladzijde zullen niet op
schrikken wanneer wij hen aarjraden,,realistisch" te 
blijven. Het is weinig waarschijnlijk dat de evolutie 
van het topvoetbal in de komende veertien dagen 
resoluut zal worden omgebogen. 

Het mondaine Roland Garros is ook altijd goed voor enkele fraaie foto-shots. Yannick Noah even kleurig 
als steeds en de VS-lranees André Agassi met oosterse wellevendheid! (foto AP) 

»dUW1088 
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W^t 
Het VU-Pai1i]besluur deelt mee... 

Na afloop van het 
Volksunie-Partijbestuur 
van maandag 6 juni j.l. 
heeft algemeen voorzit
ter Jaak Gabriels volgen
de mededelingen ver
spreid ten behoeve van 
de pers... 

Golf 
Gekonfronteerd met de beslissing 

van de vorige regering, is de Volks
unie tevreden met de beslissing van 
de huidige regering nopens de Belgi
sche deelname aan de Golf-operatie. 
Het bevoorradingsschip komt immers 
meteen naar huis en de enige mijnen
veger komt tegen einde van het jaar 
terug. 

De VU dringt aan op een preciese 
kostenberekening en evaluatie, een
maal deze operatie volledig is beëin
digd. 

Timing 
Het VU-partijbestuur stelt vast dat 

de afgesproken timing inzake het in
dienen van de wetsontwerpen door 
de regering korrekt wordt gevolgd. Dit 

is trouwens van levensbelang voor de 
levensduur van deze regering. 

De VU akteert met voldoening dat 
nu ook PSG-voorzitter Deprez afstand 
neemt van José Happart en erkent 
dat deze Nederlands moet spreken. 

Salvador 
Het VU-Partijbestuur besprak ook 

de evolutie in het zgn. ,,Salvador-
dossier". 

Het Partijbestuur bevestigt zijn ver-

Nu zaterdag 
om 13 u. 
afspraak 
op 't Pleintje 
in liet Gents 
Floraliënpaleis. 
U Icomt 
toch ook? 

trouwen in de genoemde VU-manda-
tarissen. 

Het verbaast er zich echter over dat 
de informatie bekend raakt door de 
pers, terwijl de eventuele betrokke
nen nog steeds niet op enige officiële 
manier in kennis werden gesteld. De 
Volksunie is dan ook verplicht zich te 
baseren op geruchten en op wat zij 
zelf onrechtstreeks kon uitpluizen, 
hetgeen een demokratische recht
staat onwaardig is. 

Besluitend stelt het Partijbestuur 
dat op basis van de verklaringen van 
een aangehoudene, waarvan het par
ket reeds maanden kennis had, een 
spektakulaire machtsontplooiing van 
de opsporingsdiensten wordt bevo
len. Hierbij werd bewust gebruik ge
maakt van georganiseerde lekken, 
met uiteindelijk slechts één bedoe
ling: het verdachtmaken van voor
aanstaande VU-leden. 

De VU wacht met gerust gemoed 
maar erg vastberaden het resultaat 
van dit ,.onderzoek" af. 

NB: Van de 16 ondervraagden zijn 
er ons nu nog maar 4 bekend! Het
geen vragen doet rijzen over de echte 
VU-betrokkenheid! Indien het werke
lijk VU-leden betrof, dan hadden wij, 
als VU-top, reeds op de hoogte moe
ten zijn van wie erbij betrokken is. 

Verkenning Frontstreek '14-'18 

Naar de wortels van het 
Vlaams-nationalisme 

„Zelfbestuur", ,,Nooit meer ooriog" en ,,Godsvrede", de ideo
logische wortels van het Vlaams-nationalisme, gaan terug tot de 
ijzertragedie '14-'18. Het wordt telkens weer herhaald, maar wie 
kent ook de frontstreek in de Westhoek? Daarom is het goed niet 
alleen figuurlijk maar ook eens letterlijk stil te staan bij enkele van 
de honderdduizenden soldatengraven. 

Groepen die de frontstreek '14-'18 
willen verkennen en zodoende het 
aangename van de Westhoek willen 
koppelen aan het nuttige van een 
studiereis, kunnen voor de begeleidin 
hiervan een beroep doen op het Vor-
minscentrum Lodewijk Dosfel. Geen 
saaie bedoenin, maar een uitstap die 
natuur, kunst, geschiedenis en men
selijke tragedie samenbrengt. 

Er werd een reisroute uitgestippeld 
die goed is voor een dagje uit. Op 
voorstel van de aanvragende groep is 
de reisroute uiteraard voor aanpas
sing vatbaar. De frontstreekverkennin 
kan desgewenst voorafgegaan wor
den door een voorbereidende avond, 
een Ijzerbedevaartavond of de 
VCLD-kursus ,,De Vlaamse Bewe
ging en de vredesbeweging". 

De frontstreekverkenning begint in 
Vladslo, waar zich het Duits soldaten- Cynisme of (nood)lot: het graf 

van een Noordafrikaan soldaat 
nabij leper, ,,mort pour la Fran
ce". 

kerkhof bevindt met het wereldbe
roemde beeld van de treurende 
ouders, vervaardigd door Kathe Koll-
witz. Voor het beeld ligt haar zoon 
begraven. 

Vervolgens wordt Diksmuide be
zocht. Daar wordt een kijkje genomen 
in de ,,Dodengang" en het IJzermo
nument. Er is gelegenheid tot het 
bestijgen van de toren en een geleid 
bezoek aan het vredesmuseum. Aan
sluitend rijdt men door naar Oeren. 
Op de Belgische militaire begraaf
plaats aldaar staan nog enkele zeld
zame Heldenhuldezerkjes met het 
opschrift AVV-VVK. 

Te leper wordt de middagpauze 
gehouden. Er wordt een bezoek ge
bracht aan het Ypres Salient Museum 
in de lakenhalle dat een verzorgd 
overzicht geeft van de verschillende 
slagen om leper. Een stadswandelin 

Een van de v.. , . Heldenhulde
zerkjes op de Belgische militaire 
begraafplaats te Oeren. 

leidt door de Menenpoort met de 
namen van 50.000 vermiste Britse 
soldaten. 

Volgende haltes zijn de Franse mili
taire begraafplaats van Sain-Charles-
de-Potyze (beroemd omwille van de 
Bretoense piëta) en het indrukwek
kende Britse Tyne Cot Cemetery te 
Passendale. Beide begraafplaatsen 
tonen aan hoe twee wereldrijken hun 
kolonies mee in een oorlog gestort 
hebben. 

Vooraleer de terugweg aan te vat
ten, kan er nog gewandeld en gege
ten worden op of rond de Kemmel- of 
Rodeberg. 

Bijkomende inlichtingen kunnen in
gewonnen worden bij VCLD-direkteur 
Lieven Dehandschutter. 

Staatssekretaris 
Valkeniers stelt 
medewerkers voor 

Op een drukbijgewoonde perskonferentie stelde 
staatssekretaris voor het Brusselse Gewest Jef Val
keniers zijn naaste medewerkers voor. 

Men weet dat het niet gemakkelijk is om een 
kabinet met deskundige mensen te stofferen, zeker 
wanneer men weet dat het om een „uitdovend" 
kabinet gaat. Toch is Valkeniers — in het licht van 
zijn bevoegdheden — er in geslaagd een merkwaar
dige schare medewerkers rond zich te verzamelen. 

Voor onze lezers een korte voorstelling. 

Met kabinetschef prof. dr. ir. Alfons 
Buekens, burgerlijk ingenieur Schei
kunde, doctor in de Toegepaste We
tenschappen, hoogleraar aan de 
VUB, haalt Jef Valkeniers een emi
nent akademikus in huis die een van 
de grootste Vlaamse internationaal 
vermaarde milieuspecialisten is, 
vooral wat betreft afvalverwerking en 
bodemverontreiniging. 

Deze technische ervaring kan wor
den aangevuld met de administratie
ve beslagenheid terzake van adviseur 
Jacques Deblander, planoloog-stede-
bouwkundige, adviseur bij het minis
terie van het Brusselse Gewest, 
dienst Stedebouw-Ruimtelijke Orde
ning en Stadskernvernieuwing, en ak-
tief lid van verschillende milieuvereni
gingen. Docent aan het St.Lukasinsti-
tuut. 

Als kabinetsattaché met bevoegd
heid voor het Huisvestingsbeleid is 
Frans Adang, ambtenaar bij het mi-

Kursus ,,Monoloog neen — dialoog ja" 

Een gesprek 
voer je nooit alleen 

Verkiezingen staan andermaal voor 
de deur. Er zijn in oktober a.s. ge
meenteraadsverkiezingen, in juni vol
gend jaar Europese verkiezingen en 
god-weet-wanneer parlementsverkie
zingen. Verkiezingen betekenen uit
gaven; affiches, pamfletten, adver
tenties, gadgets enz. slorpen reuze
bedragen op. Het is dan ook een heus 
werk te becijferen hoe een kampanje
budget best verdeeld kan worden. 

Nochtans is de mond-aan-mond-
reklame een van de meest doeltref
fende en tevens goedkoopste propa-
ganda-middelen. Iedereen kan spre
ken, maar tot een echt gesprek ko
men met iemand anders is niet altijd 
eenvoudi, zeker wanneer het over 
politiek gaat. In een overtuigingsge-
sprek is het aan het woord laten van 
de andere en het aandachtig naar 
hem luisteren minstens even belang
rijk als het zelf naar voor brengen van 
argumenten 

DOSFEUNFO 
Vormfngscentrum Lodewijk Dosfel wtt 
B«finesteeg 4,9000 aent (t«t 09t/a$Jf*^?) 

Het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel biedt VU-afdelingen en -arron
dissementen de kursus gesprek
stechnieken ,,Monoloog neen — dia
loog ja" aan. De kursus wordt gege
ven door de reklame-adviseur en 
neemt 2.30 uur in beslag. In een kort 
tijdsbestek worden de metoden en 
technieken uiteengezet die nodig zijn 
om tot een overtuigingsgesprek te 
komen. Hierbij wordt op een levendi
ge manier te werk gegaan. De deel
nemers zijn aktief bij de kursus be
trokken. 

Voor verdere informatie kan men 
kontakt opnemen met VCLD-mede-
werker Pascal Van Looy. 

nisterie van Openbare Werken niet 
aan zijn proefstuk toe. Hij was reeds 
medewerker voor dezelfde materie in 
het kabinet van het staatssekretariaat 
voor het Brusselse Gewest (Vic An-
ciaux) en van het kabinet van ge
meenschapsminister van Financiën 
en Begroting (H. Schiltz). Hij is daar
enboven lid van verschillende kom
missies terzake en aktief in tal van 
Brusselse verenigingen begaan met 
sociale huisvesting, ruimtelijke orde
ning en leefmilieu. 

Voor de juridische begeleiding en 
ondersteuning kunnen de staatsse
kretaris en zijn medewerkers beroep 
doen op een jong Brussels lic. in de 
Rechten, lic. Politieke Wetenschap
pen en licentiaat in het Notariaat met 
bijkomende bijzondere licentie in het 
Europees en Internationaal Recht, nl. 
f^ichel Beerlandt, ambtenaar bij het 
ministerie van Financiën. 

Als kabinetssekretaris vroeg 
staatssekretaris Valkeniers Jan Ram-
pelbergh, als adjunktsekretaris van 
de Kommissie voor de Kuituur van de 
Brussels agglomeratie (NOC) ver
trouwd met Brussel en de problema
tiek van de Brusselse Vlamingen. 

Tot persattaché werd Annemie Van 
De Casteele aangeduid, apoteker en 
lic. Staats- en Bestuurswetenschap
pen. Zij is ook verantwoordelijk voor 
de opvolging van de staatshervor
ming vooral met betrekking tot het 
Brusselse hoofdstedelijke gebied. 

Tot slot van deze eerste ontmoeting 
als staatssekretaris met de pers licht
te Jef Valkeniers zijn bevoegdheden 
toe en legde hij enkele aksenten die 
hij wil venwezenlijken. 

C 28-jarige man zoekt werk als arbei
der. Is bereid alle werk te aanvaar
den. Voor nadere inlichtingen zich 
wenden: A Van Ooteghem — Erese-
nator, A. Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge (091/30.72.87). 

n 23j. ongehuwd meisje met A l 
diploma Sekretariaat Moderne ta
len, zoekt een betrekking als vol
tijdse sekretaresse in het Brus
selse, ten westen van Brussel of 
de streek van Aalst. Voor inl. zich 
wenden tot senator-burgemees
ter dr. J. Valkeniers, tel. 02/ 
569.16.04 of zijn sekretaresse op 
nr. 02/466.90.90. 

9 JUNI 1988 
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VU vraagt inventaris kunstbezit 

Antwerpse raad 
in de dure meubels 

De voor 4 maanden kersverse SP-schepen die bij de Icomende 
verkiezingen Borgerhout moet vertegenwoordigen werd door VU-
raadslid Dirk Stappaerts aan de tand gevoeld. De raad van 
verleden dinsdag moest zich uitspreken over de inrichting van zijn 
bureau in het voormalig distriktshuis van Borgerhout. 

Dirk Stappaerts, gewapend met 
vlijmscherp sarkasme, vroeg hoe het 
kwam dat alles er reeds stond (!) 
zodat de raad in feite de blancoche
que nadien moest honoreren. En dan 
kwamen de cijfers: 530.907 fr. voor 1 
bureau met zetel en dan nog 1 kast en 
6 stoelen. Hoge faktuur voor een 
schepen voor 4 maanden! Zijn direk-
tiepersoneel (4 man) werd ook voor
zien, zodat de totale faktuur oploopt 
tot 952.548 fr., dus iets mminder dan 
1 miljoen. 

„Geraakt"... 

De CVP-schepen hield het bij een 
frappante kostprijs die echter nor
maal is voor iemand met beleidsver
antwoordelijkheid. En de betrokken 
SP-schepen was geraakt en meldde 
dat het héél eenvoudige meubelen 
waren. Om te besluiten dat men in 
Borgerhout het niet kan verdragen 

dat een SP'er terug in het gemeente
huis zit... Waarop fraktieleider Gerard 
Bergers lakoniek opmerkte ,,dat wij 
enkel moeite hebben dat een socialist 
zulke duren smaak heeft..." 

WU heeft de meubelen gezien en 
kan bevestigen dat het om heel een
voudige meubelen gaat. En dat deze 
SP-schepen een zeer goede (design-
)smaak heeft op rekening van de 
gemeenschap. 

Dirk Stappaert haalde dossiers aan 
waar de raad aankopen moest goed
keuren waarbij het materieel (bijvoor
beeld) al in huur genomen was, de 
leverancier heel toevallig al bezig 
was, enzovoort. Zodat dan ook het 
telkens om beperkte offertes ging. 
Het weenwerk was zeker niet overtui
gend. 

Inventaris kunstbezit 
De stad bezit tal van kunstwerken 

verspreid over tal van gebouwen, op

slagplaatsen, burelen, ezn. Dirk Stap
paerts vroeg terecht of de stad wel 
wist wat, waar en hoeveel kunst er nu 
in haar bezit is. Het is zeker het 
moment om een inventaris op te ma
ken! Misschien kan deze klaar zijn 
tegen 1993 zodat Antwerpen dan kan 
bewijzen een Europese kultuurstad te 
zijn. 

Stakende stille werkers 

Sinds het (lager) stadspersoneel 
onlangs ekstra-vergoedingen voor 
nacht- en zondagwerk uit de brand 
sleepten zijn de (hogere) kaderleden 
in kontinuedienst ongelukkig. Zowel 
bij de politie, de brandweer als bij de 
havenkapiteinsdienst zijn deze nu re
gelmatig minder betaald. 

Er is al lang stil en stipt aktie 
gevoerd. Gerard Bergers wees op de 
problemen en had het over de aange
kondigde verscherping van de ge
voerde akties. Dit zou wel eens de 
veiligheid in het gedrang kunnen 
brengen. De personeelsschepen kon 
enkel melden dat zij aandron bij de 
hogere overheid. 

Antwerps l(ollege bijt terug 

Stinkend iiuisvuiil(ontralft 

Antwoord aan de pers 
De donderdag werd de pers door 

het kollege (waarschijnlijk geschrok-

Dinsdag interpelleerden de Groenen inzake het toekennen aan 
de firma Coulier van het vervoer van het Antwerps huisvuil naar de 
Hooghe Maey. 

Deze firma werd al veroordeeld 
wegens storten van giftig afval op 
deze stortplaats en kreeg nu het 5-
jarig kontrakt toegewezen door het 
kollege. Omdat ze in beroep nog niet 
terug veroordeeld werd en zij de laag
ste bieding binnengebracht had. 
Waarbij zeer lakonisch gesteld werd 
dat morele principes nu niet opwegen 
tegen een minderuitgave van 900.000 
fr. per jaar op een totale faktuur van 
ongeveer 26 miljoen. Dat zijn de ge
gevens. 

Slechte beslissing 
Tijdens de dinsdagzitting kwam 

ons raadslid Dirk Van Gelder scherp 
uit de hoek toen hij opmerkte dat er 
minstens ernstige twijfel rond deze 
firma bestond. Hij noemde dit immo
reel en een schoolvoorbeeld van 
slecht bestuur. De vraa rijst waarom 
deze beslissing genomen werd! 

Hierin werd hij gevolgd door de 
meeste raadsleden en zelfs door de 
SP-fraktieleider. Het mag wel eens 
gezegd worden dat deze man het had 
over een beoordelingsfout van het 
kollege over ,,wat mag en niet mag". 

Laatste evolutie 
Wij ontvingen een schrijven van 

de Antwerpse burgemeester 
waarin hij de bevoegde raads-
kommissie bijeenroept voor van
daag donderdag. 

Tegelijkertijd zegt de burge
meester dat er geen administra
tief onderzoek door het kollege 
bevolen werd, ,,om", en wij cite
ren, ,,wederom alle toelichtingen 
aan de Gemeenteraad te ver
schaffen". 

Verhaal vervolgt. 

ken door de vinnige kommentaren) 
bijeen geroepen. Aan de hand van 
een verdedigingsnota door de admi
nistratie opgesteld werd nog maar 
eens bewezen dat het kollege niets 
anders kon dan Coulier de gunning 
geven voor het vervoeren van het 
stadsvuil... 

WIJ was daar ook en geraakte 
zoals de rest van de pers nog altijd 
niet overtuigd. Zeker niet toen achter
af bleek dat de tweede bieder, de 
Luikse firma Wuidar, de donderdag
morgen ontvangen was door de ver-

ANTWERPEN 
JUNI 

9 EDEMGEM: Dia-voordracht door 
Lode Van Dievel over Kenia. Om 20u. 
in Drie Eiken. Org.: Kulturele Kring 
Edegem. 
10 BONHEIDEN-RIJMENAM: Zes
de aspergefestival in de Dits-feest
hoeve te Rijmenam, vanaf 19u. Met 2 
orkesten en een strijke in de bar. 
Org.: VU-Bonheiden-Rijmenam. 
10 KONTICH: Algemene ledenver
gadering om 20U.30 in zaal D'Ekster, 
Ooststatiestraat 1. Sprekers: M. Van-
denhauwe en E. Brentjens. Org.: VU-
Kontich-Waarloos. 
10 BRASSCHAAT: De Frivole 
Framboos, om 20U; in Ruiterhal van 
het CC van Brasschaat, Miksebaan 4. 
Kaarten op nr. 03/651.42.13 en 
03.646.06.93. Org.: Blanka Gijselen-
kring. 
11 KONTICH-WAARLOOS: Mikro-
wagen doorheen het centrum: aan
kondiging kaboutertrek van volgende 
week. Org.: VU-Kontich-Waarloos. 
12 TURNHOUT: Familiewandeling, 
om 14u. Leemshoeve, Stwg. op 
Merksplas. Org.: Vlaamse Kring 
Turnhout. 
17 MUIZEN: Om 20u. in zaal Re-

rum Novarum (St. Lambertslaan, Mui
zen) : Programma-debat met prof. en 
senator B. Van Hooland. Org.: VU-
Mechelen. 
18 KONTICH: Kaboutertrek door
heen de voornaamste straten van het 
centrum. De stoet staat onder politie
begeleiding. Algemene verzameling 
om IOu.30 in zaal D'Ekster. Org.: VU-
Kontich. 
18 KAPELLEN: „Met het oog op 9 
oktober". Barbecue in zaal Muys-
broeck. Binnenweg. Om 17u.30. 
Gastspreker: J. Gabriels. Inschrijven: 
03/664.79.61. Org.: VU-Kapellen. 
18 LINT: 5e bal van burgemeester 
Joris Roets. Vanaf 20u. in ontmoe
tingscentrum ,,De Witte Merel", Lier-
sesteenweg 25. Vanaf 21 u. radio- en 
TV-orket ,,Road Band". Kaarten 80 fr. 
in wk. 
24 HOMBEEK: 3e colloquium over 
oppervlaktewaters-vervuilin Zenne 
Zuiver Water. In Gemeentehuis Hom
beek om 20u. Inkom gratis. 
24 KALMTHOUT: FVV-Kalmthout 
maakt uitstap naar BRT en Brussel. 
Info bij bestuursleden. 
25 BONHEIDEN: Arrondissements
barbecue in de Krankhoeve. Org.: 
VU-Mechelen. 

antwoordelijke schepen op het stad
huis. En dat als gevolg daarvan een 
administratief onderzoek naar de op
maak van het bestek door de admini
stratie van start ging. 

Dossier stinkt 
Zo bleek dat als de Hooghe Maey 

zou onbeschikbaar worden tijdens de 
saneringswerken er dus moet uitge
weken worden naar andere stort
plaatsen, zei men. Want navraag bij 
deskundigen wees uit dat de sanering 
geen hinder geeft voor de storting van 
het stadsvuil... Weer eens een argu
ment ten voordele van de firma Cou
lier die binnen de provincie dezelfde 
basisprijs blijft behouden, om zeep! 

En WIJ onderzocht nog dieper het 
dossier. Navraag bij Guy Wuidar en 
enig rekenwerk leerde dat de stelling 
van het kollege, waarbij bewezen 
werd dat Coulier bij het storten in de 
provincie zelfs de helft goedkoper 
was dan de tweede bieder fout bleek 
te zijn. Inplaats van minimaal 1 ;97 
maal duurder te zijn, was de tweede 
bieder dan 337.500 fr. goedkoper... 

Bestek op maat? 
Zonder bewijs te leveren had Aga-

lev het al gezegd: dit bestek werd 
door het stadsbestuur op maat van de 
firma Coulier geschreven. Het onder
zoek dat WIJ deed bevestigde dit 
grotendeels. 

Want voorheen vervoerde deze fir
ma per rit ongeveer 15 ton huisvuil. 
Nu plots bijna 25 ton! Waarschijnlijk 
omdat de faktuur vroeger opgemaakt 
werd per kamion en nu per tonnage... 
Verleden vrijdag zou zelfs door de 
rijkswacht procesverbaal opgesteld 
zijn wegens overladen en verliezen 
van huisvuil. 

Welnu het Is op basis van deze 
gegevenj dat in het bestek opgeno
men werd dat er 16 trekkers en 20 
opleggers nodig waren. En dat was 
de basis van de redenering van het 
kollege om niet in te gaan op de 
goeverneur die liever een 3-jarig kon
trakt had. Zo werd gesteld dat door 
afschrijvin op 5 jaar alles goedkoper 
werd. 

Klaarheid nodig 
Het is duidelijk dat er klaarheid in 

dit dossier moet komen. Kontakten 
met de andere partijen wijzen uit dal 
niemand nog zicht heeft in dit mistdik 
dossier. 

Het kollege werd gevraagd de raad 
in spoedzitting te laten bijeenkomen. 
Daarbij bleek de burgemeesters zelfs 
geen weet te hebtjen van het lopend 
administratief onderzoek. 

Weigert de burgemeester open 
boeken voor te leggen, staat de oppo
sitie klaar om de gemeenteraad hoog
dringend samen te roepen. 

Hug 3 Hermans 

Samensteller Luc Beyens en bestuursleden tijdens de voorstelling van 
de belastinsbrochure. 

Handige belastingsbrochure 
van de VU-Meerhout 

Alles wat u 
wilde weten... 

De gemeentebelastingen zijn op 
vele plaatsen fiks gestegen, de jong
ste jaren. Zij hebben de fiskale druk 
op de burger nog opgedreven. En 
vele belastingsreglementen zijn ook 
al geen toonbeeld yan doorzichtig
heid. De belastingbetaler heeft recht 
op heel wat vrijstellingen en vermin
deringen maar hij Is niet altijd even 
goed op de hoogte. De Meerhoutse 
Volksunie wil hier blijkbaar wat aan 
doen. 

Onder redaktie van fraktievoorzitter 
Lucien Beyens stelde ze zopas de 
brochure ,,Belastingen... het weten 
waard" samen. Deze 24 biz. tellende 
brochure op groot formaat zet alle 
Meerhoutse belastingen en belas
tingsreglementen duidelijk en over
zichtelijk op een rijtje. Ze vormt daar
door ongetwijfeld een nuttig en handi 
naslagwerkje voor de Meerhoutse be

lastingbetaler die er zijn voordeel 
mee kan doen. 
Huis aan huis 

In deze brochure maakt de VU er 
ook geen geheim van dat een door
dachte grote kuis in de belastingen 
tot de prioritaire punten van haar 
verkiezingsprogramma voor oktober 
behoort. 

Met dit boekje dat gratis huis aan 
huis bij alle Meerhoutse gezinnen 
verspreid wordt bewijst de Meerhout
se Volksunie-afdeling in elk geval dat 
zij van haar gemeentelijke belastins-
hervormingsvoorstellen meer wil ma
ken dan goedkope slogans. Een 
prachtig initiatief. 

De brochure „Belastingen... het 
weten waard" is gratis te verkrijgen 
op het sekretariaat van de VU-Meer
hout, pa. Mare Janssen, Palet 4 te 
3990 Meerhout. 

Met het oog op 9 oktober '88 

VU-Stabroek 
houdt startdag 

Langzaam maar zeker nadert de 
datum van de gemeenteraadsverkie
zingen. Omdat de Volksunie gedu
rende de afgelopen 6 jaar onafgebro
ken gewerkt heeft om zoveel mogelijk 
van haar programma te realiseren, 
hoeft ze ook niet tot de laatste maan
den te wachten om met een grote 
reklamekampanje uit te pakken. 

De Volksunie was de eerste partij in 
Stabroek die haar kieslijst naar buiten 
bracht. Terecht is zij fier ook weer de 
eerste partij te zijn die met een vrij 
volledig programma naar buiten kan 
treden. Een programma om samen 
met de Stabroekse bevolking aan de 
toekomst te bouwen. 

startdag 
DaanDm nodigt zij uit op een start-

da. Deze gaat door in zaal ,,de Note-

laer", Laageind Stabroek, op donder
dag 16 juni om 20u.30. Door de sche
pen van Jeugd, Middenstand, Land
bouw en Leefmilieu, Dirk Van Putten, 
zal een overzicht gegeven worden 
van de realisaties van de jongste 
jaren. Door voorzitter Mare Lenaerts, 
zal een samenvattin van de toekomst
visie op het gemeentebeleid gegeven 
worden, zoals de Volksunie dat ziet. 
Daarna komt een bijzondere gast
spreker aan het woord: André Geens 
de nieuwe VU-minister voor Ontwik-
kelingssamenwerkin. Na deze korte 
spreekbeurten is er gelegenheid om 
vragen te stellen over verleden, he
den en toekomst van de Volksunie-
plannen. Hierna wordt U een drink 
aangeboden door het VU-bestuur. 

Meer info bij Mare Lenaerts, VU-
voorzitter, Hoogeind 19 te 2090 Sta
broek. 

VU op TV 
Het VNOS-programma van vrijdag 

17 juni om 19u15 op BRT-1 bevat 
volgende ondenwerpen: 

- een gesprek over de zogenaamde 
VU-affaire met vice-premler Hugo 
Schiltz, Euro-parlementslid Willy Kuij-
pers en VU-voorzitter Jaak Gabriels ; 

- kanttekeningen bij de aktualiteit met 
o.m. volksvertegenwoordiger Johan 
Sauwens, over ,,Onze gemeente: 
een open (t)huis" ; 

- „Vlaanderen, een wereld groot": 
reisverslag van twee Vlaamse globe
trotters op zoek naar Vlamingen in de 
Sahara. 

Dus niet vergeten: volgende week 
vrijdag 17 juni om kwart na zeven I 

Voor 
gemeentekongres 

Groot-Bilzen met 
tius naar Gent 

Vanuit Bilzen wordt een bus inge
legd naar het gemeentekongres inge
richt door de Vereniging van Vlaamse 
Mandatarissen op zaterdag 11 juni te 
Gent. 

De bus vertrekt om 12u. op de 
markt te Bilzen en neemt om 12u.20 
op het Kolonel Dusartplein te Hasselt 
nog eens gegadigden op. 

Wie interesse heeft om de rit naar 
Gent mee te maken neemt onmiddel
lijk kontakt op met J. Geraerts, Hoel-
beekstraat 18 te 3746 Bilzen (011/ 
41.29.93). 

De reis kost 200 fr. Een niet te 
missen aanbod! 

9 JUNI 1988 
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Reeds voor de vijfde maal 

Wandelzoektocht 
te Tïelt-Winge 

Zoals elk jaar organiseert de Vlaamse Kring van Tielt-Winge ook 
in 1988 weer de grote wandelzoektocht. 

Deze periodewandelzoektocht gaat door van 1 juli tot en met 10 
september. Op deze dag zal elke deelnemer eveneens zijn prijs 
ontvangen. 

Rekening houdend met het jaarlijks 
groeiend sukses van onze wandel
zoektocht, verwachten wij ook dit jaar 
een zeer talrijke opkomst. Voor ons 
dorp, voor onze streek is dit van een 
bijzondere betekenis, aangezien we 
de vorige jaren rond de 400 inschrij
vingen mochten noteren. Niet alleen 
dorpsgenoten, ook veel natuurlief
hebbers hadden in het verleden woor
den van lof voor onze mooie streek... 

Goed om weten 

Inschrijvingen: iedere dag vanaf 11 
uur (behalve dinsdag), in dancing 
,,Tilt-City", Boekhout, Tielt-Winge. 

Deelname in de kosten: voor iedere 
deelnemer van Tielt-Winge: 100 fr. 

Deelnemers van Rallyclubs, VAB, 
STOC: 130 fr. Overige deelnemers: 
150 fr. 

Prijsuitdeling: zal doorgaan op za
terdag 10 september in de kantine 
van de Zwarte Duivels in Tielt. 

Prijzen: ledere deelnemer kan een 
keuze doen uit een enorme prijzenta-
fel. Er is een speciale prijzentafel voor 
al de deelnemers van Tielt-Winge. 
Bovendien ontvangt iedere deelne
mer grits een tombolabiljet dat zal 
getrokken worden op de kampioenen-
dag. 

Alle inlichtingen: Willy Van De Wal-
le, voorzitter, Haksber la, 3211 Tielt 
(016/50.16.14). Verstraelen Constant, 
inrichter. 

Opendeunlagen 
in Lennikse POB 

Op 15 april 1985 trof de gemeente
raad van Lennik de principiële beslis
sing over te gaan tot de oprichting 
van een plaatselijke openbare biblio-
teek. 

Op 9 november 1987 besliste de 
gemeenteraad de Plaatselijke Op-
benbare Biblioteek in te planten in de 
gebouwen van de vroegere gemeen
teschool te St.-Martens-Lennik en op 
7 december 1987 werd de beheers-
vorm van diezelfde biblioteek goed
gekeurd. 

Toen einde 1986 al de huurders 
van de vroegere schoolgebouwen 
o.a. het OCMW, het St.-Godelieve-
Instituut, het Rode Kruis en de Bur-
gerbeschermin hun eigen lokalen in 
gebruik namen, was de weg vrijge
maakt om tot de opkalefatering en de 
definitieve inrichtin van de schoolge
bouwen over te gaan. 

Het oude schoolhuis werd volledig 
hersteld van zolder tot dak en her
bergt nu de Lennikse Muziekakade-
mie ,,Peter Benoit". 

Ook het schoolgebouw zelf werd 
van gelijkvloers tot en met het dak 
volledi vernieuwd en in een nieuw 
kleedje gestoken. De meubilering 
werd aangekocht. Boeken werden in
gezameld bij de bevolkin en aange
kocht door de gemeente. 

De plechtige opening van de biblio
teek is voorzien op 18 juni '88 om 10 
uur in de feestzaal te St.-Martens en 
de lokalen van de biblioteek. 

Op 18 en 19 juni 1988 van 14 tot 
16U.30 is er opendeurda en worden 
alle inwoners uitgenodigd de plaatse
lijke openbare biblioteek te bezoe
ken. 

IJzerbedevaartavond te Leuven 
Wie in het Leuvense wil meewer

ken aan de aanstaande IJzerbede
vaart (28 augustus) wordt uitgenodigd 
op een werkvergadering op vrijdag 10 
juni om 20U.30 in de Kiekenstraat 1, 
eerste verdieping. 

Op de dagorde o.m. een woordje 
over vorige en eerstvolgende bede
vaart, door Paul Daels, waarna korte 

bespreking. Organisatie van de rei
zen en afspraken met buurdorpen. 
Aanstelling van een gewestelijk IJzer-
bedevaartkomitee enz. 

Nadere inlichtingen en/of sugges
ties, in de IJzerbedevaartwinkel, Pa
rijsstraat 75 (016/22.09.66) tussen 
IOu.30 en 12u.30 en tussen 14 en 
17U.30. 

BRABANT 
JUNI 

11 HEKELGEM: Jaarlijks VU-eet-
maal. Van 18 tot 22 uur. Ook op 12 
juni, van l lu.30 tot 15 en van 17 tot 
20u. In de Parochiezaal, Fosselstraat 
(achter de kerk van Hekelgem). Org.: 
VU-Hekelgem (Affligem). 
11 MOLENSTEDE-DIEST: VU-ln-
stuif in 't Molenhuis, Dorpsstraat. Ke-
nismaking met kandidaten-gemeen
teraadsverkiezingen. Eerste dans: 
21 u. Inkom 50 fr. 
18 LEUVEN: Bezoek aan de abdij 
Keizersberg te Leuven. Om 13u.30 
samenkomst aan abdij. Rondleiing 
om 14u. gevolgd door wandeling of 

vespers, diamontage. Om 16u. Eu
charistieviering, 16U.45 koffietafel. In
schrijven vóór 10/6 bij Rodenbach-
knng-Leuven. Deelnameprijs: lOOfr. 
19 LOT: Vernieuwing Groot-Beer-
sel nodigt u samen met familie en 
vrienden vriendelijk uit op haar pan-
nekoeken- en uitsmijtersfestijn. Vanaf 
15u. in zaal Alcazar, Dworpstraat 208 
te Lot. 
24 HALLE-VILVOORDE: Om 20u. 
m zaal Collegium te Dilbeek. Verga
dering van voorzitter en sekretarissen 
van afdeling en Politieke raden en 
1ste en 2de kandidaten gemeente-
raadsverkiezinen. Org.: VU-arr. Hal-
le-Vilvoorde. 

WILLY MICHIELS • ZEKERHEID VOOR U EN UW GELD 

VERZEKERINGSMAKELAAR (alle maatschappijen) 
BANKAGENT AN-HYP (volledige bankservice) 

' SPAREN • LENEN • BELEGGEN 

Torleylaan, 51 • 1511 HUIZINGEN • tel 02/360.20.40 
Kantooruren: 9-12 en 15-18 (zaterdag: 10-12) 

mt 
Fietspad tussen IVIeerhiout en Geei 

Processie van Echternach? 
Fietspaden, of liever het ontbreken ervan, vormt op vele 

plaatsen in de Kempen een probleem. Maar voor sommige wegen 
is het meer dan vijf voor twaalf. De verbindingweg Heikant-
Geelsebaan tussen Meerhout en Geel bijvoorbeeld, is een van de 
door fietsers drukst bereden schoolroutes in de Zuiderkempen. 

km we op Meerhouts grondgebied 
moet laten vallen omdat de naburige 
gemeente, in dit geval Geel, geen 
werk wil maken van de resterende 
kilometers. Deze gedachtengang van 
het Meerhoutse gemeentebestuur 
werd ook al kritisch bekommenta-
rieerd in het recente milieumanifest 
van het l^eerhoutse Mareholt. De 
Geelse Volksuniejoneren verzetten 

De situatie is er des te gevaarlijker 
omdat de baan voor een groot gedeel
te omzoomd is door bomen, wat de 
uitwijkmogelijkheden voor een fietser 
in een noodsituatie praktisch onbe
staande maakt. En toch is de aanie 
van een fietspad daar nu al jaren een 
processie van Echternach, wat een 
doorn in het oog is van de Meerhout
se VU en de Geelse Volksuniejonge
ren. 

De Volksunie van Meerhout inter-
pelleerde in de gemeenteraad al her
haalde malen over het op de lange 
baan schuiven van dit fietspad: in de 
Meerhoutse meerjarenplannin van 84 
was het voorzien voor 86; in de meer
jarenplanning van 85 en 86 was het al 
opgeschoven naar 87; in 87 werd dit 
weer uitgesteld en in de meerjaren
planning van 88 is het projekt alweer 
verhuisd, ditmaal naar 90... 

Op interpellaties van de Meerhout
se Volksunie antwoordde de CD-PVV-
meerderheid dat de aanleg op zich 
liet wachten omdat het Geelse ge
meentebestuur niet meewilde. De 
vraag is natuurlijk of men het ver
keersveiliger maken van een aantal 

zich in elk geval tegen de negatieve 
opstellin van het Geelse schepenkol-
lege. De Volksuniejongeren putten 
o.m. hun argumenten uit de vaststel-
lin dat ook in de lOK-fietspadenstudie 
van 84 de aanleg van een fietspad 
langs deze weg reeds weerhouden 
was als een prioriteit. 

Beide afdelingen dringen dan ook 
aan op een spoedige realisatie van dit 
fietspad. Beide afdelingen hebben nu 
hun standpunt kracht bijgezet met 
een ludieke aktie. Hopelijk zal dit het 
noodzakelijke fietspad voor de zwak
ke wegebruikers wat dichterbij ge
bracht hebben. 

De aktievoerders van VU en VUJO langs de Geelsebaan. 

vu-Essen stelt top-liist voor 
In het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen '88 heeft 

de Essense Volksunie-afdeling de sleutelposities van z'n lijst 
bekend gemaakt. Oe licht gewijzigde opstelling doet niet in het 
minst afbreuk aan de wil en de ambitie om de Essenaren een 
proper en vernieuwd beleid te garanderen. Van zodra de tijd rijp 
wordt geacht, stelt VU-Essen de overige 17 (van de 23) kandidaten 
voor aan de pers. 

Sooi Pockelé, zes jaar lang fraktie-
leider, blijft ontegensprekelijk het 
boegbeeld en één van de steunpila
ren van de Essense VU-afdeling. Met 
zijn bekwaamheid en toeewijdheid 
vormt hij een stevige, solide basis 
vOor VU-Essen en een belangrijke 
steun voor de andere kandidaten. 
Daarom zal het Sooi Pockelé zijn, die 
de vu-lijst duwt. 

De huidige voorzitter, Louis Fret, 
zal de ijzersterke en vernieuwende 
ploeg aanvoeren als lijsttrekker. Hij 
zetelde gedurende vier jaren in het 
OCMW en volgde op 28 maart jl. 

Gerbrand Van Soom op in de ge
meenteraad. Van beroepswege is 
Louis Fret manager bij een internatio
naal transportbedrijf. 

Het derde uittredende gemeente
raadslid, Wim Stuer, stelt zich ook 
opnieuw kandidaat voor de gemeen
teraad. Hij is specialist inzake elektri
citeit, kabel en openbare werken en 
heeft in dat opzicht veel nuttig werk 
afgeleverd voor de Essense Volks
unie. 

Een eerste grote ,,nieuwkomer" is 
Fons Tobback, die de derde positie 
inneemt. Totnutoe was hij steeds af-

delinssekretaris voor Essen. Zijn eer
ste ervarin i.v.m. verkiezingen dateert 
van de vorige provincieraadsverkie
zingen, waarbij hij een meer dan 
behoorlijk resultaat behaalde. Af
wachten dus! 

Het kersverse OCMW-raadslid, 
Guy Vandenlangenbergh, manifes
teert zich op de vierde plaats. Daar
naast is hij eveneens afdelingspen
ningmeester. Deze bijna 41-jarige 
kandidaat is tewerkgesteld bij de on-
derhoudsdienst van het scheikundige 
bedrijf BASF. 

Verheugend is ook dat de sekreta-
ris van de pas opgerichte VUJO-kern, 
Dirk Smout, de vijfde plaats toegewe
zen kreeg. De wilskracht en het door
zettingsvermogen van deze 24-jarige 
jongere vergroten z'n kans op een 
VU-mandaat aanzienlijk. 

Fillp Vandenbroeke 

VU-Antwerpen-stad sandwichte 

Voor veiliger verkeer. 
Onlangs liepen de sandwichmannen en -vrouwen van VU-

Antwerpen-stad door de Abdijstraat en de braderij in de Bredero-
destraat. 

De teksten logen er niet om: Ant-
werpen-stad verdedit de zachte, 
zwakke weggebruiker! 

Stel zelf vast: 
— Voetgangers: Auto's bijten, bijt 

dus terug! 
— Ik durf niet meer fietsen zeker 

niet op straat... 
— Mijn schoenen hangen weer 

eens vol hondepoep. 

Een korte, maar opgemerkte aktie 
want... de vrije radio sprak er (onge
vraagd i) over en vele nuttige kontak
ten werden gelegd. 

Wilrijk werkte over... 
op de zevende dag 

Zondagmorgen 10u.30 met een 
lekker ontbijt en in levende lijve Fred 
Janssen (BRT) nu eens niet enkel 
radiostem: de 7de dag te Wilrijk. 

Onverwachte vragen werden aan 
de gasten geserveerd tesamen met 
de gemeenschappelijke draad van de 
komende oktoberkonfrontatie. Hugo 
Schiltz, Luk Lemmens, Gerard Ber
gers, Fonne Crick, Clara Govaert en 
Hugo Verhelst werden op de rooster 
gelegd. Allen waren ad rem en gaven 
blijk van 't ploegeffekt dat de Ant
werpse VU kenmerkt. Persoonlijke 
schakeringen... maar allen een ge
meenschappelijke wil samen te wer
ken en vooral te overwinnen. 

IMerksem plantte bloemen 
Want de stad heeft het wel over 

Doen Voor Groen en andere leuk 
overkomende slogans... maar het 
gras groeit hoog in de eigen bloem
bakken. 

Daarom kuisten de Merksemse VU-
militanten een bloembak op het 
woonerf aan Hoeve Den Braat op... 
en stopten hun bijdrage tot een fleuri
ger straatbeeld in de grond onder de 
vorm van bloemen. Een initiatief dat 
navolin verdient door de stad. Er zijn 
nog massa's bloembakken met on
kruid beschikbaar! 

Ondertussen werden er aan de 
Hoeve Den Braet spandoeken gehan
gen. Nog altijd, ondanks tussenkom
sten en beloften, betekent deze krot 
een gevaar voor spelende kinderen 
en een broedplaats voor ongedierte. 
Ondanks stellige beloften van afbraak 
en sanering door de schepen van 
(Afbraak-)Werken na jarenlange wel-
le(n)s maar vooral nietes-verklarin-
gen! 

Borgerhout rommelde 
Bij het bussen van hun uitnodigin

gen voor de Rommelmarkt ontdekten 
onze VU-militanten dat de kersverse 
nieuwe SP-schepen te Borgerhout op 
zaterdag ging ingehaald worden 

zoals vroeger de gewoonte was voor 
de meer geestelijke leiders. 

Deze man had zoals op de raad 
bleek een al te dure smaak: hij kocht 
voor zichzelf een buro met een buro-
zetel, zes stoelen en een kast voor de 
luttele som van 530.907 fr. En be
weerde dan nog dat dit eenvoudige 
meubelen waren. Dirk Stappaerts 
had dan in de raad dit aangeklaagd. 

En dus werd 's anderendaags een 
ander pamflet met de veelzeggende 
titel van ,,de schepen van 1 miljoen" 
gebust... 

VU-gezicht-akties 

Willen we dat de kiezer zich in het 
stemhoek herinnert dat de VU be
staat... dan moeten we ons VU-ge-
zicht laten zien, liefst op een zo ludie
ke wijze. 

1. Zaterdag 11 juni 1988 te Deurne 
(afspraak aan het Mestputteke om 
lOu.) waar het snelverkeer op de 
Boterlaarbaan aangeklaagd wordt. 

2. Zaterdag 18 juni 1988 te Ber-
chem (afspraak aan de kruising Sta
tiestraat en de V. Jacobslei om 10u.) 
waar men de putten in de weg gaat 
tellenn. 

3. Zaterdag 25 juni 1988 te Hobo
ken waar aan het rusthuis de Hoge 
Beuken een bejaardenaktie start om 
15u. 

Wie mee wil doen, kontakteert het 
VU-sekretariaat op nummer 
238.82.08. 

Hugo Hermans 
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Langs nieuwe wegen 

De Houtlandse kastelentocht 
Vanuit het goed bewaarde, oorspronkelijk 17de eeuwse, Toren

hof met omliggend bos, park en vijver en gelegen aan de rijksweg 
Oostende-Torhout aan de Moerdijk te Eernegem, start op zondag 
26 juni aanstaande de 11de Houtlandse Kastelentocht. 

Ook voor dit jaar hebben de organi
satoren niets onverlet gelaten om het 
parkoers grondig te reorganiseren en 
te vernieuwen. 

De deelnemers kunnen hun keuze 
maken uit vier afstanden namelijk 7-
15-25 en 35 km en zoals de traditie 
het w/il zijn heel wat attrakties en 
bezienswaardigheden aanwezig op 
de verschillende tochten. 

Zo is de 7 km-tocht opnieuw de 
uitgelezen tocht voor die gezinnen die 
het rustig aan willen doen en toch een 
aangename namiddag vol animatie 
en attraktie willen beleven. Vanat de 
startplaats, het Torenhof, leidt de weg 
door de prachtige natuur naar het 
kasteel van Moere, via boerderij De-
vriendt wandelen de deelnemers naar 
het Stokerijbos. Langs landwegen be
reiken ze het kasteel van Moerbeek 
dat hen verder leidt naar het Statie-
huis van Moere, om langs de boerde
rij Vanbelleghem de tocht te beëindi
gen op de startplaats het Torenhof. 

van 8.30 tot 15 uur. Voor de 35 km 
van 8.30 tot 12.30 uur. 

Deelnemingsprijzen: met brevet 40 
fr., met kunstmedaille 220 fr. 

Het 15 km-parkoers verlaat het par-

Hef oude kasteel van Moerbeek te Eernegem. 

Rosendahl, De Maere, van Eerne
gem, van Moerbeek, het statiehuis 
van Moere, het Kasteel Ter Waere, 

koers van de 7 km aan de Moerdijk-
vaart, richtin Pompgemaal. Vandaar 
gaat het langs de Catryssevoetweg 
naar het kasteel Ter Waere. 

Langs een statige kasteeldreef be
reiken de wandelaars het domein De 
Baets. Landerijen en landwegen lei
den naar de Oostmolen. Via het kas
teel Montjoye wordt terug aangeslo
ten op de 7 km-tocht. 

De 25 km-tocht verlaat het 7 km-
parkoers aan het Statiehuis van Moe
re om langs de boerderij ,,Hof den 
Rosendahl" het kasteel Rosendahl te 
bereiken, waar we kunnen genieten 
van de rustige en mooie natuur in dit 
prachtige park. 

Langs landelijke wegen en boerde
rijen kuieren de wandelaars naar de 
wijk ,,De Engel" om langs de oude 
spoorwegbedding het kasteel De 
Maere te bezoeken. Via het panora
ma van het Aartrijkeveld komt men 
aan op het kasteel van Eernegem. 
Alvorens opnieuw aansluitin te krij
gen met de 7 km-tocht wandelt men 
langs de Eernegemse Statieput. 

Voor de doorzetters is er de 35 km-
tocht die eveneens het parkoers van 
de 15 km bewandelen en aansluiten 
op de 25 km. De wandelaars van dit 
parkoers bezoeken de volgende do
meinen: het kasteel van Moere, Van 

HOUTLANDSE 
KASTELEN

TOCHT 

het domein De Baets, de Oostmolen 
en het kasteel Montjoye. 

Voor alle deelnemers is een gratis 
wedstrijd voorzien met meer dan 
30.000 fr. prijzen. 

De HKT-Wisselbekbr, waaraan 
ieder jaar een bedrag is verbonden 
van 5.000 fr. zal geschonken worden 
aan de klub of school met het groo'st 
aantal deelnemers. 

Start en aankomst van deze unieke 
wandeltocht hebben plaats op het 
domein Torenhof, rijksweg Oostende-
Torhout aan de Moerdijk te Eerne
gem. Autoweg E40 Jabbeke-Nieuw-
poort, afrit Gistel, richtin Torhout. 

Er is vrije start voor 7-15 en 25 km 

number 
copy & print 

to t 

0,50 fr. 
Quickprinter 

Kroonlaan 376 
1050 Brussel 

Tel 02/640 79 80 

4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespecialiseer
de sierschouwenzaak. 

Terwijl U even wacht ontwerpen wij 
Uw schouw helemaal volgens Uw 
persoonlijke woonwensen. 

Doe-het-zelvers ontvangen bij het 
materiaal een duidelijke werkteke-
ning. 

\ . Omdat het onder Vlamingen blijft, 
„10% extra korting op onze laagste 
prijs". Recent nummer van ,,WIJ" 
volstaat als bewijs. 

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI. 
Open van 9 tot 19 u. 's Zaterdags tot 18 u., 's Zondags 17 uur. 

Inlichtingen kan men steeds beko
men : Dienst toerisme, stadhuis Gistel 
tel. 059/27.81.95. Buiten de dienst
uren op 059/27.75.35 — 27.94.13 en 
27.78.70. 

Vorig jaar mochten de organisato
ren niet minder dan 4.506 wandelaars 
begroeten op deze unieke wandel
tocht. Dit jaar nog beter? 

Rony Anseeuw, VU-Gistel 

20 jaar VU 
te Stene 

Op zaterdag 18 juni gaat in De 
Vlasschaard te Stene een feestzitting 
door n.a.v. 20 jaar VU te Stene. 

Hier het feestprogramma: 
Van 10 tot 17u. tentoonstelling ,,20 

jaar VU-Stene" met dia's, foto's, affi
ches en archief. 

Van 14tot 17u. politiek kaffee waar
op de VU-kandidaten voor de ge
meenteraadsverkiezingen worden 
voorgesteld. 

Om 20u.: feestmaal. 495 fr. per 
persoon. Inschrijven vóór 10 juni bij 
Paul Decloedt (059/50.67.41) of Jak-
lien Tommelein-Cattoor (059/ 
80.08.11). 

Het feest gaat door in De Vlas
schaard, Oudstrijdersplein te Stene. 

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 Zeeuws-Vlaande-
ren of Vlaanderen aanbieden met de 
bedoeling beter Nederlands te spre
ken dan het restje ,,Vloams" dat hen 
soms is overgebleven. 

Dit initiatief is niet 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 periode van de taaistage wordt 
voorzien voor minstens 14 dagen, dit 
om het verblijf maksimaal te kunnen 
benutten. Tijdens bedoelde taaioplei
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. 

WEST-VLAANDEREN 
JUNI 

9 lEPER: Ooievaarlaan 11, om 
14U.30: Dan houdt mams je hand 
vast. Voorbereiden van een kind op 
een opname in het ziekenhuis. Org.: 
Welzijnszorg W.VI. 

9 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u.30. Versla
ving: naar een stadium van zelfver
nietiging. Org.: Welzijnszorg W.VI. 
10 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 
20u.: 4de kaarting. Ook op 12/6 vanaf 
lOu. Org.: Kaartersklub Vlaams Huis. 
12 BLANKENBERGE: Panelge-
sprek met PVV, SP, CVP en VU (E. 
Duysters) over toerisme. Om lOu. in 
het Casino. 

13 lEPER: Bezoek aan het gezins
vervangend internaat ,,Ons Tehuis", 
o.l.v. Dirk Viane en I. Bonte. Samen
komst: 13u45aan Ons Tehuis, Pope-
ringseweg. Org.: Vlaams Vrouwen 
leper. 
14 ASSEBROEK: Baron Ruzette-
laan 260, om 20u.: Voeding: eten wij 
vandaag gezond ? Org.: Welzijnszorg 
W.VI. 
14 IZEGEM: 't Spiegelaarke, 20u. 
Bakavond (Rosa Decoene). Org.: 
FVV-lzegem. 

15 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u.30: Langdu
rig zieken in het ziekenhuis. Nood
zaak of gevolg?. Org.: Welzijnszorg 
W.VI. 

15 KUURNE: Ter Meulne 4, om 
20u.: Stress en gezondheid. Is er een 
verband? Org.: Welzijnszorg W.VI. 
16 lEPER: Ooievaarlaan 11, om 
14U.30. Over kanker spreken is een 
taboe doorbreken. Org.: Welzijns
zorg W.VI. 

16 MENEN: leperstraat 65, om 
19U.30. Co-ouderschap. Org.: Wel
zijnszorg W.VI. 

16 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u.30: Fobieën: 
wat zijn dit en hoe kan men ervan af 
komen?. Org.: Welzijnszorg W.VI. 

17 BRUGGE: ,,Humor in de kerk", 
door pastoor Geldhof. In het ,,Hof van 
Watervliet" ter Oude Burg. Om 20u. 
Org.: VVB-Brugge. 
17 IZEGEM: VU-lzegem houdt ge-
legenheidscafé in de Nieuwstraat ter 

gelegenheid van de Izegemse Batjes. 
Ook op 18 en 19/6. 
18 lEPER: Zomerfeest, in het 
Jeugdstadion, Leopold Hl-laan om 
20u. Gastspreker: Oswald Van Oote-
ghem. Deelname: 375 fr. (aperitief, 
koud buffet, glas wijn). Inschrijven 
vóór 4 juni bij Vlaamse Vrouwenver
eniging leper (057/20.24.68). 
18 STENE: 20 jaar Volksunie. In 
,,De Vlasschaard", Oudstrijdersplein 
Stene. 10-17u. tentoonstelling 20 jaar 
VU-Stene. 14-17u. politiek kaffee. 
20u. feestmaal. 495 fr. p.p. Inschrij
ven vóór 10/6 bij P. Decloedt 059/ 
50.67.41 of J. Tommelein 059/ 
80.08.41. 

20 IZEGEM: Busreis naar Alden 
Biezen. Org.: WVG-lzegem. 

21 KORTRIJK: ,,Onderwijs" door 
Nelly Maes, in het Trefcentrum West-
Flandria, Graaf Gwijde van Namen
straat 7 om 20u. Toegang gratis. 
Org.: West-Flandria Vrouwen. 
21 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u.30: Praat
groep depressie. Org.: Welzijnszorg 
W.VI. 
22 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u.30: Stress en 
gezondheid: is er een verband? 
Org.: Welzijnszorg W.VI. 
23 TORHOUT: „Humor in de kerk" 
door pastoor Geldhof. In zaal ,,'t Cen
trum", Beerstraat 20. Om 20u. Org.: 
WB-Brugge i.s.m. FW-Torhout. 
23 ASSEBROEK: Plenumvergade-
ring voor alle medewerkers aan de 
2de Gulden-Sporen-Marathon. Om 
20U.30 in restaurant ,,'t Leitje". Org.: 
Vlaams Trefpunt Assebroek. 
23 KORTRIJK: Graaf Gwijde Van 
Namenstraat, om 14u.30: Informatie
programma voor aanstaande moe
ders. Bevallen op natuurlijke wijze. 
Om 19U.30: Belang van kommunika-
tie bij probleemoplossend werken. 
Org.: Welzijnszorg W.VI. 

28 LOPPEM: Sporthal, Van Calsen-
straat, om 20u. Dan houdt mams je 
hand vast. Voorbereiden van een kind 
op een opname in het ziekenhuis. 
Org.: Welzijnszorg W.VI. 
30 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u.30: De 
Vlaamse bejaardentehuizen: hemel 
of hel?. Org.: Welzijnszorg W.VI. 

Kantoor van Notaris Yvan WILLE MOT te Brugge, 
Geerwijnstraat 13, 

teL: 050/33.15.75 - 33.37.42 
Vrijwillige openbare verkoping van 

A. B E E R N E M - O E D E L E M 

KOOP 1: Weiland, Meulestee (links naast huis nr 4), groot 51a, kad. 
ink. 950. (Waarschijnlijk op te nemen in de bouwzone) 

KOOP 2: Bouwland nabij Haringstraat (achteraan rechts van huis nr 
2), groot 69a 17ca, kad. ink. 1.100. 

B. B R U G G E 

KOOP 3: Weiland nabij de Oostendse steenweg (toegan langs 
eigendom Tant, Oostendse steenweg 215), groot Iha 03a 60ca, kad. ink. 
2.250. 

C. BRUGGE - DUDZELE 
KOOP 4: Weiland nabij Landslag en Eyvoordebeek, groot 80a I8ca, 

kad. ink. 2.400. 

D. DAMME - OOSTKERKE 
KOOP 5: Bouwland Leopoldvaart Noord en Zuidbroekstraat, groot 

45a 80ca, kad. ink. 1.300. 

Gebruik: kopen 1,2, 4 en 5: vrij van gebruik • koop 3: vrij op 1.10.1988. 
Gelegen; koop 1: in landbouwzone met mogelijkheid dat het in de 

bouwzone wordt gebracht; kopen 2,3 en 5: in landbouwzone; koop 4: in 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
Ingesteld: koop 1: 200.000 fr. 

koop 2: 300.000 fr. 
koop 3: 100.000 fr. 
koop 4: 75.000 fr. 
koop 5: 125 000 fr. 

TWEEDE EN LAATSTE ZITDAG 
op DINSDAG 14 JUNI 1988 om 15 uur, te Brugge, Spanjaardstraat 9, in 

het Huis der Notarissen. 
Plan en verdere inlichtingen in het kantoor. 

Kantoor van notaris PIERRE SOENEN te Brugge, 
St-Jorisstraat 6. (Tel. 050/33.65.36) 

Openbare verkoping van 

S T A D T O R H O U T 
Perceel bouwgrond gelegen Oostendestraat, groot lOa 60ca. Qot 7 

der verkaveling goedgekeurd 25/11/1983). 

TOESLAG: 
in één zitting op DINSDAG 21 JUNI 1988 om 15 uur te Brugge, 

Kartuizerinnenstraat 4 (O.C.M.W.) 

9 JUNI 1988 



22 Wi\ 
Wase Jonge Leeuwen huldigen VOS-voorzitter 

Leeuwepenning voor positief deniien 
Vorig jaar namen de Wase Jonge Leeuwen het initiatief tot het 

instellen van de „Leeuwepenning". Met dit eremetaal willen zij 
jaarlijks de schijnwerpers op een Waaslander richten die zich 
verdienstelijk maakt voor de Vlaamse ontvoogding. 

In 1987 ging de eerste „Leeuwe
penning" naar de Sint-Niklase Da-
vidsfondsvoorzitter Leo De Meule-
naer. Dit jaar werd Jos De Cock met 
de eer bedacht. Hij is voorzitter van 
de Vlaamse Oudstrijders in Sint-Ni-
klaas en gouwvoorzitter VOS Oost-
Vlaanderen. 

Tijdens de uitreikingsplechtiglieid 
te Sint-Niklaas roemden verschillen
de sprekers de verdiensten van de 
laureaat. Kris Verguit, sekretaris van 
de Wase Jonge Leeuween, zei dat in 
de persoon van De Cocl< ook alle 
VOSsen gehuldigd worden die na de 
oorlog de draad weer opnamen, l-let 
is evenzeer een aanmoedigin om de 
frontersidealen verder een moderne 
vorm en inhoud te geven die jongeren 
aanspreekt. In dat verband haalde de 
WJL-sekretaris uit naar zij die detail
kwesties opschroeven of het demo-
kratisch volksnationalisme willen ver
stikken in een totalitair denken. 

Raf Rumes van volksdansgroep de 
Trawanten noemde Jos De Cock een 
groot volkskunstkenner, die zijn idea
len zowel in familie- als vereniginsver-
band gestalte wil even. Hij had het 
over de poppen die hij vervaardigde, 
de poppenspelen die hij schreef en 
opvoerde, zijn liefde voor volksmu
ziek, huisvlijt, volksdans enz. 

Parabel 
De overhandiging van de ,,Leeuwe-

pennmg" anno 1988 nam Lieven De-
handschutter, voorzitter van de Wase 
Jonge Leeuwen, voor z'n rekening. 
Volgens hem is De Cocks belangrijk
ste verdienste dat hij waardevolle ge
gevens uit het verleden apprecieert, 
ze verrijkt met een eigen inbreng 
enze tenslotte aan andere wil doorge
ven. Daarom is zijn inzet voor VOS en 
de Vlaamse en vredesbeweging be
langrijk. 

Koen Baart, sekretaris van het 
IJzerbedevaartkomitee, en Herman 
Vandezande, nationaal voorzitter van 
VOS, hadden ook niets dan lof voor 
Jos De Cock. Koen Baert wist te 
ontroeren met een moderne parabel. 
Hij schetste een beeld van de VOS-
voorzitter, oud-leraar en zoon van een 
oud-frontsoldaat die nog steeds de 
open frontbrieven voorleest aan allen 
die het horen moeten. Herman Van
dezande zei dat Jos De Cock een 
grote aanwinst is voor VOS, zowel op 
plaatselijk als op provinciaal en natio
naal vlak. Zijn inspirerende en ver
nieuwende inzet komen het imago 
van VOS ten goede. 

Tot slot dankte Jos De Cock voor 
het eerbetoon dat hem te beurt viel. 
Hij vond het fijn dat positieve inzet 
opgemerkt en gewaardeerd wordt en 
meende dat dergelijke geesteshou
ding meer moet aangewakkerd wor
den in Vlaams-nationale middens. 

Omdat meerderheid niet volledig was 

Gentse raad icreeg 
bilkomende zitting 

Na een eerste, mislukte poging omdat de meerderheid niet in 
aantal was werd er een bijkomende raad, met een agenda 
hoofdzakelijk bestaande uit 11 interpellaties uitgeschreven. 

H. De Bleecker opende de rij met 
twee interpellaties. Het ai eerder be
sproken dossier van de Blaisantvest 
dat het voorwerp is van heel wat 
kontestatie is voorlopig door OW op 
het reserve programma '88 geplaatst. 
Op de vraa wat er met het ontwerp 
zelf gebeurd is en wat het uiteindelijk 
profiel zal worden. Uit het antwoord 
van de schepen blijkt dat men nu 2 x 
1,5 rijstroken voorzien worden. 

Kapriolen 
Als tweede punt ondervroeg het 

VU-raadslid het kollee over het,,wan
delpad" van de Nationale Bank. Uit 
de gegeven historiek blijkt dat het 
kollee hier op zijn minst blijk heeft 
gegeven van besluiteloosheid. Wel is 
het uiteindelijk besluit om de zeer 
betwiste konstruktie te laten afbreken 
geen slechte zaak. Wel stelt zich de 
vraag naar de kost van de kollege-
,,kapriolen". 

De schepen dekte blijkbaar de bur
gemeester in dit dossier, maar schiep 
geen duidelijkheid. Zo blijft de vraag 
waarom het kollege, ondanks gunsti
ge adviezen van de diensten, uitein
delijk toch besloot de afbraak te vor
deren. En over de brief van de burge
meester wilde men niets zeggen. 

Karet Van Hoorebeke vroeg wat de 
reaktie van het kollege is bij het 
beëindigen van de proefperiode van 
het veer van Terdonk. Gedurende 
drie maanden werd de nachtdienst 
afgeschaft en het raadslid vroeg om 
verder onderzoek bij de omliggende 
bedrijven en werknemers. 

Pitbull-terriër 
Ook over de ondertussen reeds 

beruchte ,,pitbull-terriër" stelde het
zelfde raadslid zich enkele vragen. 
Hij wilde niet zomaar een oplossing 
maar vroe om verder onderzoek, liefst 
in samenwerkin met de RUG. 

Ook de andere fraktiewoordvoer-
ders sloten zich hierbij aan maar er 
werd ook gewezen dat ook het globa
le politiebeleid verder moet onder
zocht worden. 

Door verschillende leden werden er 
vragen gesteld over de toekomst van 
het slachthuis en van de vrijkomende 

terreinen van het oude slachthuis. Uit 
het vage antwoord van de schepen 
viel enkel te noteren dat een groep 
ambtenaren aan het studeren is en 
dat het eindverslag in juni zal voorge
legd worden. 

Door J. Beke werd de schepen van 
Kuituur ondervraagd over de gevolg
de procdure bij het dossier van de 
nieuwe biblioteek. Daar werden blijk
baar een aantal fouten gemaakt die 
de goedkeuring van dit belangrijk 
dossier zouden kunnen veroorzaken. 
Ook een aantal technische tekortko
mingen zouden in het ontwerp geslo
pen zijn. Ook over de veiligheid van 
de gebruikers stelde de interpellant 
zich vragen. De schepen probeerde 
de zogezegde informant van J. Beke 
belachelijk te maken en maakte zich 
sterk dat hij toch dit dossier zou laten 
goedkeuren. Tevens voelde hij zich 
aangevallen door de uitspraak dat er 
geen kultureel beleid gevoerd is. Of 
hoe de schepen dit dossier blijkbaar 
nodig heeft om zich bij de kiezer te 
verantwoorden. 

C. Brion 
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Wase Jonse teeu dïi 

Jos De Cock (links) nam te Sint-Niklaas de ,,Leeuwepenning" In 
ontvangst die hem overhandigd werd door Lieven Dehandschutter, 
voorzitter van de Wase Jonge Leeuwen. 

OOST-VLAANDEREN 
JUNI 

10 ASSENDE: 't Leeuwke, Diede-
rikplein om 20u.3O, ,,Het Europese 
landbouwbeleid nu en in 1992". Ge-
spreksavond met Jaak Vandemeule-
broucke over melkplassen en boter
bergen, over kwota nu en in 1992. 
Org.: Vlaams Huis. 
10 DESTELBERGEN: Meeting met 
Jaak Gabriels, in de gemeenteraad
zaal, Dendermondsesteenweg 462, 
om 20u. Org.: VU-afdeling Destelber-
gen-Heusden. 
11 SINT-NIKLAAS: Vlaams-Baski-
sche Volkskunstavond om 20u. in het 
kollege te St.-Niklaas. Met Baztango 
Dantzariak en Speelschaar Ossaart. 
Org. A.Verbruggenkring St-Niklaas. 

11 BELZELE: Hobby tentoonstel
ling in de Gemeentelijke Jongens
school, Oosteindestraat. Open van 
15u.30tot20u. Ook op 12 juni van 10 
tot 12 en van 14 tot 19 uur. Org. FVV-
Belzele. 

12 ASSENEDE: 3e Wandeltocht 
doorheen de vlakke polders van 

Vlaanderen en Nederland, deelname 
in de onkosten: 50 fr., waarin 2 kon-
sumpties begrepen. Gezinswandel-
toch opgevat als zoek- en speltocht 
met prijzen. Amusement verzekerd. 
In 't Leeuwke, Diekerikplein om 13u. 
Org.: VU-Assenede. 

18 MERELBEKE: Barbecue inge
richt door VU-Merelbeke in Hof ten 
Bosch, B. Maenhoutstraat 92. Toe
gang 300 fr. (kinderen 150 fr.). Kaar
ten verkrijgbaar vij VU-bestuursleden 
of tel. op nr. 091/31.68.45 (Koen Van 
Caimere). Eten tussen 19 en 22 uur. 

19 OUDENAARDE: Vanaf 11 uur 
Barbecue in dorpshuis ,,De Linde", 
Berchemweg 361 te Meiden-Ouden
aarde. Eregast minister André 
Geens. Org.: Vlaamse Vriendenkring 
Oudenaarde. 

25 MERELBEKE: VU-Merelbeke 
bezoekt het Liedermeerspark. Af
spraak om 14u. op de parkin aan de 
Verlorenbroodvijver. Einde voorzien 
rond 15U.30, tenzij voor diegenen die 
willen nakaarten. 

Wandei-
zoeirtociit 
te 
Aaigem 

Het Ziekenfonds Priester Daens en 
de Volksunie van Burst-Aaigem-Bam-
bruge nodigen uit op een Wandel-
zoektocht gevolgd door een Barbe
cue op zondag 19 juni 1988 te Aai
gem. 

Vertrek tussen 13u.30 en 15u. aan 
de boerderij van Jan De Vuyst, Popu
lierenstraat 15 (Opaaigem), Aaigem 
(eerste inschrijvingen aan de boerde
rij vanaf 13u.30; er dient dus niet 
vooraf te worden ingeschreven voor 
de wandelzoektocht). 

Afstand ongeveer 5 km. doorheen 
een prachtig stuk natuur langs goede 
en verharde wegen. De deelname is 
gratis. Er zijn mooie prijzen te win
nen. Prijsuitreikin ongeveer om 
17U.30. 

Barbecue 
Na de wandelzoektocht wordt van

af 16U.30 op voormelde boerderij een 
zeer lekkere barbecue georganiseerd 
(3 vleessoorten, overvloedige groen
ten, enz.). In te schrijven op één van 
de volgende adressen: 

J. Paerewijck, Delestraat 60, Aai
gem (62.75.22) 

Carlos De Brouwer, Kerkhotstraat 
40, Mere (21.02.02) 

R. Van Droogenbroeck, Stations
straat 157, Aaigem (62.68.99) 

E. Rottiers, Oudenaardsesteenweg 
554, Bambrugge (62.66.06) 

W. Vanderelst, Kattelinnestraat 12, 
Erpe (77.36.20) 

Herman De Somer, Vlekkemdorp 
26, Vlekkem (80.57.32). 

Prijs: 200 fr. voor volwassenen, 
100 fr. voor kinderen tot 12 jaar, 
kinderen beneden de 6 jaar: gratis. 
Inberepen kosten voor wandelzoek
tocht met mooie prijzen. 

Om 18u. optreden van de Oilsterse 
Stranzjers en daarna gezellig samen
zijn. 

Te huur of te koop 
Dortmunder Thier Brau-Hof 
Brugse Steenweg 
Hulste (Kortrijk) 

Is eerstdaags vrij. 
Tel. 016/46.03.11. 

0€K€RC| 
Te huur 
D In De Haan aan Zee, voor 4 perso
nen: Gem. App. — eetplaats — keu
ken — stortbad -i- WC, 2 slaapka
mers -1- garage. Inlichtingen: tel. 050/ 
82.44.63. 
• Eigenaars van gronden en/of ei
gendommen te Koksijde-Oostduin-
kerke nemen kontakt op met Yves 
Boullet — Resedalaan 19, Koksijde 
— tel. 058/51.72.00, en dit met het 
oog op oktober '88. 

Elelitriciteit: 
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. 

EBES 

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 
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Deze week 
in Knack Magazine 

Clint Eastwood exclusief 
Patrick Duynslaegher had in Cannes een voor Vlaanderen 

exclusief interview met Clint Eastwood, de laatste held, 
een Amerikaanse ikoon, de man die het allemaal overleef

de. Kortom, vuurwerk. Deze week in Knack. 

De VU ondervraagd 
Ook afgezien van de affaire 
rond Willy Knijpers kunnen er 
aan de Volksunie vragen worden 
gesteld Op politiek vlak, bij
voorbeeld, waar de VU met 
haar regeringsdeelneming hoog 
spel speelt Jaak Gabriels, deze 
week in Knack 

Oktober in Aalst 

Halverwege tussen Brussel en 
Gent wil Aalst zijn eigen plaats 
op de landkaart verwerven De 
gemeenteraadsverkiezingen in 
de stad van Louis-Paul Boon, 
Mare Galle en Paula D'Hondt 
Deze week in Knack 

Exclusieve lezerswedstrijd 
SBR: 

200 000 fr prijzen te winnen 1 
kleurentelevisie, 2 videorecor
ders, 2 Hi-Fi ketens, 3 compact-
disc lezers, 12 radio-cassette
recorders 

WEEKEND KNACK 

Doe mee aan de en
quête naar de drinkge
woonten van vrouwen 
in België. Talrijke prij
zen te winnen. 

Jaarlijkse 
Daensdag 
te Aalst 

Op zondag 12 juni heeft te Aalst de 
jaarlijkse Daensdag plaats 

Hier het programma van deze dag 
9u 15 Bloemenhulde op het kerk

hof bij de graven van de familie 
Daens, Frans De Neve en Benedikt 
De Cock 

lOu Plechtige herdenkingsmis in 
de Sint-Maartenskerk Homilie door 
e h Roel Vansteenkiste 

11 u Optocht met muziek door de 
stad naar het monument van A 
Daens op de Werf Korte toespraak 
door A De Schepper, lid van het 
Dagelijks Bestuur van het Daens-
fonds, bestuurslid van het IJzerbede-
vaartkomitee 

12u Feestzitting in de feestzaal 
van het stadhuis met muzikale omlijs
ting van de muziekakademie Wel
komstgroet door schepen van Kui
tuur, mevr Lievens-Borms Gelegen
heidsrede door Frans Van Mechelen, 
voorzitter van de Bond voor Grote en 
Jonge Gezinnen Optreden van het 
zangkoor ,,De Boskapel" van Ever-
gem-Wippelgem, onder leiding van 
Staf Spiloes Slotwoord door de voor
zitter, Luc Delafortne Dnnk aangebo
den door de stad 

Van 11 tot 14 juni 

Vlaams-Basklsch 
Weekend 
te Sint-NIklaas 

Van 11 tot 14 juni 1988 brengt de 
Baskische Volkskunstgroep Baztan-
go Dantzariak een bezoek aan Vlaan
deren ZIJ Zijn te gast bij de Amedee 
Verbruggenkringen van Sint-Niklaas 

De Baskische groep is afkomstig 
uit het dal van Baztan (streek rond 
Anzcun) Hoevirel de provincie Navar-
ra door de Spaanse regenng met 
officieel als Baskisch wordt erkend, is 
deze Noordnavarese groep Baskisch 
in hart en nieren Het Baskisch wordt 
in de streek nog steeds als omgangs
taal gebruikt 

Op 11 juni e I brengt Baztango 
Dantzariak in het Kollege van Sint-
Niklaas een keuze uit haar program
ma met een aantal typische dansen 
en gebruiken uit Baztan en Navarra 
Voor de Vlaamse bijdrage zorgt de 
Smt-Niklase Speelschaar Ossaart 

Wil U meegenieten van deze echte 
Europese verbroedenng, dan bent u 
op 11 juni van harte welkom te Sint-
Niklaas Aanvang te 20u 

Voor verdere inlichtingen A Van 
Riet, 03/776 17 83 en W Tote, 03/ 
776 87 43 (liefst na 18u) 

Reizen om te leren 

VIC-reis naar Thailand 
Er blijven nog enkele plaatsen open voor de verkenningsreis 

naar Thailand, ingericht door het Vlaams Internationaal Centrum. 
Wie nog niet gepland heeft voor zijn vakantie kan dan ook terecht 
op het VIC-sekretariaat te Brussel. 

De reis gaat door van 2 augustus 
tot 26 augustus, de totale prijs be
draagt 60 000 frank, reis en verblijf 
inbegrepen Het is de bedoeling om in 
Thailand kennis te maken met de 
kuituur, de ontwikkelingsproblemen 
en de aanpak van de problemen 

Reisprogramma 
Er zijn ook ontmoetingen voorzien 

met de projekten van het VIC in 
Thailand, namelijk in Mae Tha (Noor
den) en in Khonkaen (Noordoosten) 

Het reisschema valt in drie grote 
blokken te onderscheiden 

— Bangkok en omgeving, kennis
making met de kuituur, het boeddhis
me, de problemen van de grootstad 
zoals sloppenwijken en prostitutie, 
het moderne Bangkok, de kultuurmo-
numenten 

— het noorden, de oude hoofdstad 
Chiang Mai en de omgeving, de ken
nismaking met de zogenaamde ,,hill 
tribes", de minderheden in de ber
gen, de gouden dnehoek, het platte
land, het projekt m het distrikt Mae 
Tha, met verblijf in de dorpen, 

— het noordoosten, het Thai Issan, 
de armste regio van het land met de 
suiker- en tapiocaplantages, maar 
ook met de ruines in de jungle, de 
projekten bij de,,seizoenarbeidsters" 
van de dorpen rond Khonkaen (weef-
en zijdeindustne) 

Verkenningstocht 
Reizen om te leren eenvoudig en 

sober, met vooral de mogelijkheid om 
zich een beetje in te leven in een 
totaal andere kuituur Thailand is een 
erg boeiend land, een land van de 
glimlach maar ook van grote kontras
ten tussen rijk en arm, tussen stad en 
platteland 

Het is geen ,,toenstische" reis, wel 
een verkenningstoch, een ontdekking 
en ontmoetingen die je nauwelijks 
kunt dromen 

Schrijf naar VIC, S Lazaruslaan 4 
bus 15, 1210 Brussel Telefonisch is 
het iets moeilijker Je kan wel bellen 
op het nummer 011/81 56 44 (na 20 
uur) en misschien krijgen we eindelijk 
ook de zo lang beloofde aansluiting 
en dan wordt het nummer 02/ 
219 27 53 

Ledenslag 1988 

Beverst wint! 
Een eerste, een tweede, een negende en een 

negentiende plaats... dat is het prachtrezultaat dat 
de vier Bilzense deelgemeenen bij mekaar boksten 
op liet einde van de ledenslag 1988! 

De oppergaai werd afgeschoten door VU-Beverst. 
Proficiat! 

VU-Aalst bood weerstand tot op de 
meet maar moest uiteindelijk met vier 
lengten de duimen legen Onze waar-
derin en dank voor de afdelinen die 
de top-twmtig bevolken is groot Maar 
ook hun naaste achtervolgers willen 
we nog even m de bloemetjes zetten 
Vandaar dat wij hieronder de top-
vijftig afdrukken 

In de verre verte wenkt de vakantie 
En daarna, m september, beginnen 
we met een nieuwe ledensla Indien 
uw afdeling er deze keer met bij was, 
beste lezer, komt ze allicht volgende 
keer in het nieuws 

Top-50 
VU-
VU-
VU-
VU 
VU-
VU 
VU 

8 VU-I 
9 VU-I 

10 vu-
11 vu-

vu-
13 VU 
14 VU 
15 VU 
16 VU 
17 VU-

VU-
19 VU-

•Beverst 83 
-Aalst 79 
•Moptenngen 79 
-Gijzegem 60 
•Antwerpen-Stad 55 
•Meerhout 52 
•Gentbrugge 49 
Roeselare 47 
Bilzen 43 
•Erpe-Mere 42 
•Gent-Brugsepoort 40 
•Hofstade 40 
•leper 38 
•Herentals 37 
•Brugge-Stad 36 
•Maasmechelen 32 
•Burcht-Zwijndrecht 29 
-Laakdal 29 
•Assenede 28 

23 
24 

26 
27 

29 
30 
31 

33 

35 

38 

43 

49 

VU-Kaprijke 28 
VU-Munsterbilzen 28 
VU-Zwevegem 28 
VU-Waregem 27 
VU-Gent-Muide 26 
VU-Wichelen 26 
VU-Rupelmonde 25 
VU-Herk-de-Stad 24 
VU-Oostkamp 24 
VU-Bierbeek 22 
VU-Hamme 21 
VU-Kalken-Laarne 20 
VU-Zaventem 20 
vu-Bazel 19 
VU-lzegem 19 
vu-Brugge-Noord 18 
VU-Oostduinkerke 18 
VU-Schepdaal 18 
VU-Kampenhout 17 
VU-Kinrooi 17 
vu-Landen 17 
VU-Mechelen-Zuid 17 
VU-Wevelgem 17 
VU-Beselare 16 
VU-Deerhjk 16 
VU-Deurne 16 
VU-Grimbergen 16 
VU-Middelkerke 16 
VU-Nijlen 16 
VU-Bree 15 
VU-Dilsen 15 
VU-Genk 15 
VU-Melle 15 
VU-Sint-Niklaas 15 
VU-Spermalie 15 
VU-Stabroek 15 
VU-Wervik 15 
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D 26-jange gehuwde dame — getuig
schrift A3-Kantoor-Verkoop — Steno-
dactylo — zoekt een passende be
trekking Voor nadere inlichtingen 
zich wenden Eresenator O Van Oo-
teghem. Armand Lonquestraat 31, 
9219 Gentbruge (tel 091/30 72 87) 

Nogmaals depolitisering personeelspolitiek 

Ordentelijke zitting in Aalst 
De jongste gemeenteraad in Aalst verliep op een ordentelijke 

manier. Daarmee bedoelen we dat het er beleefd aan toe ging en 
dat de eindmeet op een behoorlijk uur werd gehaald. 

BIJ de goedkeurin van de gemeen
tebelasting op de motoren onder
streepte Willy Van Mossevelde dat de 
vereenvoudiging van de provinciale 
belasting heel wat administratief 
meerwerk betekent voor de gemeen
te Hoewel hij ze liever afgeschaft 
zag, was hij bezorgd om het toe
gangsrecht tot de belastbare installa
ties voor kontrole Door wie en hoe zal 
oie kontrole gebeuren en in welke 
volgorde' 

Groot en klem moeten op gelijke 
berechtiging kunnen rekenen Burge
meester De Kerpen en schepen Wil-
lems waren akkoord dat er delikaat 
zal dienen opgetreden, met echter 
over de verdaging van het punt Wel 
zou bij de uitwerking van de modali
teiten met de gegronde opmerkingen 
rekemn worden gehouden 

Beebopalu la 

Voor wat betreft de huurovereen
komsten betreffende een stuk grond 
op de Zandberg, waar Eendracht 
Aalst dne voetbalvelden zal aanleg
gen was Van Mossevelde met geluk 
kig wegens het gebrek aan informa
tie maar het initiatief op zichzelf vond 
hij positief Hl] pleitte ook voor het 
afschaffen van de gemeentetaks op 
mkomkaarten (nog geen 750 000 
frank) Een peulschil in vergelijking 
met de vele miljoenen die het kultu-
reel centrum zal kosten 

Een deel van dat centrum zijn de 
Keizershallen, waarvoor een omroep
installatie van 700 000 fr zal worden 
aangekocht Als mede-organisator 
van Beebopalula was Van Mossevel
de hierover tevreden en ook over de 
medewerking van het personeel van 
de Keizershallen, maar verluchting, 
artiestenkleedkamer, koel- en tapin
stallatie laten nog te wensen over, 
terwijl er ook teveel tpegangspunten 

zijn, waarlangs men stiekem binnen 
kan Schepen De Maght beloofde een 
oplossing tegen de jaarbeurs en voor
zag ook een betere plaats voor het 
sekretanaat bi) de renovatie van de 
rest van de Keizershallen 

Allerlei 
Danny Denayer was allerminst ge

lukkig met de afschaffing van het Van 
Geemstraatje, zogezegd omwille van 
de veiligheid m de nieuwe rijkswacht
kazerne Niet alleen was de libellenng 
op de agenda misleidend, want daar 
was sprake van een ruil van gronden, 
ook weerlegde hij de argumentatie 
van de schepen en vroeg hij de verda
ging van het punt De hele oppositie 
en éen lid van de meerderheid volgde 
hem, maar dat was onvoldoende In 
verband met de gevraagde inplanting 
van een speelplein op de wijk Horebe-
keveld, wees hij erop dat dit inherent 
zou moeten deel uitmaken van de 
verkavelingsvergunning en dat ook 
andere dan sociale woonwijken recht 
hebben op een speelplein Op zijn 
vraag wanneer de belasting op de 
publiciteitsborden geïnd wordt was 
het antwoord dat de inventans klaar is 
en dat ermee kan worden begonnen 
Zijn ongerustheid over de verkoop 
van de oude biblioteekgebouwen 
bleek ongegrond Over de mogelijke 
inplanting van de sociale diensten 
van het OCMW beslist alleen de 
OCMW-raad 

Depolitisering 
BIJ een voorstel tot depolitisering 

van de personeelspolitiek verklaarde 
fraktievoorzitter Jan Caudron daar 
met de minste moeite mee te hebben 
Zes jaar geleden lanceerde hij ook al 
dergelijk voorstel Het is wel zo dat 
alle partijen, de VU incluis, er vroeger 
hebben aan meegedaan, maar het 
moet toch mogelijk zijn om eens met 
een nieuwe lei te beginnen, zoals het 
kan m andere gemeenten 

Toon Blommaert herinnerde eraan 
dat bij de overname van het statuut 
van Gent, nu twaalf jaar geleden, het 
vergelijkend eksamen onmiddellijk 
werd geschrapt maar met de finan
ciële voordelen 

Goossenaerts-
kring-
Sleidinge 
naar Antwerpen 

Op zondag 12 juni maakt de Goos-
senaertsknng gebruik van de recente 
heropening van het Slems station om 
vanuit Sleidmge naar Antwerpen te 
sporen met het treintje van 10 na 
acht 

's Voormiddags is er de keuze 
tussen een (rustig) bezoek aan het 
Rubenshuis of een wandeling op de 
— drukke — Vogelenmarkt 

Na het (vrij) middagmaal volgen we 
de zeer interessante Rubenswande
ling, waarbij alle plaatsen die aan de 
grote schilder herinneren aan bod 
komen Terzelfdertijd maken we ken
nis met typisch Antwerpse plekjes als , 
de Diamantwijk, de Vlaaikensgang, 
de Scheldekaaien, enz 

Stevige wandelschoenen zijn geen 
overbodige luxe' 

Wij komen samen aan het station 
van Sleidinge om 8 uur en de terug
komst IS voorzien rond 18u 30 

Deelname m de kosten 250 fr per 
persoon Vooraf inschrijven 

Ghislam Van De Velde, Bloemen-
dale 9, 9940 Sleidinge (57 56 49) 

Bert Flonzoone, Wurmstraat 1, 
9940 Sleidinge (57 49 08) 

Paul Van Kerckhove, Ledelaan 47, 
9940 Sleidinge (57 41 73) 
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Jan Op de Beeck, kunsthandelaar: 

„Waar geen geld is 
kan geen kunst gedijen" 

MECHELEN — De gewoonte om onze huizen te 
nummeren is nog niet zo heei oud, ze dateert van 
tijdens de Franse overheersing. Daarvoor waren 
„huisnamen" van groot belang. De naam van een 
huis was meestal verbonden met de aktiviteit die er 
plaatsvond. Een pand droeg slechts die naam zoals 
gekend in de volksmond, waarbij de invloed van 
mode en taalgebruik voor verandering kon zorgen. In 
de Mechelse St. Katelijnestraat staat een gerestau
reerd 16de eeuws pand dat de mooie naam ,,'t 
Vliegend Peert" draagt. 

DIT huis dat in de middel
eeuwen de naam „Roos
enboom" droeg, werd in 

de renaissance het „Gulden 
Paard" of „Pegasus" genoemd. 
Vanaf 1647 sprak men van „'t 
Vliegend Peert". Een poosje 
werd dit zelfs „'t Suikeren 
Paard" toen er tijdens deze eeuw 
een snoepwinkel werd In onder
gebracht. 

Dr. Adolf Monballieu ontdekte 
een tiental jaren geleden de bij
zondere historische achtergrond 
van dit huis. Hier woonde in de 
16de eeuw de vermaarde kunste
naarsfamilie Verhulst-Besse-
meers. Het bekendste familielid 
Maeyken Verhulst werd in 1515 
geboren. Zij was één van de zeld
zame vrouwelijke kunstenaars, 
terecht geprezen door tijdgeno
ten als Guiccardini. Rond 1530 
huwde ze Pieter Coecke van 
Aelst, die volgens Carel Van 
Mander de leermeester van Pie
ter Breughel de Oude was. Pieter 
Breughel huwde op zijn beurt de 
dochter Coecke-Verhulst. Zo was 
Maeyken niet alleen de schoon
moeder van de grootmeester van 
de Vlaamse schilderkunst, doch 
eveneens de opvoedster en leer
meesteres van diens kinderen 
Pieter Breughel de Jonge en Jan 
Breughel de Oude. 

Primeur 
Naar aanleiding van de ten

toonstelling ,,Oude Meesters" in 
,,'t Vliegend Peert" maakten wij 
een praatje met Jan Op de 
Beeck, antiquair-kunsthandelaar 
en eigenaar van het pand. 

WIJ: Wat is er nu zo bijzon
der aan deze tentoonsteiling? 

J. Op de Beeck: ,,Een aantal 
belangrijke schilderijen worden 
voor het eerst aan het publiek 
getoond. Eén van de grote be
zienswaardigheden op deze ten
toonstelling Is het paneel "De 
Sint-Jorlskermis" van de ver
maarde Mechelse kunstenaar 
David Vinckboons (1576-1632). 
Dit mooie dorpszicht met honder
den drinkende en dansende boe
ren dateert uit 1603 en is zeer 
recent ontdekt. Het werk getuigt 
van de uitzonderlijke kwaliteiten 
van deze meester. Wat op zich 
reeds zeer merkwaardg is. Is dat 
nog slechts zeer sporadisch werk 
van deze meester naar bulten 
komt. Een plezierig detail herbij Is 
tevens dat de vroegere bewoner 
van 't Vliegend Peert, namelijk de 
kunstschilder Maerten Verhulst 
in 1576 de dooppeter was van de 
kleine Vinkboons." 

WIJ: Dit doopsel had plaats 
in Mechelen? 

J. Op de Beeck: ,,Inderdaad, 
in de Katelijnekerk. Dit toont nog
maals hoe belangrijk Mechelen, 
en meer bepaald de Katelijne
straat met haar honderden kun
stenaars als bewoners, in de 

16de eeuw geweest is voor de 
evolutie van de kuituur In de lage 
landen. De ligging van dit stads-

ders" uit 1566 van Pieter Aertsen 
te zien. Erg opmerkelijk Is ook de 
aanwezigheid van een ,,Herber-
ginterleur" van de schilder-bak-
ker Joos van Craesbeek, de met
gezel drinkebroer van Adriaan 
Brouwer. De tentoonstelling be
vat verder een zestigtal werken 
waaronder we ondermeer nog de 
namen van Jan Massys, Pleters 
Snayers, Frans Rubens en 
Adriaan van Utrecht kunnen ver
melden." 

Uittocht 
WIJ: U specialiseert zich in 

Oude Vlaamse Meesters? 

J. Op de Beeck: ,',ja, de 

langrijke mate naar aankopen 
van oude Vlaamse kunst." 

WIJ: Hoe gaat dit evolueren 
volgens U? 

J. Op de Beeck: ,,Het is ge
noegzaam bekend dat de Vlaam
se bevolking niet overloopt van 
dat chauvenlsme waarmee on
dermeer de Fransen hun Impres
sionisten hebben gepromoveerd. 
Bij ons wordt te veel opgekeken 
naar al dan niet belangrijke kun
stenaars uit het buitenland, ter
wijl men de eigen kultuurwaarden 
geringschat. Indien deze trend 
aanhoudt kunnen onze kinderen 
in de 21e eeuw de topstukken uit 
onze Vlaamse kunst gaan be
donderen en bestuderen na een 

„De aankomst van Martin Luther aan de poort van de hel" van Egbert van Heemsckerk (1634-1704) een 
pronkstuk uit de verzameling van Jan Op de Beeck. 

gedeelte was bijzonder gunstig: 
op de weg naar ,,de" kunstmetro
pool Antwerpen en nabij het Mln-
derbroederspand, waar schilders 
en beeldsnijders hun markt hiel
den. Men trof hier ook zilversme
den en klokkegieters aan." 

WIJ: Omvat de tentoonstel
ling nog belangrijk werk uit die 
periode? 

J. Op de Beeck: „Uit diezelfde 
periode is een werk te zien dat 
een afbeelding geeft van de Abdij 
van Groenendaal In het Zoniën-
woud. Dit is één van de oudst 
gekende schilderijen waarop dit 
Inmiddels verdwenen klooster 
staat afgebeeld. Het paneel da
teert van omstreeks 1600, en is 
toegeschreven aan Denijs van 
Alsloot (1570-1628). 

Een boelend kijkstuk is ook het 
doek ,,De aankomst van Martin 
Luther aan de poort van de Hel", 
een schilderij dat vol staat met de 
alervreemdste wezens die door 
elkaar wemelen. Dit werk van 
Egbert van Heemsckerk (1634-
1704) is een unieke uiting van de 
geest van de kontrareformatie. 
Uit een wat vroegere periode is 
ook ,,De aanbidding der Her-

Tentoonstelling Oude 
Meesters en Impressionis
ten in „'t Vliegend Peert", 
St. Katelijnestraat 22, 2800 
Mechelen (aan de St. Rom-
boutskatedraal). 

Tot 19 juni, toegankelijk: 
alle dagen van 13.30 tot 
18.00 u, ook zondag, dins
dag gesloten. 

Meer informatie: 
015/24.62.97 of 29.01.55. 

Vlaamse kunst uit de 15de, 16de 
en 17de eeuw. De jongste jaren 
kennen we een toenemende uit
tocht van Vlaamse kunstwerken 
naar het buitenland. Dit is niet 
alleen het gevolg van de ekono-
mische hoogbloei In landen zoals 
Japan, maar Is vooral te verkla
ren door de hoge interesse in 
yans de wereld voor kultuurpro-
dukten van onze voorvaderen uit 
de 15de, 16de en 17de eeuw. 
Vlaanderen was immers In die tijd 
één der belangrijkste kunstcentra 
van de wereld. Dit heeft men in 
het buitenland goed begrepen, 
hier heeft men het blijkbaar nog 
steeds niet door." 

WIJ: Hoe staaft U dit? 
J. Op de Beeck: ,,De enorme 

prijsstijgingen voor Vlaamse 
Meesters die we de jongste jaren 
gekend hebben zijn hiervan het 
sprekende bewijs. De prijzen, ge
realiseerd op de veiling van de 
kollektle van Dr. Wetzlar bij So
theby's sloegen tien jaar geleden 
iedereeen met verstomming. Nu 
zouden alle kunsthandelaars 
storm lopen om aan het meer
voud van de prijs een stuk te 
kunnen bemachtigen. Het me
rendeel van de handel in oude 
meesters speelt zich af in buiten
landse centra zoals Londen en 
New York met als gevolg dat we 
hier te lande slechts zelden iets 
merken van deze zeer aktieve 
kunstmarkt." 

WIJ: Is er hier ook geen ge
brek aan veilingzalen? 

J. Op de Beeck: ,,Het gebrek 
aan vellingzalen met de omvang 
van Sotheby's en Christies Is 
hieraan natuurlijk niet vreemd. 
De 120 miljoen Bfr. die het Paul 
Getty Museum per maand aan 
kunst besteedt gaat in niet onbe-

/lucht over de oceaan met Pan-
4m.'" 

Passie 
WIJ: Hoe krijgt U nu zon 

kollektie bijeen? 
J. Op de Beeck: ,, Wanneer je 

in deze branche zit, ben'altijd 
kunstverzamelaar en -handelaar 
samen. Je bent gepassioneerd 
bezig met die zaak, verzamelen 
doe je uit liefde voorde kunst, het 
verhandelen is eigenlijk een 
noodzaak om te overleven. Zo'n 
verzameling groeit natuurlijk, ik 
ben daar nu al meer dan vijftien 
jaar mee bezig. Je legt veel kon
takten, stilaan weet je dan wel 
een en ander zitten, en Ik kan U 
verzekeren, er zit hier in Vlaande
ren nog heel wat aan oude 
Vlaamse meesters!" 

WIJ: Schatten op zolder? 
J. Op de Beeck: „Dat zijn 

bijna nooit schatten op zolder. Al 
de mensen die zulke schilderijen 
bezitten weten maar al te goed 
wat die waard zijn!" 

WIJ: Het is een passie waar 
toch wel veel geld mee is ge
moeid? 

J. Op de Beeck: ,, Waar geen 
geld Is kan geen kunst gedijen. 
Maar ik kan U verzekeren dat je 
onmogelijk verzamelaar kan zijn 
zonder van de kunst te houden, 
dat is een fabeltje. In mijn kennis
senkring ken ik geen enkele kol-
lektioneur die louter als beleg
ging verzamelt. Het blijft in de 
eerste plaats een kulturele kwes
tie. Doch door de internationale 
gang van zaken speelt het finan
ciële een steeds grotere rol, dit 
maakt het heel zwaar om in ons 
land nog een galerij op poten te 
zetten." 

WIJ: Er zijn de jongste jaren 
ophefmakende veilingen ge
weest, denken we maar aan 
Van Goghs ,,Zonnebloemen 
"dat voor enkele slordige mil
jarden over de balk ging... 

J. Op de Beeck: „Het Van 
Goghfenomeen is natuurlijk wel 
iets heel speciaal. Niemand in de 
kunsthandel of musea begrijpt 
daar Iets van. Dit is alleen maar te 
begrijpen als je weet welke mas
sa geld er bv. In Japan voorradig 
Is, hier kan je dus wel spreken 
over kunst kopen als belegging. 
Het belastingsstelsel in het bui
tenland Is ook anders dan hei 
onze. Daar hebben de firma's 
ettelijke miljoenen waarmee ze, 
laat ons zeggen een Van Gogh 
kopen, en dit bedrag integraal 
van hun belastingen kunnen af
trekken. 

Het is ook zo dat alle Moderne 
Kunst, waar Van Gogh ook bljge-
rekend wordt, steeds onderhevig 
is aan zéér grote prijsschomme-
llngen op de markt. Dit is niet het 
geval bij Oude Meesters, ze zul
len nooit heel sterk stijgen, maar 
ook nooit sterk dalen. Er is een 
gestadige lijn die je tot tweehon
derd jaar terug kan volgen.Kor
tom, de handel In Oude Meesters 
Is niet te vergelijken met de han
del In moderne kunst. Een oud 
schilderij waarderen of kopen 
vergt mijn Inziens veel meer stu
die dan bv. een Renoir apprecië
ren. Over Renoir hoef je maar 
een goed boek te lezen en je weet 
er alles van, om iets te weten over 
17de eeuwse kunst zou je een 
ganse biblioteek moeten bezit
ten." 

Technologie 
WIJ: De Vlaamse, en zeker 

de oude Vlaamse kunst is vol
gens U ondergewaardeerd. 
Tracht U hieraan daadwerkelijk 
iets te doen? 

J. Op de Beeck: ,,Tja, de toe
komst ziet er zelfs nog somberder 
uit, nu het geschiedenisonderwijs 
helemaal In de verdrukking ge
raakt. Wij hebben een aantal vas
te kulturele waarden waartegen 
weinig andere landen kunnen op
boksen, dat zijn onze troeven. 
,,Flanders Technologie" da's al
lemaal wel mooi, maar eerlijk ge
zegd, van technologie hebben we 
toch niet al te veel kaas gegeten 
ten opzichte van de rest van de 
wereld, het zal bijzonder moeilijk 
zijn om te kunnen blijven konkur-
reren. Het ondenvijs laat hier dus 
duidelijk te wensen over, men 
kan dan misschien wel zeggen 
dat de jeugd geen interesse heeft 
voor kunst, maar deze interesse 
wordt ook op geen enkele manier 
gestimuleerd. 

Wat ik nu zelf tracht te doen is 
zoveel mogelijk Vlaamse werken 
in Vlaanderen te houden. M.a.w, 
ik tracht In eerste instantie wer
ken te verkopen aan mensen uit 
eigen land, zij krijgen bij mij ook 
als eersten de kans een schilderij 
te kopen, dit is toch iets heel 
anders dan kunsthandelaars die 
hun waar onmiddellijk aan bui
tenlandse veilingzalen overma
ken. 

Mijn droom is echter tot de 
oprichting te komen van een 
soort konsortium van liefhebbers 
van Oude Vlaamse Meesters om 
ons patrimonium te beschermen. 
Wanneer de overheid in gebreke 
blijft, wat In Vlaanderen steeds 
duidelijker blijkt, dienen andere 
mecenassen in de bres te sprin
gen." (t.s.) 
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