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„De eerste verklaringen van Philippe Maystadt ais minister van ekonomische zaken 
laten er alvast geen twijfei over bestaan dat hij, net als bi het verleden, 
verder volop de Waalse belangen op de nationale zal laten primeren." 

(Kommentator S.H. in de „De Financieel EItonomische Tijd", 21/1/1986) 
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De les van Namen 
Als federalisten verheugen wij ons allerminst over het ge

krakeel in de Waalse Gewestraad. Wij beseffen terdege dat 
de hopeloze verdeeldheid en de daaruit voortvoeiende on
macht van het Waalse parlement niet alleen op Waalse 
hoofden terecht komt, maar dat de unitaristen heimelijk ga
ren spinnen bij dit vermeend „bewijs" van de slechte gevol
gen der autonomie. Bij het onaandachtig publiek, dat geen 
kijk meer heeft op de inderdaad onontwarbare Belgische 
strukturen en hun onderling verband, dreigt de zelfbestuur-
gedachte in opspraak te komen. Terwijl de Naamse herrie 
in feite het rechtstreeks gevolg is van het neo-unitarisme en 
van het gebrek aan échte autonomie. 

Hoe belangrijk ook, de „zaak van Overstraeten" is geen 
oorzaak maar gevolg. Dat het ongelooflijk elektoraal toe
val op 13 oktober een VU-mandataris met een Nijvelse se
naatszetel beschoor, een zetel daarenboven „op de wip", 
brengt mee dat thans op overduidelijke wijze de demonstra
tie kan geleverd worden van de gebrekkigheid en de half
heid der Belgische staatshervorming anno 1980. Het weze 
herhaald: de Naamse situatie is niet het „theater van Too-
ne", maar het theater van Wilfried Martens. 

Het meest bedenkelijke aspekt van de zaak van Over
straeten blijft uiteraard diens willekeurige en volkomen on
wettelijke uitsluiting uit de Waalse Gewest- en de Franse 
Gemeenschapsraad, in de Gewestraad daarenboven door 
niet eens een meerderheid. Voor ons, federalisten, hoort een 
Vlaming natuurlijk niet thuis in een Waals parlement, 
evenmin als een Waal thuishoort in een Vlaams parlement. 
Maar de Belgische wet zijnde wat ze is, dient ze geëerbie
digd ook als het om een Vlaming gaat. De wederrechtelij
ke verwijdering van de VU-senator is noch min noch meer 
dan een aanslag op de instellingen zelve. Het is een veeg 
teken voor de parlementaire demokratie, wanneer assem
blees samengesteld en „aangepast" worden naar de wille
keur van de meerderheid, a fotiori wanneer deze meerder
heid niet eens een gekwalificeerde is. De schande daarvoor 
valt niet alleen op de Waalse PSC- en PRL-ers, ze valt ook 
en vooral op de eerste-minister die deze aanslag op de de
mokratie heeft gedekt en doorverkocht aan de Kroon. Naar 
verluidt zou Wilfried Martens in de intimiteit harde woor
den gesproken hebben over het PRL-PSC-maneuver. Naar 
buiten uit echter heeft hij er zich medeplichtig aan gemaakt. 
Medeplichtig én schatplichtig: de cijfermatige verhoudin
gen in de Waalse Gewestraad en de voortdurende onregeer-
baarheid van Wallonië hebben een rechtstreekse weerslag 
op de werkzaamheden en de efficiëntie van het nationale 
kabinet. Dat Martens de wetsverkrachting geduld en gedekt 
heeft, hoeft overigens nauwelijks te verbazen vanwege een 
eerste-minister die de volmachten tot een permanente instel
ling en de uitschakeling van het parlement tot een sisteem 
dreigt te maken. Onrustwekkend daarbij is, dat deze af
bouw van de parlementaire demokratie niet méér reakties 
uitlokt. 

Bij de diepere oorzaken voor hel Naams gekrakeel hoort 
de staatshervorming-Martens van 1980 met haar aspekten 
van schijn-autonomie. Het meest bedenkelijk aspekt is wel 
het dubbelmandaat, waardoor de leden van het centrale 
parlement meteen ook lid zijn van de Gewest- en Gemeen
schapsraden. Dit is een bespottelijk Belgisch unicum, dat 
men vergeefs zal zoeken in écht-gefedereerde landen. Voor 
zover het nog nodig was de onzin van deze regeling aan te 
tonen, is de zaak van de Nijvelse VU-senator het overtui
gend bewijs ad absurdum. 

Dit staatkundig onding, gepaard aan de ongeremde 
machtsgeilheid van de regerende meerderheid, is de diepe 
oorzaak niet alleen van het Waalse gekrakeel maar ook van 
de Waalse en Vlaamse onmacht. Indien daaraan niet ver
holpen wordt, indien de staatshervorming niet spoedig te
rug ter hand wordt genomen en uitgediept naar échte au
tonomie, zullen alle echte of voorgewende herstelpogingen 
van meet af aan tot mislukking gedoemd zijn. 
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Evaluatie 
én blik vooruit 

Zaterdag houdt de Volksunie een biezondere en uit
gebreide partijraad, a.h.w. een mini-kongres. Op die 
belangrijke bijeenkomst zullen de top-kaderleden van 
de VU het door het partijbestuur opgestelde evaluatie
verslag bespreken. 

A de ongunstige verkie
zingsuitslag besliste de par
tijraad dat een speciaal 

daartoe opgerichte kommissie een 
evaluatieverslag moest voorberei
den tegen eind januari '86. Deze 
kommissie bestond uit volksverte
genwoordiger Hugo Schiltz, VU-
ondervoorzitter Jet Maton, senator 
Rik Vandekerckhove, volksverte
genwoordiger Jo Belmans, Pol 
Vanden Bempt (arr. voorzitter Leu
ven), Martin Convent (arr. 
bestuurslid Gent-Eekio) en Toon 
van Synghel (prov. voorzitter West-
Vlaanderen). De kommissie kon 
bovendien beroep doen op de 
spontane inbreng van een zestal 
universiteitsprofessoren, gespeci
aliseerd in de politieke analyse. Zij 
verzamelde analyses, interviews, 
dokumenten en organiseerde via 

herhaalde oproepen in dit week
blad een bevraging. Ook aan de ar
rondissementen werd verzocht de 
resultaten van hun eigen evaluatie 
over te maken aan deze kommis
sie. 

Het evaluatie-rapport ,,Zelf de 
kansen grijpen" kwam vorige week 
klaar. Dit rapport bevat cijfergege
vens en bevragingsresultaten, eve
nals bedenkingen en aanbevelin
gen. Deze zijn bedoeld als aanzet 
tot diskussie. Want na de verwelko
ming door partijraadvoorzitter Riet 
De Clercq en een toelichting door 
de voorzitter van de evaluatiekom
missie, Hugo Schiltz, wordt deze 
nota in sektievergaderingen 
besproken. Walter Peeters brengt 
daarvan een syntese in plenaire 
vergadering. Na de middag zullen 
t\/laton, Van Grembergen, Gabriels 

en Vandekerckhove toelichting ge
ven bij de VU-toekomstperspek-
tieven. Waarna elk arrondissement 
zijn visie kan verduidelijken. Het 
slotwoord is voor algemeen voorzit
ter Vic Anciaux. 

Dit evaluatie-rapport is ongetwij
feld niet het enige dokument dat 
onderwerp van gesprek en diskus
sie zal zijn. Ook de behartenswaar-
dige Vrije Tribune van ondervoor
zitter prof. Jet Maton deze week in 
,,Gazet van Antwerpen" evenals 
een uitvoerige omzendbrief van se
nator dr. Jef Valkeniers zullen wel 
ter sprake komen. Het feit dat ver
schillende elementen meespelen 
is verheugend en bewijst dat het 
aan gang zijnde debat binnen de 
VU op brede basis wordt gevoerd. 
Een eerste doel is alvast bereikt, nl. 
een zo groot mogelijke inbreng ver
zekeren van iedereen die verant
woordelijkheid draagt in en voor de 
partij. 

Natuurlijk zullen wij volgende 
week ruime aandacht besteden 
aan de uiteindelijk goedgekeurde 
teksten en konklusies van deze be
langrijke partijvergadering. 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag brieven van 

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

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
is niet noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

H E R V E R D E L I N G ARBEID 

Krisis is er voor de vele honderddui
zenden werl<lozen, die buiten het aan
schaffen van het levensnoodzakelijke 
over geen enkele koopkracht beschik
ken, die met moeite de veel te hoge 
huishuur kunnen betalen en de veel te 
dure gas- en elektriciteitsrekening. On
der deze een groot aantal jongeren, die 
met een werklozensteun van 9.000 fr. 
per maand voor een meerderjarige, 
geen normaal leven kunnen beginnen 
en alle vertrouwen in de toekomst heb
ben verloren. De kriminaliteit viert hoog
tij onder hen. Niet zij, maar de politie
ke partijen en hun vertegenwoordigers 
in de regering, van welke kleur ook, zijn 
schuldig aan deze wantoestanden, die 
buiten enkele lapmiddeltjes en veel hol
le woorden, zowel nationaal als ge
meentelijk , de jongste vijftien jaar niets 
gedaan hebben aan deze onaanvaard
bare hoge graad van werkloosheid. 

Dat ook een partij als de CVP, die se
dert lange tijd onafgebroken in de rege
ring zetelt, daar niet aan verandert gaat 
alle perken te buiten. Als partij is zij en 
haar vertegenwoordigers in de regering 
het woord kristelijk onwaardig. Ook de 
kerk mag niet laks toezien, maar moet 
daadwerkelijk ijveren dat iedereen een 
menswaardig gestaan kan opbouwen. 
Is het niet te verwonderen dat in ons 
land nog amper 20 % de zondagmis bij

wonen ? Is het te verwonderen dat de
ze verstoten jongeren, en hun verbitter
de ouders en familieleden de wekelijk
se kerkdienst niet willen bijwonen naast 
huichelaars en schijnheiligaards? No-
chants kan de werkloosheid i n korte tijd 
opgelost worden. Hier enkele voor
stellen : 

Verbod op overuren. Verbod op ku-
muleren. Arbeidsduurvermindering. 
Verplichte pensioenleeftijd voor vrou
wen op 55 jgar, voor mannen op 60 jaar. 
In een gezin waar man en vrouw wer
ken: man-voltijds, vrouw-halftijds; 
vrouw-voltijds, man-halftijds; man en 
vrouw elk 3/4 werktijd. 

De vrijgekomen plaatsen moeten dan 
allemaal ingenomen worden door werk
lozen en schoolverlaters. Ziedaar een 
rechtvaardige herverdeling van de be
schikbare arbeid. Zo kan er weer hoop 
groeien bij de jeugd, en komt naasten
liefde terug in plaats van egoïsme. 

J.N., leper 

MOEILIJKE EENAKTER 

De verkiezing van TVO was voor 
Vlaanderen een ,,godsgeschenk", 
waarmee Martens het niet zo gemakke
lijk zal hebben. 

Deze laatste heeft tot nu toe het ge
luk dat de krisis het haast onmogelijk 
maakt om hem van zijn voetstuk te lich

ten. Sommige perslui, vleiers van aard, 
maken van deze door VDB opgeviste 
Vlaamse oproerling, een groot staats
man, omdat hij zich met alle soorten tie-
relantijntjes aan de Belgische macht 
kan blijven vastklampen. 

Als onze studenten echter deze keer 
de Vlaamse kans grijpen, die met de 
zaak Van Overstraeten geboden wordt, 
dan zal Martens vallen zoals zijn peet
vader VDB in 1968 is gevallen over Leu
ven. Toen ook scheen alles veilig weg
geborgen in de koelkast, maar plots be
gon dat potje,,Leuven" te pruttelen en 
zelfs over te koken: de Vlaamse mas
sa kwam op straat, omdat de studenten 
goed gekoördineerde akties voerden. 

Van Toon wordt veel verwacht, want 
een,,eenakter" opvoeren is zeer moei
lijk. Iedereen bekijkt en bekeurt hem, 
vooral als het stuk op de beeldbuis 
komt. Ik vennoed dat de VU en dat Toon 
weten wat er nu allemaal op het spel 
staat. Veel moed! 

M.V., Mechelen 

VEEL TE BRAAF! 

Praktisch wekelijks lees ik In ,,Wij" 
een artikel over Happart, zo ook op 9 ja
nuari. Inderdaad, op zoiets staat ook 
mijn verstand stil. Van welke welden
kende demokraat niet? 

Maar lees ik in de nieuwjaarsbood

schap van ondervoorzitter Gabriels (al
thans in het artikel erover) aan Martens 
1 woord over deze onzalige toestand ? 

Hoe weinig las ik er eveneens over in 
onze campagne! Waren we daarin niet 
veel te braaf? 

Hetzelfde gaat op voor de oneerlijk
heid ons aangedaan met CS, KS, Bell, 
amnestie, enz... 

Ik ben het eens met voorzitter An-
ciaux die stelt dat we oog moeten heb
ben voor moderne vormen van public-
relations. Maar dan graag met wat meer 
arrogantie! 

G.O., Izegem 

VLAAMSE STUDENTEN... 
Het is soms zielig ze te zien lopen die 

vele studenten. Blokken, blokken, en al
leen maar denkend aan hun eigen en
ge weg (zoals CVP), of: voor wie gelooft 
in een egoïstische morgen (zoals 
PVV)... 

Een echte, sociale en Vlaamse ge
meenschap, natuurbehoud, dumpen 
van afval in zee, de zure neerslag, de 
overproduktie van kern raketten... Het 
raakt blijkbaar hun koude kleren niet. 

En het ergste van allemaal: juist die 
studenten vormen de meerderheid die 
het bij examens goed doen. Intellektu-
eel geëngageerde studenten halen het 
doorgaans op sociaal geëngageerde 
studenten. 

Het zijn nochtans deze laatste die het 
zullen moeten doen: het uitstralen van 
een leefbaar, sociaal en verdraagzaam 
Vlaanderen. Aan de VU om dat aan de 
studenten wijs te maken I 

H.v.d.B., student te Gent. 

m\ 
Vlaams-Nationaal Weekblad 
Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut v.z.w. 

Hoofdredakteur: 
Maurits van Liedekerke 

Redakteuren: 
Johan Artois 
Pol Van Den Dnessche 
Toon van Overstraeten 

Alle stortingen van abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op prk 
000-0171139-31 van „WIJ", Barn-
kadenplein 12, 1000 Brussel CTel 
02-21949 30) 

Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Driemaandelijks 
Losse nummers 

1.200 fr. 
700 fr 
400 fr 
33 fr 

Verantw. uitgever: 
Vic Anciaux, Barrlkadenplein 12, 
1000 Brussel 

Publlclteitschef: de h Karel Se
vers, tel 02-21949 30, toestel 25 
('s voormiddags) of privé, Alsem-
bergsesteen weg 41b, 1512 
Dworp Tel 02-3800478 

D Scouts en Gidsen van Donk Herk-
de-Stad zoeken en paviljoen of loods 
voor afbraak en heropbouw als lokalen 
tegen zeer gunstige voorwaarden. Zich 
wenden Hendrik-Jan Ombelets, 
Th.Donnestraat 59,3910 Herk-de-Stad 
013/44.14.83. 

D VU-arr. Turnhout zoekt kwalitatief 
balorkest om tegen een redelijke ver
goeding haararr. Meië-nachtbal muzi
kaal op te luisteren. 

Nadere info zo spoedig mogelijk aan 
dr. Jo Valgaeren, Turnhoutsebaan 112, 
2400 Mol. (014/31.34.55). 

D Zelfstandige schilder zoekt werk, 
zowel binnen- als buitenhuis. Liefst in 
de omgeving van Gent. Voor inlichtin
gen zich wenden: O. Van Ooteghem -
Senator, A. Lonquestraat 3&, 9219 
Gentbrugge. Tel.: 091/30.72.87. 

D 20-jarige jongedame, diploma 
H.S.Beroepsonderwijs - afdeling kan
toor zoekt dringend een gepaste betrek
king. Voor inlichtingen zich wenden: O. 
Van Ooteghem - Senator, A. Lon
questraat 31, 9219 Gentbrugge. Tel. 
091/30.72.87. 

D 25j. schrijnwerker-helper met 8 j . er
varing zoekt een nieuwe betrekking in 
het Brusselse of op de driehoek 
Brussel-Aalst-Dendermonde. Voor inl. 
zich wenden tot senator Dr. J. Valke
niers, tel. 02/569.16.04. 

yc lepel & vork... 
^ 

7\.estauzant „ ^iniasselttbet^ 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise -02-269.70.45 

Kom eens bij ons! 

KOFFIEBRANDERIJ 
S A N O 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwahteitskoffie bij u thuis' 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: G E L E G E N H E I D S G E B A K 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Dortmnnder Thier-BraS-hoven 
Tervuursev 60, Leuven. - 016-22.86.72. 
Kon Astndl 85, Konüch. • 03.457.30.32. 
Brugse Baan 1, Hulste. • 056-7L15.36. 
Nieuw Bru^str. 28, Brussel. - 02-218.74.89. 

Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor 
feesten, banketten e a Durtse special) 
teiten Dortmunder Thier van 't vat. 
Levende Water Tonissteiner Sprudel. 
goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 

I/ ^ ^ 4 Hoek 
^ ^ 7 1 Wolvengracht 

en 
CA^•ILPE De^^ERTOG^ TZJ Leopoldstraat 

Tel 217 9153 

Waar Vlamingen 
thuis zijn... 
in "t hartje van Brussel 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-5440 07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

Banke tbakke r i j 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 
Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

Dr Van De Perrelei 51 
Borgerhout 
Tel. 03-236 56.54 

liet ^alingljutó 
Sedert 1910 

J A N ^ A U W E L S - D E BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel 052-423246 

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

ZO€K^Rg6 

(adv 23J 

GEZQCHT: 
D Stage-plaats voor architekt, liefst 
omgeving Brussel-Leuven. Inlichtin
gen: Karl Van Camp 03/235.55.15 
(weekend). 

D Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde 
(RUG) met zeer ruime ervaring - 48 jaar 
- zoekt een betrekking bij o.a. aanne
mersfirma's, verzekeringsmaatschap
pijen, industrieën waar bouwkundigen 
nodig zijn, technische diensten van al
lerhande bouwwerken. Voor inlichtin
gen zich wenden: O. Van Ooteghem -
Senator, A. Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge. Tel.: 091/30.72.87. 
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Voorzitter 
Anciaux 

Vic Anciaux... 
VU-voorzitter Vic Anciaux 

schreef vorige week een beleefde, 
maar duidelijke brief aan ACW-
voorzitter Willy D'havé. Dit n.a.v. 
diens verklaringen over de herbe
vestiging van de binding met de 
CVP. 

Anciaux betreurt deze beslissing 
van de ACW-top die met getuigt 
van een politieke openheid. De VU 
opteert voor de onafhankelijkheid 
van de politiek tegenover belan
gengroepen. Ze IS van oordeel dat 
ook de groepsbelangen beter ge
diend zouden zijn door een weder
zijdse onafhankelijke houding t.o.v. 
de politieke- partijen, t^aar er is 
meer: de ontwerp-resoluties voor 
het a.s. ACW-kongres bevatten bo
vendien een oproep aan de ACW-
leden tot aktief lidmaatschap van 
de CVP! 

Dit IS bizar. Het is immers alge
meen gekend dat heel wat ACW-
ers tevens lid of sympatisant zijn 
van de Volksunie. Een peiling on
der de VU-leden wees uit dat 21 % 
aangesloten is bij het ACV, bijna de 
helft IS lid van een kristelijk zieken
fonds en 86% van de VU-leden 
zegt gelovig te zijn Bovendien leert 
de ervaring dat veel VU-ers zicht 
aktief inzetten in KAV en KWB. ,,lk 
laat dan nog de duizenden met-
leden maarsympatisanten van de 
Volksunie buiten beschouwing, 
waarvan een groot deel zonder twij
fel weer te vinden is in de rangen 
van het ACW." 

ACW-chef 
D'Havé 

...aan iiet ACW 
Vic Anciaux benadrukt dat de 

kristelijk geïnspireerde demokratie 
ontegensprekelijk een belangrijk 
element van de Vlaamse samenle
ving IS. Haar personalistische visie 
wordt gedeeld door de VU. Deze vi-

-m 
sie Is echter volkomen in tegen
spraak met het totalitair beslag dat 
het ACW op zijn leden wil leggen. 

,,ln de goede traditie van de 
kristelijke demokratie staat iedere 
mens voor zijn geweten. In dezelf
de traditie verzet ik me dan ook te
gen de beslissing van de ACW-
leidlng, die een aanzienlijk deel van 
haar leden voor de splijtende keu
ze plaatst tussen trouw aan de 
idealen en richtlijnen van hun be
weging en de trouw aan de partij 
die hun politiek streven beli
chaamt", schrijft de VU-voorzltter. 

Vermits het onweerlegbaar be
wezen is dat een aantal opvattin
gen van het ACW ook leven buiten 
de CVP meent Anciaux dat het de 
plicht IS van D'Havé niet alleen re
kening te houden met zijn eigen op
vattingen, maar ook met deze van 
mensen die er met dezelfde politie
ke besluiten uit trekken. 

DEZE 
>NEEK DJTJT 

Somers, 
samen met 
Luyten 

Federalizeer 
de KMBS 

Maandag werden de tarieven 
voor het gebruik van trein, tram en 
bus nogmaals duurder. In een vlug
schrift protesteerden de VU-
senatoren Luyten en Somers tegen 
deze fikse prijsstijgingen en verdui
delijkten hun recent ingediende 
wetsvoorstel dat de onmiddellijke 
federalizering van de NMBS moet 
mogelijk maken. 

De VU vindt de verhogingen 
dom omdat de kwaliteit van het 
openbaar vervoer al zoveel te wen
sen overlaat en nauwelijks nog 
konkurrentieel is met het privé-
vervoer. Bovendien is de stijging 
niet verantwoord, want nog meer 
mensen zullen zich van het open
baar vervooer afwenden en het au-

Er is de jongste dagen bij een 
deel van de Vlaams-nationalisten 
een grotesk misverstand 
gerezen. Ik gebruik met opzet 
het woord ,,grotesk". Omdat het 
kant noch wal raakt. Omdat er in 
feite geen vuiltje aan de lucht is. 
De aanleiding daartoe is de 
VNOS-uitzendIng van 24 
december l.l. De Volksunie 
greep de gelegenheid van 
Kerstavond met beide handen 
om de amnestie-boodschap 
nogmaals te brengen bij de 
Vlaamse televisiekijkers. 
Amnestie kadert immers volledig 
in de sfeer van ,,vrede onder alle 
mensen van goede wil". Twee 
nieuwslezers wezen op de 
evidentie van amnestie, veertig 
jaar na de oorlog. Zij deden dit 
met simpele woorden. Vanuit het 
ftart van jonge mensen, die 
geboren werden na de 
onmenselijke repressie. Met de 
beste bedoelingen en wellicht 
onder invloed van de huidige 
tijdsgeest van terrorisme, moord 
en aanslagen legden zij uit dat 
amnestie mets te maken heeft 
met goedpraten van geweld. Zij 
kozen een voorbeeld om dit te 
onderstrepen. Uitdrukkelijk een 
FIKTIEF voorbeeld. Dus met om 
te beweren dat het reëel zou 
gebeurd zijn, maar om duidelijk 
uit te leggen dat doorslechte 
kriminelen, die in staat zouden 
zijn hun ouders kwaad te doen, 
niet het voorwerp zijn van de 
amnestie-gedachte. Toch heeft 
dit voorbeeld sommige Vlaams
nationalisten gekrenkt. Ik betreur 
dit. Ik kan hen verzekeren dat 
het volkomen ongewild is 
gebeurd. 

Wanneer ik begrijp dat het 
voorbeeld sommige mensen 

getroffen heeft en bijgevolg 
onvoorzichtig gekozen werd, dan 
wil ik echter ondubbelzinnig en 
gelijktijdig verklaren dat ik met 
aanneem dat men er 
verdachtmakende gevolgen 
uittrekt. Er kan noch mag enige 
twijfel bestaan over het 
fundamenteel standpunt van de 
Volksunie ter zake. Dertig jaar 
lang, vandaag en ook morgen 
pleit de Volksunie voor een 
totale en onvoorwaardelijke 
amnestie ten voordele van alle 
getroffenen van de 
mensonwaardige en anti-
Vlaamse repressie. Wij stellen 
deze eis zowel vanuit een 
politiek Vlaams opzicht als 
vanuit de grootmenselijke 
beginselen die van kristelijke en 
humanistische aard zijn. Nooit 
heeft iemand van ons eraan 
gedacht de dossiers te 
onderzoeken. We hebben ons 
steeds gesteld op een algemene 
eis, omdat amnestie zelf een 
globaal gebaar betekent van 
algemene verzoening en vrede. 
We hebben het trouwens niet bij 
woorden gelaten. Ook wanneer 
de roep om amnestie verzwakte 
in de brede rangen van de 
Vlaamse Beweging, heeft de 
Volksunie op alle terreinen die 
de parlementaire demokratie ter 
beschikking stelt, haar rol 
vervult. ZIJ stond vooraan in het 
Belgisch parlement, zij beet de 
spits af in de Vlaamse Raad. Tot 
en met vandaag. Ook morgen. 

Persoonlijk heb ik mij heel 
mijn leven geëngageerd in de 
Vlaams-nationale strijd voor 
amnestie. Als jonge militant in de 
late veertiger en de vijftiger 
jaren, als 
volksvertegenwoordiger in de 

jaren zestig en zeventig, als 
voorzitter in het huidig 
decennium. Ook in deze laatste 
funktie draag ik de volle 
verantwoordelijkheid voor al wat 
over amnestie door de partij 
werd en wordt gezegd. Wie aan 
de draagwijdte van de Volksunie-
woorden twijfelt, stelt mijn 
persoonlijke geloofwaardigheid 
in vraag. 

Ik weet dat de televisiereeks 
over de kollaboratie bij 
sommigen verwarring sticht, 
daarom wil ik mijn tekst 
herhalen, die ik uitsprak op het 
einde van het Volksunie-kongres 
van 6 juni 1982: ,,lk durf met 
zekerheid beweren dat, ook 
tijdens de tweede wereldoorlog, 
ondanks fouten en vergissingen, 
ook IN de fouten, de Vlaams-
nationalisten in hoofdzaak 
gedreven werden door edele 
motieven en hoge idealen Er is 
geen enkele reden om 
beschaamd te zijn. Integendeel, 
in deze overtuiging werkt het 
veeleer bevrijdend het volle 
verleden onder ogen te zien. Het 
IS gezond voor een volk 
gekonfronteerd te worden met 
eigen zwakte en eigen fouten 
Vanuit die volledige en betere 
kennis van het verleden, staan 
we meer dan ooit, met alleen uit 
zorg voor de vele individuele 
getroffenen van de repressie, 
maar principieel en konsekwent 
met heel de Idee van het 
Vlaams-nationalisme, op de eis 
van AMNESTIE." 

Vic ANCIAUX 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

Onder het toeziend oog van kamera 's en bijhorende journalisten werd 
VU-senator Toon van Overstraeten vorige week woensdagnamiddag met 
geweld de toegang ontzegd tot de Waalse Gewestraad. 

Deze week dinsdag werd het door Toon ingespannen proces tegen de 
Waalse Gewestraad en Franse Gemeenschapsraad ingeleid bij de recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel. (foto: P. van Den Abeeie) 

toverkeer zal toenemen. Waardoor 
deze stijging meteen ook milieu
onvriendelijk IS. Voorts IS deze li
neaire maatregel a-sociaal vermits 
vooral de gezinnen met een klem of 
matig inkomen voor deze nieuwe 
prijsstijging zullen opdraaien 

Tenslotte is en blijft de NMBS-
leidlng anti-Vlaams. 62% van de 
treinreizigers zijn Vlamingen, maar 
slechts 47 % van het personeel is 
Vlaams. Vlaanderen heeft amper 
1/3 van de centrale NMBS-
werkplaatsen, maar betaalt wel 2/3 
van het NMBS-tekort En tot over
maat van ramp hebben de Vlamin
gen niks te zeggen in de NMBS-
top. 

De NMBS moet bijgevolg drin
gend gefederalizeerd, samen met 
een radikale verandering van het 
beheer. Tariefverlagingen, betere 
verbindingen, meer treinritten zijn 
nodig. Want deze recente tariefver
hoging IS noch min noch meer een 
belastingsverhoging, alle liberale 
beloften ten spijt! 

Zij missen Jan 
In het tweemaandelijks orgaan 

van de,.Algemene Centrale der Mi
litaire Syndicaten"(ACMS) ver
scheen een opmerkelijk artikel on
der de titel: ,,We nemen afscheid 
van volksvertegenwoordiger J 
Verniers" Vanuit deze enigszins 
onverwachte hoek wordt hulde ge
bracht aan het noeste parlementai
re werk van ere-voiksvertegen-
woordiger Verniers. 

Het ACMS herinnert aan enkele 
opzienbarende wetsvoorstellen 
van meester Verniers- geen ge
vechtsvliegtuigen meer aankopen 
in tijden van budgettaire tekorten, 
meer geld aan het personeel, ku-

' mulverbod voor beroepsofficieren
geneesheren, buitenlandse aanko
pen dienen verricht in ECU, norma
lisering van de syndikale statuten 
voor militairen, enz. .,,Volksverte
genwoordiger Verniers heeft over 
alle partij-politieke grenzen heen 

de ,,mens" in Landsverdediging 
verdedigd, waarvoor wij, soldaten, 
onderofficieren en officieren hem 
danken " En verder- ,,Hij was 
haast iemand van ons, iemand die 
ons begreep in de kazerne of op 
het terrein, of soms zelfs in een los 
gesprek om het even waar hij ons 
bezocht." 

Mr. Jan 
Verniers 

Zelfs de koning 
Vorige week ontbood koning 

Boudewijn 1 de Zaïrese ambassa
drice Hoogstwaarschijnlijk heeft 
de vorst haar een persoonlijke brief 
meegegeven voor president Mo-
boetoe. In deze boodschap wordt 
vermoedelijk op de vrijlating van 
Ronald Vanden Bogaert aange
drongen. 

De démarche van de koning is 
lovenswaardig Tijdens de na
oorlogse periode had de toenmali
ge vertegenwoordiger van het 
vorstenhuis blijkbaar minder be
langstelling voor humanitaire 
kwesties, de prins-regent was im
mers heel vaak doof voor gratie
verzoeken van ,,zwarten"... 
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'n Gandois 
voor KS? 

Maandag organiseerde het Ver
bond van Kristelijke Werkgevers 
een debat over de problemen van 
Limburg. Drie in Limburg wonende 
excellenties namen aan dit 
gesprek deel. Onvermijdelijk kwam 
het dossier Kempense Steenkool-
mijnen(KS) te berde. 

Tot veler verrassing bleek zelfs 
de jonge PVV-minister Patrick De-
wael over dit probleem een mening 
te hebben. Dewael pleitte voor het 
binnenhalen van een ,,kolen-
Gandois", teneinde de KS te sa
neren. 

Het beheer van de KS is inder
daad verre van schitterend. De be
noeming van een reeks partijkrea-
turen in de bestuursorganen en de 
vermenging van nukleaire belan
gen zijn met van aard om de KS 
een goeie toekomst te verzekeren. 
Om aan dit slecht beleid iets te ver
anderen hoeft men echter geen 
vreemdeling binnen te halen Het 
Zwartberg-drama tijdens de zesti
gerjaren werd immers mee veroor
zaakt door de inmenging van enke
le vreemde krachten. 

Daarenboven wordt steeds dui
delijker dat het Waalse Cockerill-
Sambre niet gered werd door de in
greep van Jean Gandois De be
schikbare staal-enveloppe is inte
gendeel opgesoupeerd. 

Krisis, zei U? 
ledereen heeft de mond vol van 

,,de krisis". De aanvragen tot 
ÓCMW-steun nemen schrikbarend 
toe en tal van handelaars klagen 
merg en been over de daling van 
de koopkracht van het kliënteel 

Schijnbaar ontsnapt één sektor 
aan de nefaste gevolgen van de kri
sis. De nagelnieuwe, glimmende 
voertuigen gaan als zoete broodjes 
van de hand op het lopende auto
salon. Aardig geholpen door de 
makkelijke kredietleningen van ve

le banken. Om dan nog van de tien
duizenden bezoekers te zwijgen 
die alleen even komen kijken, en la
ter op het jaar misschien ook wel 
een nieuw vehikel kopen. 

Nog tot en met zondag in de pa
leizen van de Heizel. 

Kleine vinger 
CVP-fraktievoorzitter Vanden 

Brande heeft weer eens een drei
gende vinger uitgestoken naar de 
regering. Een teveel aan volmach
ten zou zijns inziens op termijn een 
verandering van het politieke 
sisteem betekenen. „Het entoesi-
asme in mijn fraktie is dan ook niet 
groot, maar het gaat hier om een 
probleem van doel en middelen." 
Het IS hem evenwel duidelijk dat 
het de laatste maal moet zijn dat 
met volmachten geregeerd wordt. 

Het IS met de eerste keer dat 
Martens gekonfronteerd wordt met 
de dreigende vinger van zijn partij
genoot. Reeds tijdens het eerste 
volmachtendebat, begin 1982, ver
woordde de fraktievoorzitter zijn 
parlementair onbehagen. Hij stel
de toen ondubbelzinnig dat vol
machten beperkt moeten zijn in de 
tijd, dat zij moeten slaan op welbe
paalde en duidelijk omschreven 
materies. Ondertussen verzoekt de 
regering reeds de derde maal om 
een jaar volmachten. 

De dreigende vinger van Vanden 
Brande zal ook nu wel een klein vin
gertje blijken te zijn. 

Al naargelang 
Wie zich vroeger ook al roerde 

tegen de volmachten, was de hui
dige staatssekretaris mevr. Wivina 
Demeester. Zij stelde onver
bloemd: ,,Het geloof in de moge
lijkheden van de demokratie wordt 
aangetast wanneer men voortdu
rend zijn toevlucht neemt tot de 
procedure van de bijzondere 
machten". En verder: ,.Telkens 
men bijzondere volmachten ver
leent, groeit het gevaar dat men in 

Tijdens de voorbije dagen protesteerde de Volksunie tegen de tariefstijgingen van het openbaar vervoer. De 
VU-senatoren Walter Luyten en Joos Somers aarzelden niet om pamfletten rond te delen op de lijn Brussel-
Antwerpen. Zij reisden verschillende keren op en af en overhandigden aan duizenden pendelaars het VU-

alternatief. (foto: studio Oann) 

de toekomst op basis van de prece
denten steeds gemakkelijker zijn 
toevlucht zal nemen tot deze pro
cedure". 

Dit laatste is ondertussen be
waarheid. Maar de staatssekreta
ris hult zich nu in stilzwijgen. Inzich
ten wijzigen blijkbaar al naargelang 
men al dan niet in de regering 
zetelt. 

Als staatssekretaris, toegevoegd 
aan de ministervan Sociale Zaken, 
willen wij haar trouwens herinneren 
aan haar waarschuwing voor de 
toenemende kompeksiteit en inko-
herentie van de snel genomen 
maatregelen, zodat soms asociale 
gevolgen ontstaan. 

Het beter doen doen 
jm LHOEWEL behoorlijk In 

^ ^ de clinch met het Waals 
^ ^ gewest, laat dio Genes 
zich niet door een eerste schijn 
bedriegen. Zoals iedere medail
le heeft ook Wallonië twee keer
zijden. De meest zichtbare is 
thans het gehakketak in de Ge
westraad, de voorlopig onover-
brugde tegenstellingen die een 
oppervlakkig waarnemer al te 
haastig tot Waalse verdeeldheid 
en dus onmacht kunnen doen 
besluiten. De andere keerzijde -
zopas nog opgeblonken door 
Philippe Maystadt - is die van een 
onverminderde Waalse effi
ciëntie. 

Maystadt zélf Is de verper
soonlijking ervan. De verkiezin
gen zijn voor hem in alle opzich
ten een sukses geweest. Zijn 
Waals image de marque bezorg
de hem een elektorale winst-
beurt. In Martens-VIzit hij weeral 
een trapje hoger dan in Martens-
V: hij is nu minister van Ekono-
mlsche Zaken geworden. De vin
ger die hij vandaag in de Vlaam
se pap heeft, is langer en dikker 
dan voorheen. De gestegen in
vloed van Maystadt, en van het 
nieuwe Waalse politieke type dat 
hij belichaamt, betekent meteen 

dat de invloed van Wallonië 
stijgt. 

In de privé-omgang moet het 
best een aardige man wezen: 
geen schreeuwerd, geen ta-
felspringer, eerder diskreet en 
op de achtergrond, maar In hoge 
mate deskundig en efficiënt. Met 
genoeg sociale achtergrond, qua 
afkomst en jeugdervaringen, om 
genietbaar te blijven. Een be
schaafd, niet onbeminnelijk 
technokraat, een egg-head dat 
niet voor ongekookt hoeft door 
te gaan. 

Anti- Vlaams ? Zeker niet op de 
happarte manier van een stel 
Waalse politici uit alle partijen. 
Heeft Nederlands geleerd - al
thans willen leren - maar bedient 

er zich niet graag van omdat men 
in een vreemde taal minder effi
ciënt dreigt over te komen. 
Maakte te Leuven destijds het 
,, Walen buiten'' mee, zonder er 
getraumatiseerd door te wor
den : de splitsing lag in de lijn van 
een ontwikkeling die hij onder
kende en die hem trouwens méér 
aanspraak in haar mei 68-
kontekstdan In haarkommunau-
talre omgeving. 

Zeker niet van het soort dat 
omwille van het vaandel of een 
programma achter een partij 
opstapt. Uit een zich aanbanen-
de universitaire loopbaan weg
gehaald door een christen-
demokratische headhunter op 
zoek naar wetenschappelijke 
stoffering voor zijn kabinet. En 
dan de smaak van de res publica 
te pakken gekregen, al héél vlug 
de smaak van de macht. 

Wat wijzelf doen, doen we be
ter. Zegt Gaston Geens. De effi
ciënte Maystadt heeft voor een 
fraaie Waalse vertaling van deze 
slogan gezorgd. „Wat wijzelf 
doen, doen wij beter, en daaren
boven laten we nog een hele 
hoop dingen door de anderen 
doen." In het Frans klinkt het 
niet alleen goed, het wérkt ook 
uitstekend... 

Of luidt haar devies nu: hoe 
meer werk, hoe meer vreugde? 

Ondanks 70 % 
Via een parlementaire vraag 

kwam Hugo Schiltz enkele prach
tige cijfers aan de weet over het 
Fonds voor Buitenlandse Handel. 
Als uitgangspunt bij deze cijfers 
moet voor ogen gehouden worden 
dat Vlaanderen Instaat voor 70 pro
cent van de Belgische uitvoer. 

En nochtans... Steeds dienen de 
franstaligen voor een hoger bedrag 
dossiers in. In 1984 vroegen zij om 
een tegemoetkoming van 285 mil
joen. De Vlamingen hielden het bij 
269 miljoen. 

Meteen gaan de franstaligen ook 
met het grootste deel van de sub-
sidiekoek aan de haal: 96 miljoen 
tegenover 66 miljoen. Bij de toesta-
ne leningen liggen de Vlamingen 
nog een ietsje voorop, waarbij dan 
nog komt dat heel wat leningen aan 
franstaligen omgezet worden in 
subsidies, zijnde niet-
terugvorderbare tegemoetko
mingen. 

Volstaan deze gegevens nu nog 
niet om over te gaan tot een snelle 
splitsing van het Fonds? 

Magische termijn 
Reeds tijdens het investituurde

bat goochelde Eerste Minister Mar
tens met de magische termijn van 
zes maanden, die hij zijn regering 
gunt om alle maatregelen en de be
groting '86 op een rijtje te zetten. 

In een gesprek met de 
,,Financieel-Ekonomische Tijd" 
heeft nu ook ACV-voorzitter Hou-
thuys het over deze zes maanden. 
,,We zijn nu begin 1986. Ik hoop dat 
de regering op een redelijke en 
aanvaardbare wijze erin slaagt om 
tijder>s de eerstvolgende zes 
maanden haar herstelbeleid uit te 
werken. Doet men daar twee jaar 
over of langer, dan is het met de re
gering en met het land gedaan". 

Zes maanden... Klinkt het over
dreven hierbij te verwijzen naar de 
verbazend rustige oppositie die 
momenteel aan de Keizerslaan bij 
de SP gevoerd wordt? De invallers 
warmen zich op langsheen de lijn. 

Oranjedassen 
te boek 

De geschiedenis van het Alge
meen Diets Jeugdverbond (het, 
ADJV) tussen 1944 en 1961 werd 
zopas door Marijke Van Hoore-
beeck uitgeschreven in het boek 
,,Oranjedassen". Het werk waarin 
vele van onze lezers belangrijke ja
ren van de jeugd zullen in terugvin
den wordt nu zaterdag 25 januari te 
Gent aan de pers en het publiek 
voorgesteld. 

Op het programma zijn toespra
ken voorzien van dr. Louis Vos (KU 
Leuven) van Staf Vermeire, oud-
ADJV verbondsleider en de auteur 
van het boek . Tussen 14 en 22 u. 
is er een tentoonstelling over het 
ADJV te bekijken. Het VNJ-Gent 
zorgt voor de opluistering van het 
gezellig samenzijn. 

De bijeenkomst gaat door in het 
Vlaams huis Roeland, Korte 
Kruisstraat 3 te Gent en begint om 
15 u. Het boek zelf wordt uitgege
ven door De Nederlanden, Kruis-
hofstraat 16 te Antwerpen (tel. 
03-238.56.87). 

Toch bij PRL 
De Schaarbeekse burgemeester 

Roger Nols, ooit één van de FDF-
boegbeelden tegen de Vlamingen 
in Brussel, mag nu toch lid worden 
van defranstalige liberale partij, de 
PRL. 

Na zijn heengaan uit het zielto
gende FDF kwam hij terecht bij de 
PRL. Die partij zag in Nols met zijn 
demagogische krachtpatserij een 
stemmentrekker. En op 13 oktober 
werd Nols effektlef verkozen als 
,,verruimende" lijstduwer op de 
Brusselse PRL-lijst. 

Gisteren besliste het bureau van 
de PRL dat Nols ook effektief lid 
mag worden van deze partij. Wel 
moet Nols zich desgevallend schik
ken naar de partijstatuten en ak
koord gaan met de fundamentele, 
liberale principes. 

Mensen die Nols kennen bewe
ren dat hij zich van partijtucht nooit 
iets heeft aangetrokken, en dit ook 
in de toekomst niet zal doen. 
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Het Rekenhof onthult: 

Overheid 
weigert eigen spelregels 

Krachtens de grondwet is het Rekenhof,, belast met het nazien en het verevenen 
van de rel<eningen van het algemeen bestuur en van al wie tegenover de staatskas 
rekenplichtig is". Vrij vertaald betekent dit dat het Hof toezicht houdt op de wettig
heid en regelmatigheid van de financiële verrichtingen van de staat en de provin
cies. Het ressorteert dan ook onder de wetgevende macht. 

Bemoedigend is zijn opdracht geenszins. Zo had het Rekenhof reeds op 30 juni 
van vorig jaar over de rekeningen van de staat voor 1984 moeten beschikken. De 
laatste volledige rekening dateert evenwel van 1981! 

JJ neemt niet weg dat de 
jongste publikatie van het 
Rekenhof, het 142ste boek, 

meer dan lezenswaard is en een 
schril beeld werpt op het huishou
den van ons land. Tal van op- en 
aanmerkingen staan genoteerd bij 
die uitgaven van de overheid. Te 
veel om hier allemaal weer te ge
ven. Toch willen we u enkele tref
fende onthullingen niet onthouden. 

Zo mag de regering geen uitga
ven doen, waarvoor de Kamers 
geen kredieten hebben toegekend. 
Behalve ,,in dringende gevallen, 
veroorzaakt door uitzonderlijke of 
onvoorziene omstandigheden". 

't Is al dringend 
De regering moet evenwel die 

bepaling vrij ruim geïnterpreteerd 
hebben, want het Rekenhof wijst 
tal van beslissingen aan die geens
zins als dringende gevallen in aan
merking komen. Zo de 37 miljoen 
die uitgetrokken werd voor investe
ringen in het franstalig buitenge
woon onderwijs, de 6 miljoen voor 
de aankoop van informatikamate-
riaal in het Brussels gewest en de 
31,2 miljoen voor diverse uitgaven 
van Binnenlandse Zaken. 

Ook blijven de ministers van Fi
nanciën uitgaven betalen met zo
genaamde schatkistvoorschotten, 
zonder tussenkomst van het Re
kenhof of zonder machtiging van 
de ministerraad. Tussen 1979 en 
1984 werd op deze wijze niet min

der dan 36,8 miljard onwettig uitge
geven. 

Sabena 
,,bijgekleurd" 

Een tussenkomst van het Re
kenhof waarborgt evenwel niet 
steeds dat er rekening mee gehou
den wordt. Zo weigerde het Hof zijn 
,,verplicht" visum te verstrekken 
voor de toekenning van een aantal 
pensioenen. Maar niet zelden ne
geerde de regering dit. Zo mocht 
een gewezen inspekteur-generaal 
van Binnenlandse Zaken blijven 
genieten van een te hoog pensi
oen, ondanks zijn onregelmatige 
benoeming tot bestuurssekretaris 
waardoor meteen ook zijn latere 
bevorderingen op losse schroeven 
kwamen te staan. 

Andere voorbeelden onthullen 
op welke wijze een minister zijn be-
leidsresultaten kan ,,bijkleuren". 
Zo beheert de Regie van de Lucht
wegen de infrastruktuur van de 
Belgische luchthaven. Overeen
komstig een besluit van januari 
1977 moesten nog dit jaar aan Sa
bena nieuwe huurprijzen opgelegd 
worden voor het gebruik van de ge
bouwen. Minister De Croo ver
daagde de toepassing hiervan tot 
begin 1982, waardoor de Regie 
een verlies leed ten voordele van 
Sabena. Nog datzelfde jaar 1982 
gaf dezelfde minister aan de Regie 
de opdracht een huursom van 250 

miljoen kwijt te schelden. Op deze 
wijze worden dan de resultaten van 
Sabena wat opgepoetst. 

Ook onderhevig aan felle kritiek 
is het Wegenfonds. In 1980 diende 
het zijn laatste rekening in: deze 
van 1977! De minister van Open
bare Werken besliste toen de 
komptabiliteit van het fonds over te 
hevelen naar de algemene komp
tabiliteit van zijn departement. Se
dertdien werd echter enkel de reke
ning van 1978 bijkomend inge
diend. En deze kan dan nog niet 
gekontroleerd worden omdat de 
voorgelegde dokumenten onbe
trouwbaar zijn en de boekhouding 
ernstige leemten vertoont. Het 
boekhoudkundig computerpro
gramma stemt niet eens overeen 
met de regels van de dubbele 
boekhouding, wat meebrengt dat 
het debet- en kredittotaal van de al
gemene balans niet kloppen met 
mekaar. 

Scheve schaatsen 
Ook op het vlak van het perso

neelsbeleid maakt het Rekenhof 
een aantal merkwaardige aanteke
ningen. Vooral de Nationale Maat
schappij der Waterleidingen en de 
Nationale Maatschappij der 
Buurtspoonwegen durven al eens 
op scheve schaatsen te rijden. 

Aldus overschrijdt het aantal sta
tutaire en kontraktuele perso
neelsleden samen met het aantal 

Minister De Croo poetste rode cijfers van Sabena eventjes op! 

NMBS niet bang voor een scheve 
premieschaats! 

tewerkgestelde werklozen steeds 
het totaal van de toegestane be
trekkingen. Sommige beslissingen 
van de raad van beheer zoals het 
toekennen van een produktivi-
teitspremie, werden nooit voorge
legd aan de bevoegde minister. An
dere beslissingen dan weer wer
den nooit bij koninklijk besluit 
geregeld of missen eenvoudig elke 
wettelijke grond. Het besluit van de 
Nationale Maatschappij der Water
leidingen om af te zien van de te
rugvordering van ten onrechte uit
gekeerde wedde- en pensioenbij-
dragen is een voorbeeld van deze 
laatste kategorie. 

De Nationale Maatschappij der 
Buurtspoorwegen blijkt dan weer 
stom te blijven bij de vraag van het 
Hof om normen vast te leggen voor 
het toekennen van premies aan het 
hoger kaderpersoneel. Het ver
zoek dateert van 1974! 

Onbegrijpelijk 
Het jongste boek van het Reken

hof leert ons ondubbelzinnig jat ja
renlange wantoestanden kunnen 
blijven tieren zonder dat er tegen 
opgetreden wordt door de over
heid. Instellingen zonder perso
neelsstatuut, het benoemen en be
vorderen van ambtenaren zonder 
te voldoen aan de reglementerin
gen, het uitkeren van pensioenen 
en subsidies zonder rechtsgrond... 
het kan allemaal. Onbegrijpelijk 
voor de burger die jaar na jaar meer 
lasten betaalt. Onbegrijpelijk voor 
de jongere die zoekt naar een eer
lijke job 

Zoveel is duidelijk • jaar in jaar uit, 
dag in dag uit worden tientallen mil
joenen op een onwettelijke wijze 
uitgegeven. De oorzaak van de ont
sporing van de staatsfinanciën en 
de steeds meer stijgende over
heidsschuld moeten onder meer 
ook toegeschreven worden aan het 
feit dat de overheid weigert de ei
gen spelregels toe te passen 

Geboortecijfer 
daalt onrust
wekkend 

De voorzitter van de Bond der 
Grote en Jonge Gezinnen, prof. dr. 
F. Van Mechelen, wees er onlangs 
op dat het aantal geboorten in 
Vlaanderen onrustwekkend daalt. 
In 1964 waren er nog 160.000 ge
boorten, in 1985 amper 115.000. 

In Wallonië en Brussel is daaren
tegen een zekere stabilisatie van 
het geboortecijfer waarneembaar, 
wellicht onder invloed van het ho
ger aantal vreemdelingen. 

Volgens Van Mechelen zal de 
Vlaamse bevolking tegen het jaar 
2025 met 300.000 eenheden afne
men. Het aantal jongeren en de ak-
tieve bevolking zullen elk dalen met 
20 %. Het aantal bejaarden zal 
echter toenemen met 36 %, het 
aantal hoogbejaarden zelfs met 80 
%. 

Voorzitter Van Mechelen pleitte 
dan ook voor een aktieve gezinspo
litiek, die er op gericht is de positie 
van de Vlaamse gemeenschap in 
de wereld te bevestigen. Onder
deel hiervan is een herziening van 
de fiskaliteit: de gezinnen en vooral 
de kinderrijke gezinnen moeten be
loond in de plaats van bestraft 
worden. 

Het ekonomisch 
gebeuren in 
vogelvlucht 

Het Vlaams Ekonomisch Ver
bond publiceerde een handig 
vouwblaadje met een aantal cijfers 
die in vogelvlucht een beeld schet
sen van het ekonomisch gebeuren 
in Vlaanderen, Brussel en Wallo
nië. Lukraak enkele uittreksels. 

Vlaanderen telt 5.670.000 inwo
ners of 57,6 %, Wallonië 3.208.000 
of 32,5 % en Brussel 980.000 of 9,9 
%. De aktieve bevolking van ons 
land omvat 2.440.000 Vlamingen 
(59,2 %), 1.298.000 Walen (31,3 
%) en 399.000 Brusselaars (9,6 
%). 

Vlaanderen is 109.000 onderne
mingen rijk. In Wallonië zijn er 
57.000 gevestigd en in Brussel 
29.000. De gemiddelde tewerkstel
ling per bedrijf bedraagt in Vlaan
deren 10,9, m Wallonië 9,6 en in 
Brussel 12. Toch stelt slechts 2 % 
van de ondernemingen in Vlaande
ren meer dan 1.000 werknemers. 
In Wallonië zijn dit er 66 en in Brus
sel 65. 

Sedert 1979 daalde de te
werkstelling in Vlaanderen met 3,4 
%, in Wallonië met 8,7 % en in 
Brussel met 7 %. De uitvoer van de 
bedrijven steeg in Vlaanderen se
dert 1979 jaarlijks met 15,1 %, in 
Wallonië met 10 % en in Brussel 
met 10,4%. 
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Kamerlid André De Beul: 

„Parlement en regering 
op gelijke voet plaatsen" 

Ooit heeft men gezegd dat de parlementaire demo-
kratie de slectitste van de staatsvormen is, behalve al
le andere. Deze boutade drukt niet enkel de afschuw 
uit voor verre of nabije ervaringen met totalitaire regi
mes, maar ook een grote dosis scepticisme over het rei
len en zeilen van de Westerse demokratie. 

Dit scepticisme van het gezond verstand dreigt even
wel om te slaan in totale onverschilligheid en afkeer voor 
het politiek gebeuren. 

RECENTELIJK zijn de vol
machten en het „theater 
van Toone" hier zeker niet 

vreemd aan. De opeenstapeling 
van onwettelijl<heden in het Waal
se gewest tasten de geloofwaardig
heid van de parlementaire instel
ling en het wetgevende werk - in ca-
su de staatshervorming - zwaar 
aan. Dat eksellenties als een Gol 
en een Nothomb hierbij een eerste-
rangsrol spelen, kan de vaststelling 
slechts verscherpen. 

En wie trapt nog langer in de val 
van de permanente noodtoestand 
en het steeds ziekere parlement 
om een derde volmachtenperiode 
als onafwendbaar te beschouwen ? 
Was het einde van de tunnel niet 
nabij, net v'o'or 13 oktober? Moet 
iemand die het ernstig meent met 
de parlementaire demokratie, niet 
eerder alles in het werk stellen om 
de demokratische besluitvorming 
aan te passen aan de behoeften 
van deze tijd'' 

Spek en bonen 
Dat het met onze wetgevende in

stellingen een andere en betere 
weg zou moeten opkunnen, daar
aan twijfelt niemand. Maar met ze 
monddood te maken verhelpt men 
er geen zier aan. De uitholling van 
de parlementaire demokratie ver
gt een krachtige aktie. 

Zo zal het in het geval Van Over-
straeten niet volstaan wat te sleu
telen aan de kieswetten. De kwaal 
moet fundamenteel weggesneden 
worden en dit kan enkel door de 
oprichting van een provincie 
Vlaams-Brabant die volledig tot het 
Vlaams gewest behoort, een pro
vincie Waals-Brabant die volledig 
tot het Waals gewest behoort, en 
een hoofdstedelijk gebied waar 
beide gemeenschappen mekaar 
ontmoeten. 

Ook om de volmachten te ban
nen en het parlement opnieuw zijn 
wezenlijke rol te laten spelen is 

meer nodig dan het louter slogan
matig onderstrepen van de rol van 
het parlement. In die zin formuleer
den de VU-frakties een aantal op
bouwende voorstellen, zowel voor 
de onmiddellijke als voor de ietwat 
langere termijn. ,,Met de dood in 
het hart" echter zullen de meerder-
heidsfrakties hieraan voorbijgaan. 
Het volgende jaar zal het Parle
ment er eens te meer voor spek en 
bonen bijzitten. 

De VU IS evenwel te gehecht aan 
de parlementaire demokratie en de 
rechtstaat om het dan ook op lan
gere termijn te laten afweten. De 

geformuleerde mogelijkheden om 
de doelmatige werking van kamer 
en senaat te verbeteren, zullen een 
voor een in wetsvoorstellen worden 
gegoten. Een eerste ligt reeds ter 
bespreking. 

Onderzoek 
en inspektie 

Het is van de hand van André De 
Beul en wil verhelpen aan de wan
verhouding inzake informatie tus
sen regering en mandatarissen. 
Hiertoe stelt hij voor het kollektief 
kontrolerecht uit te breiden en 
vooral een individueel kontrole
recht in te voeren voor elk parle
mentslid. 

Dit laatste luik is van uitzonder
lijk belang. Vandaag beschikt een 
verkozene over twee middelen om 
de uitvoerende macht, zijnde de re
gering, te kontroleren: het stellen 
van vragen en het houden van in
terpellaties. In beide gevallen doen 
de ministers met hun antwoord zo
wat wat ze willen en daartegen valt 
niets te beginnen. Trouwens, voor
aleer gefundeerde vragen kunnen 
gesteld worden moet men over een 

minimale korrekte informatie be
schikken, wat vrij moeilijk is vermits 
onze ambtenarij door het ambtsge
heim gebonden is. 

Inzake informatie heeft de rege
ring op alle terreinen een straat
lengte voorsprong. Het is volgens 
het Antwerps kamerlid dan ook 
wraakroepend dat een parle
mentslid voor zijn kontroletaak vol
ledig afhankelijk is van de regering. 
Terwijl deze steeds meer opdrach
ten verwerft en hiervoor over aller
lei wetenschappelijke en techni
sche diensten en middelen be
schikt. Dan staat een gemeente
raadslid er heel wat beter voor. Hij 
mag vrij alle gemeentelijke instel
lingen bezoeken en geen akte of 
stuk betreffende het bestuur mag 
aan zijn onderzoek onttrokken 
worden. 

Deze gemeentelijke verworven
heid wil De Beul doortrekken op het 
centrale vlak. Ook de parlements
leden moeten een individueel recht 
van onderzoek en inspektie krijgen. 
Pas dan kunnen zij op voet van ge
lijkheid de degens kruisen met de 
regering. En zulks kan de werking 
van onze demokratische instellin
gen enkel ten goede komen. 

De,,Place des Armes" te Namen, woensdag 15 januari 1986 om 14.40 uur. De in het Waalse Nijvel verko
zen VU-senator Toon van Overstraeten verlaat het perystilium van de ,,Conseil Regional Wallon". Ondanks 
zijn nadrukkelijk aandringen werd hij, als rechtmatig verkozen Lid, niet toegelaten tot de zittingszaal. 

Een toch wel biezonder gevaarlijk precedent voor de demokratische instellingen van dit land... 
(fotorP. Van Den Abeele) 

Net zoals de vorige keer regen
de het pijpestelen toen we Namen 
binnenreden. Voor ons een dienst
voertuig van een populaire Vlaam
se krant met kollega Fernand van 
Oostende aan boord. Wij met „Ie 
sénateur Ie plus remarquable du 
pays". De koopjeswoede veroor
zaakte ook in dit provinciestadje 
parkeermoeilijkheden. In onsstam-
koffiehuis speelden de jongste hit
jes en Toon vroeg zich af hoe,,zij" 
het zouden spelen. 

Enkele minuten voor halfdrie 
stapten we richting „Place des Ar
mes". De hele meute persjongens 
(en enkele -meisjes) waren pre
sent. (Je moet al Meryl Streep of 
Robert Bedford heten om evenveel 
fotografen bijeen te krijgen.) Op het 
plein stonden opvallend meer rijks-
wachtkombi's. De drie militaire 
strijdkrachten wachtten Toon van 
Overstraeten op in het perystilium 
van het gebouw waarin de Waalse 
Gewestraad zetelt. Een hoge piet 
van de luchtmacht voerde het be
vel. Deze vroeg aan de VU-
verkozene, na een hoofs saluut ter 
hoogte van zijn kepi, de zittingszaal 
niet te betreden. Opdracht van de 
voorzitter van de Raad.,, Je regret-
te, monsieur Ie sénateur..." 

Vanuit 
Namen 

Ook Toon vond dit spijtig. Want 
hij was naar Namen gekomen om 
zijn mandaat uit te oefenen. Als 
rechtstreeks verkozen parle
mentslid in het arrondissement Nij
vel behoort hij ontegensprekelijk 
tot de Waalse Raad. En vermits de
ze Assemblee op dat ogenblik ver
gaderde, stapte Toon naar de toe
gangsdeur van de zaal. MP's van 
de land- en zeemacht (in Wallo
nië...?) verhinderden hem evenwel 
de vrije doorgang. 

Bijgevolg wou Toon de wettelijk
heid met enige forcing doen hand
haven. De overmacht was evenwel 
te groot. Ondanks het zachte ge-
drum bleef alles vriendelijk en kor-
rekt. De luchtmacht-chef had zijn 
ondergeschikten goed verwittigd: 
„Doucement, hé!". (Een senator 
klop je immers niet straffeloos in 
mekaar.) Binnen- en buitenlandse 
kamera's waren getuigen van het 
feit dat een verkozene de toegang 
tot zijn Vergadering ontzegd wordt. 
Wat doet denken aan diktatoriale 
regimes. „Men is hier in Namen 
nog niet van mij af", waarschuw
de de VU-senator. 

De temperatuur in de zaal zelf 
bereikte ondertussen zowat het 
kookpunt. Terwijl senator van 
Overstraeten de rest van de namid
dag in zijn plaatselijke kroeg verkla
ringen weggaf ten behoeve van de 
Vlaamse perslui, verliep de Waal
se Raad in de grootste wanorde. 
De franstalige socialisten bleven 
terecht de wettelijkheid van de ver
gadering betwisten en weigerden 
de Waalse regering te erkennen. 
Eén mikrofoon moest er zelfs aan 
geloven. Ei zo na werd er gevoch
ten. Met als anti-klimaks een bizar
re stemming over een niet eens 
voorgelezen regeerverklaring. Na 
afloop gaf elke partij een perskon-
ferentie. Waaruit vooral één ding 
duidelijk bleek: dat het Waalse Ge
west in die vorm totaal onbestuur
baar IS. 

Tijdens het wegrijden uit Namen 
herhaalde Toon de woorden van 
een niet onaardige bediende van 
deze Conseil: „Vous revenez en
core?". Een vraag die op een uit
nodiging leek... 
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VU-alternatief voor volmachten 

Soliede afspraken maken 
Voorzitter VicAnciaux, geruggesteund door zijn VU-

fraktieleiders in de diverse Assemblees, stak vorige 
week een hand uit naar alle andere partijen. In de hoop 
aldus onze demokratische instellingen, en meer in het 
biezonder het Parlement, te herwaarderen. 

De roomsblauwe koalitie wil opnieuw met volmach
ten regeren, alhoewel de motivering die zij daarvoor 
aanvoert eigenlijk biezonder zwak is. 

W ILFRIED Martens heeft 
weliswaar de romeinse 5 
achter zijn naam weten te 

veranderen in een 6, maar voor het 
overige is er weinig nieuws onder 
de zon In tegenstelling tot de 
meeste wijnsoorten wordt het be
leid van Martens met het ouder 
worden steeds minder smaakvol 

Aanslag 
op demokratie 

In de recentste regeringsmede-
delmg staat nochtans te lezen dat 
het vertrouwen van de bevolking in 
onze politieke demokratie moet 
hersteld worden Maar deze ron
kende intentie-verklaring wordt 
haast met dezelfde pennetrek ver
brijzeld door de aankondiging van 
een nieuwe volmachtentrein tot 31 
maart 1987 Martens begint aldus 
aan zijn derde volmachten-
periode Weet U dat het Parlement 
in de voorbije vier jaar slechts ge
durende 20 maanden over zijn vol
le bevoegdheden beschikte' Tel
kens weer werd en wordt met de
zelfde argumenten geschermd 
,,hoogdrmgendeid", „noodtoe
stand", „snelle en koherente uit-
voenng van de beslissingen" 

Martens en zijn kollega's buiten 
de slechte faam van het Parlement 
uit om een uitzonderingssituatie tot 
algemene regel te verheffen In zo
verre dat bij de bevolking haast een 
volmachten-gewenning gegroeid 
IS De Volksunie is met blind voor 
de mankementen van het Parle
ment en begrijpt best dat er aan de 
werking kan en moet gesleuteld 
worden, teneinde de doelmatig
heid te bevorderen Maar de enke
le tekorten aangrijpen om de wet
gevende instellingen jarenlang bui
tenspel te zetten, is noch mm noch 
meer een aanslag op de grondwet 
En op de parlementaire demokra
tie 

De VU IS biezonder gehecht aan 
de fundamenten van onze 
rechtsstaat Tijdens een ontmoe
ting met de pers richtten de 
Vlaams-nationalisten zich tot de re-
genng en de partijen met een reeks 
positieve, opbouwende voorstel
len Met de bedoeling de demokra
tie en de politieke kuituur in dit land 
een dienst te bewijzen 

Noodtoestand 
VicAnciaux JaakGabnels, Hu 

go Schiltz en Oswald van Ooteg-
hem (die Paul Van Grembergen 
verving) brachten vooraf een aan
tal zaken in herinnering Daags na 
de feestdag van wat m de 
volksmond ,.onnozele kinderen" 
heet op29december 1981 .start
te de Kamer het eerste debat over 
de volmachten De excellenties 
waren amper twaalf dagen beë
digd Op Lichtmis, 2 februan 1982, 
hadden Kamer en Senaat hun fiat 
gegeven Gedurende een jaar 
mocht Martens zonder parlemen
taire pottenkijkers het drievoudig 

doel van zijn volmachten nastre
ven het verbeteren van de kon ku r-
rentiekracht van de ondernemin
gen, de gezondmaking van de 
openbare financiën en het schep
pen van werkgelegenheid Het 
heette dat België in een ,,nood
toestand" verkeerde en dat ,,hoog-
dnngend" moest opgetreden wor
den 

In 1983 werden precies dezelfde 
redenen aangevoerd Op het vlak 
van de kompetitiviteit van de onder-

frank (d I gemiddeld 210 000 fr 
per gezin) en dit bovenop de 5 000 
miljard staatsschuld Kortom, 22 
maanden met volmachten hebben 
met de verhoopte oplossing ge
bracht en rechtvaardigen geens
zins nog het verder monddood ma
ken van de Wetgevende macht 

Vanden Brande 
enGol: neen...? 

Toch wordt opnieuw gegrepen 
naar wat de regenngspartijen eufe
mistisch (en bijgevolg een tikje hy-
poknet) als ,,biezondere machten" 
aanduiden En ook deze keer wordt 
gewezen op ,,een snel en koherent 
optreden" Wat in feite betekent 
dat Martens tijdens de tachtiger ja
ren drie volle jaren met volmachten 
zal bestuurd hebben En dit terwijl 
iedereen het erover eens is dat 
zo'n systeem slechts duldbaar kan 
zijn wanneer het een hoogdnngend 
optreden betreft tijdens een zeer 
korte tijdspanne 

gisch feit Alle landen van West-
Europa zitten met soortgelijke pro
blemen geplaagd België is even
wel het enige land dat deze moei
lijkheden met volmachten be-
kampt Rest dan uiteraard het 
argument als zou ons Parlement te 
traag en met efficient werken 

Nu kan men inderdaad bezwaar
lijk beweren dat het Parlement een 
toonbeeld is van snelle en doelma
tige besluitvorming Als instrument 
IS deze instelling vermoedelijk niet 
meer aangepast aan de vereisten 
van een goed bestuur anno 1986 
Indien dit zo zou zijn, dan is het uit
schakelen van de inspraak van het 
verkozen Parlement zowat het 
laatste wat een goede demokraat 
zou doen Integendeel Uitgere
kend op dat ogenblik moeten de 
struktuur en de werkingsmogelijk-
heden van het Parlement aange
past worden, teneinde het in staat 
te stellen zijn essentiële rol als wet
gevende en kontrolerende instel
ling te vervullen 

op bedrog Een verbetering is mo
gelijk, o m door het uitschakelen 
vandezg zwijgplicht van de amb
tenaren Tot slot IS de VU voorstan
der van het afschaffen van de vol
ledige verdubbeling van alle 
besprekingen in Kamer en Senaat 

Alleen op deze manier kan het 
Parlement opnieuw een volwaardig 
tegenwicht worden voor de uitvoe
rende macht, wat een basis
voorwaarde IS voor het vrijwaren 
van echte demokratie Niet de 
pers, met de korporatieve belan
gengroepen moeten op de eerste 
plaats deze rol vervullen Het door 
de burgers vrij gekozen parlement 
moet opnieuw de eerste en voor
naamste gesprekspartner van de 
regering zijn 

De VU IS er zich van bewust dat 
de door haar beoogde en gewenste 
herwaardering van het Parlement 
een konsensus vereist tussen de 
partijen evenals de wijziging van 
sommige wetten Intussen is de VU 
bereid soliede procedure-afspra-

•-'^^^-^^VANS»^—H,*^m^^j|j|j^S^|_ 'rr_. 

-^^: 

1 
y* 

j « . :̂ 

• _ _ ^ • f0%l:,.ym''^^'^'-'''"'f 

M •^r-üÊ 

^^iagj^---:--y^S:y^:-x%gflg¥:^^ m^- m^^ 
Parlementsleden worden met zelden onvoldoende of zelfs fout ingelicht Hoelang heeft het bv met geduurd alvorens de gekozenen-des-volks 

cijfergegevens kregen over de nationale ekonomische sektoren, die naderhand gelogen bleken te zijn ' ' 
In Angelsaksische landen wordt dit, terecht, als bedrog vanwege de uitvoerende macht beschouwd En aldus ook bestraft 

nemingen kon een gunstige kente
ring genoteerd worden, maar zo
wel de toestand van de schatkist 
evenals de werklozen-statistieken 
bleven rampzalig De door de rege-
nng opgeeiste nieuwe volmachten 
werden nochtans maKkelijk toe
gestaan door de meerderheidspar
tijen Vandaag begin '86, wil Mar
tens met andermaal dezelfde ob-
jektieven zijn derde volmachten 
check verkrijgen Alhoewel onder
tussen onomstotelijk blijkt dat goe
de resultaten van vroegere 
volmachten-periodes eigenlijk ont
breken Met uitzondering dan van 
de konkurrentiekracht van de be
drijven • 

Op de beide andere terreinen 
bleef de situatie dezelfde, dit is ka-
tastrofaal De rijen aan de doploka 
len werden steeds langer en wie 
kan de diepte van het gat in de 
Schatkist nog peilen' Voor 1985 
alleen reeds noteren we een 
schuldtoename van 700 miljard 

CVP-fraktieleider Vanden Bran
de zei tijdens het eerste volmach
tendebat dat hij met bereid was een 
blanko-check te tekenen, tenzij op 
een hele resem voorwaarden werd 
ingegaan Zoals de beperkte duur, 
de beperkte materies, een heel 
precieze omschrijving van de be
voegdheden en de garantie dat het 
Parlement zijn kontrole blijvend 
kon uitoefenen Op zijn verzoek 
werd toen met ingegaan (Gisteren, 
dinsdag, herhaalde Vanden Bran
de ongeveer dezelfde eisen, waar 
mee hij zich in wezen belachelijk 
maakt, aangezien hij straks onget
wijfeld weer deze nieuwe volmach
ten zal goedkeuren) Vice-premier 
Gol sprak analoge taal Ook hij 
vond volmachten gedurende een 
jaar zowat het maksimum van wat 
toelaatbaar is 

Daarenboven is er nog iets De 
, uitzonderingstoestand" waar 
men in de Wetstraat-16 zo vaak 
naar verwijst is geen specifiek Bel-

Dit gebeurt echter met Bijgevolg 
heeft de Volksunie, zonder zich in 
detail te willen vastleggen op 
konkreet-uitgewerkte formules, wil
len wijzen op een reeks samenhan
gende mogelijkheden 

Zo denken de VU-frakties aan 
een zekere vermindering van het 
aantal parlementsleden evenwel 
met het behoud van een voldoen
de aantal om een behoorlijke repre
sentativiteit te waarborgen Ook 
pleit de VU voqor het toevoegen 
aan de parlementsleden van een 
beperkte staf deskundigen om de 
dossiers bij te houden, de bespre
kingen voor te bereiden en inlich
tingen te vergaren een systeem 
dat trouwens in andere landen 
bestaat Ook eist de VU voor de 
volksvertegenwoordigers en sena
toren toegang tot dezelfde informa
tiebronnen als de regenng Al te 
dikwijls worden de parlementsle
den onvoldoende en zelfs onjuist 
toegelicht, wat eigenlijk neerkomt 

ken te maken met de regering en 
de andere frakties Om op basis 
daarvan mee te werken aan een 
snelle behandeling van de wetsont
werpen die de regering belangrijk 
en dringend acht 

,,Macht achter 
de macht" 

Deze bereidheid veronderstelt 
evenwel dat de regering met een
zijdig alle tijd voor zich neemt en 
nadien het Parlement bruskeert 
Natuurlijk veronderstelt deze me
dewerking eveneens dat van het 
gebruik van volmachten wordt af 
gezien 

VicAnciaux besloot aldus ,Het 
IS de hoogste tijd dat aan het syste 
matisch verschuiven van de 
besluitvorming naar besloten kabi
netten of naar onderonsjes van 
met-verkozen klubjes een einde 
wordt gemaakt De verkozen 
macht IS de enige legitieme Niet 
de ,,macht achter de macht" " 
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EG-parlementslid Willy Kuijpers: 

Somalia vlucht 
voor honger 
en oorlog! 

Het rommelt in oostelijk Afrika, ,,de Hoorn van Afri
ka". Zuid-Jemen is aan een staatsgreep toe, na Soedan. 
Ethiopië roept meer en meer vraagtekens op, in de hon
gersnood en een aanzwellend vluchtelingenprobleem. 
Bovendien is deze oosthoek een gebied van uitzonder
lijk geopolitiek belang. Langsheen de Indische Ocea
an, de Golf van Aden, de Rode Zee en het Suezkanaal 
loopt immers de oliebevoorradingsweg voor Europa. 

VANUIT zijn opdracht in de 
Europese Parlementaire 
Ontwikkelingssamenwer-

kingskommissie bracht Willy Kuij
pers een nieuwjaarsbezoek aan de 
vergeten vluchtelingenkampen op 
de grens tussen Ethiopië en Soma
lia. „WIJ" ging met hem praten. 

WIJ: Voor enkele maanden 
verraste je de politieke wereld 
met een unieke beeldband over 
de misbruiken bij de voedselhulp 
in Ethiopië, nu trok je naar Soma
lia... Waarom? 

W. Kuijpers: „Deze bezoeken 
vormen één geheel. De vluchtelin
genstroom vanuit Ethiopië naar So
malia groeit de jongste tijd immers 
met honderden per dag aan. Een 
vlucht niet voor de droogte! Nie
mand spreekt hierover." 

WIJ: Waarom dan wel? 
W. Kuijpers:,,Voor de bombar

dementen, voorde kollektivisering, 
voor de godsdienstonderdrukking! 
Sedert 1974 kwam in Ethiopië een 
door de Sovjetunie, Cuba en de 
DDR gesteunde kolonel Menghistu 
aan de macht. Zo loste de Sovjetu
nie er het even imperialistisch -
maar door het Westen gesteunde 
- keizerrijk van Haile Selassie af. 
De nationalistische bevrijdingsbe-
v/egingen van: Eritrea, Tigray, 
Wollo, Sidamo, Ormo, Afar enz... 
bleven verder werken tegen het 
nieuwe centralistische regime in. 
De droogte is slechts een 
probleem-onderdeel naast de hele 
kolonisatie-politiek in de Hoorn van 
Afrika." 

Bedreigde 
identiteit 

WIJ: Is het verzet in Ethiopië 
sterker dan vroeger? 

W. Kuijpers: „Jazeker. Ethiopië 
omvat een 70-tal taalgroepen die 
nu door 't gelijkschakelend kom-
munistisch regime nog meer be
dreigd zijn in hun bestaan dan 
vroeger. Bovendien worden-zoge
zegd omwille van de droogterede
nen - een paar honderdduizenden 
Eritreeërs, Tigré- en Oromomen-
sen naar het tropische Zuiden over
gebracht. De verschillende volke
ren van Ethiopië worden nu letter
lijk in hun identiteit bedreigd. De 
Eritreeërs zijn militair het best ge
organiseerd en hebben sedert ja
ren in de bergen, tegen Soedan 
aan, 2/3e van hun grondgebied be
vrijd. l\/laarookin Tigray, Wollo, Si
damo en bij de Af ars en Oromo's 
woedt de vrijheidsstrijd." 

WIJ: En de Somaliërs? 
W. Kuijpers: „Dat zijn reeds 

heel oude slachtoffers van het 
Amhaars-Ethiopisch imperialisme. 
De Amhaars, koptisch-kristelijke 
koning Menelik II kon reeds in de 
19e eeuw heel wat Somatisch 
grondgebied veroveren. En toen 
de Europese grootmachten tijdens 
de Konferentie van Berlijn (1885) 
hun koloniale invloedssferen in Af
rika met staatsgrenzen vastlegden, 
profiteerde hij als enige zelfstandi
ge Afrikaanse staat tussen de, ,gro-
ten" van die tijd om zijn veroverd 
gebied te laten erkennen." 

Uit de 
Sovjetboot! 

WIJ: Was dat ook niet omdat 
hij een „kristelijk" keizer was? 

W. Kuijpers: „Zeker, in het 
kristelijke West-Europa beschouw
de men Abessinië - Ethiopië als een 
kristelijk en dus per definitie 
Westers eiland temidden van de 
Islam. De Amhara's werden im
mers al heel vroeg gekristianiseerd 
door de Portugezen. Aan het on
recht van dit keizerlijk en imperia
listisch feodalisme gingen de 
Westerse politici mild voorbij. Het 
volkerenrecht beroerde hen nog 
minder. En hun handelsbelangen 
langsheen de Rode Zee, de Golf 
van Aden en de Indische Oceaan 
waren immers gevrijwaard door de 
koloniale troepen. Wanneer de Ne
gus Haili Selassie in 1916 de kei
zerlijke dienst overneemt (tot in 
1974) verandert er mets aan dit im
perialistisch streven en evenmin 
aan de verhoudingen met het 
Westen." 

WIJ: Na de oorlog veranderen 
de beide grootmachten het aan
schijn van de Hoorn van Afrika. 

W. Kuijpers: „/n wezen niet. Het 
Ethiopisch imperialisme blijft im
mers bestaan, eerst met de steun 
van Groot-Brittanië en de VSA. Se
dert &gè' met die van de Sovjetu
nie. Wat wijzigde? Egypte in 1972, 
Soedan in 1976 en Somalia in 1977 
stapten uit de Sovjetboot naar de 
VSA, zodat Zuid-Jemen en Ethio
pië de laatste oostbloksteunpunten 
zijn in de Hoorn van Afrika." 

WIJ: Waarom steunt het 
Westen dan zo sterk Ethiopië in 
zijn droogteprobleem? 

W. Kuijpers: „Dat is ook voor 
mij de vraag. Somalia dat nu onge
veer 1 miljoen vluchtelingen her
bergt ontving in 1984 slechts voor 
300.000 rekeneenheden nood
hulp; Ethiopië dat de vlucht veroor
zaakt... 17miljoen! Te vermenig
vuldigen met 45 fr.! Wil het Westen 
Ethiopië aldus verlekkeren en uit 

President Siad Barre en Willy Kuijpers. 

dezelfde Sovjetboot lokken ? Het 
zou een erg kortzichtige redene
ring zijn." 

WIJ: Onrechtstreeks betalen 
wij dus met onze voedselhulp de 
aankoop van Sovjetwapens voor 
de volkerenonderdrukking. 

W. Kuijpers: „Dat is niet te sterk 
gezegd. Meer nog: in het raam van 
de Lomé-akkoorden verkopen de 
Ethiopiërs tegen harde dollars 
voedselprodukten op de Westerse 
markt waarmee ze op hun beurt die 
wapens betalen. De internationale 
politiek erkent slechts staten... Vol
kerenrecht komt daarbij niet te 
pas..." 

WIJ: En Somalia? 

W. Kuijpers: ,,0h Somalia is te 
arm om ook maar iets te kunnen 
doen. In een persoonlijk gesprek 
verklaarde president-generaal Si-
ad Barre ons dat hij niet eens bij 
machte Is om de stroperij van de 
Somalische visgronden langsheen 
de Stille-Oceaankust te beteuge
len. Op 30 januari 1984 bombar
deerden Ethiopische migs Boro-
ma. Tientallen schoolkinderen 
kwamen daarbij om. Trouwens 
Ethiopië houdt naast het Somali
sche Ogaden ook nog een aantal 
grensdorpen wederrechterlijk be
zet... Wie protesteerde er? Wie 

weet dit? Wie bekommert er zich 
om?" 

WIJ: Wat heb je met deze reis 
bereikt? 

W. Kuijpers: „Samen met twee 
joernalisten en een Leuvens soci
oloog konden we tientallen getui
genissen van vluchtelingen filmen. 
Sommigen onder hen kwamen uit
geput, na dagenlange nachtmar-
sen, over de grens aan. Telkens 
weerklonk hetzelfde: ons vee werd 
door het Ethiopisch leger afgeno
men, we werden uit de moskee ge
zet, familieleden werden vermoord 
en gevangen gezet... Eenzelfde 
exodustreurzang waarbij de in het 
Westen bekende droogte niets te 
maken heeft." 

WIJ: En wat nu ? 

W. Kuijpers: „Ik vroeg een on
derhoud aan bij EG-kommissaris 
Nattali om hem de filmbeelden te 
tonen en hem te vragen op te tre
den in Addis Abeba. Verder gaan 
we trachten de voedselhulp voor 
Somalia, dat in Afrika het hoogste 
aantal vluchtelingen herbergt, te 
verhogen. 

Tenslotte willen we met onze do-
kumenten de pers inlichten, zodat 
de andere zijde van de Hoorn van 
Afrika toegelicht wordt. 

Het is een onvervangbare op
dracht voor de Europese volksna-
tionale bewegingen om waar ook 
ter wereld het vertrapte volkeren
recht aan te tonen en te verhel
pen." 

Somalia - in - Af rilca 
In het uiterste oosten van Afrika ligt Somalia. Daar is 

Afrika met 7.600 km van West naar Oost op zijn breedst. 
Afrika omvat 20 % van 's werelds landoppervlakte en 
herbergt slechts 9 % van de wereldbevolking. Sedert 
iets meer dan een kwarteeuw vormt Somalia - naast de 
55 andere Afrikaanse - een onafhankelijke staat. 

AAR dan doodarm, zelfs 
een der 20 armsten ter we
reld. Het poogt tegen 

een onverbiddelijke natuur én te
gen het Ethiopisch imperialisme in, 
zijn bestaansrecht te bewijzen. Met 
ongeveer 6 miljoen inwoners - wie 
zal ze precies tellen ? - vormen de
ze (voor 70 %) nomaden een vrij 
homogeen soennitisch Islamvolk. 

Verlaten 
weduwe... 

Tengevolge van de Europese en 
Ethiopische kolonisatie leeft het, 
door totaal kunstmatige grenzen 
verdeeld, over 4 staten: Somalia-
zelf, Ethiopië (Ogaden!), Djibouti 
en Kenia. Via een soort,,taalunie" 

veroverden de Somaliërs in 1972 
een eenheidstaal met Latijns 
schrift. Daarnaast behielden in So
malia het oud-koloniaal Araabs, Ita
liaans en Engels een officieel 
bestaans- en gebruiksrecht. Zo 
blijft er een bevoorrechte kontakt-
brug bestaan naar de oude koloni
satoren, die de Somalische 
kuststrook, na de Perzische, 
Araabse en Portugese ,,bezoe
ken '' opdeelden in: Frans-(Djibou-
ti), Brits- (het Noorden) en Italiaans 
(het Oosten) Somaliland. Italië 
bleef de voornaamste handelspart
ner. Ongestoord vinden we - in de 
moordende zon - langsheen de 
,,via imperiale" naar de sui
kerstreek Dohar, de mensgrote 
mijlpalen met de merktekens van 
de bezetters. In Mogadishu, de 
hoofdstad, troont Umberto's triomf
boog als een verlaten weduwe. Tot 
nader order, organiseren de Italia
nen sedert 1959 er de universiteit 
vooreen 9.000-tal Somaliërs. Een 
hele prestatie als je bedenkt dat dit 
fier volk voor zowat 70 % nomaad 
is en tot 1970 slechts ongeveer 3 % 
geletterden telde. Met Afrikaanse 
normen gemeten is Somalia een 
echt veeteelt- en landbouwland 
met uitvoer van dromedarissen, 
bananen en citrusvruchten. Naast 
de ontelbare geiten-, schapen- en 
runderenbestanden vormen deze 
dromedarissen er een bijna heilige 
diersoort. Zowalt 30 % van het we
reldaantal wordt in Somalia ge
teeld ! Somalia betekent trouwens 
- vrij vertaald: hij die dromedaris-

senmelk drinkt! Ze is bovendien 
lekker en erg voedzaam. Dromeda
rissen zijn de levens- en vervoers-
faktor voor de Somaliërs, betrotw-
baar in alle seizoenen. Bestendige 
windseizoenen en een harde zon; 
weinig neerslag - slechts 50 tot 100 
mm jaarlijks - en hoogteverschillen 
tot 2.400 m bepalen het klimaat. 

Melk 
en honig? 

Vanuit het Ethiopisch hoogland 
stromen 2 reuzerivieren, de Juba 
en de Shebelle, met massa's goed 
landbouwslib naar de Somalische 
zuidervlakte aan de Stille Oceaan. 
Daar kan een land van melk en ho
nig ontstaan, indien waterbe-
vloeiïng georganiseerd wordt. Sa
men met het noordelijke Hargeisa-
gebied huizen hier verspreid over 
een 30-tal hutten- en tentenkam
pen, 700.000 Ethiopische vluchte
lingen, gevoed (nu ja, 500 tot 600 
gr per dag) door de internationale 
gemeenschap. De hulp komt in de 
eerste plaats van Europa (60%) en 
daarnaast van de VSA (40%).,,Ca
re" een Amerikaanse gespeciali
seerde liefdadigheidsinstelling - die 
ook in Europa (na 1944) de voed
selhulp bezorgde - bundelt en ver
deelt alles met een onpartijdige 
stiptheid. Ethiopië waar een para
militaire staatsinstelling de hulpak-
ties koördineert, kan er in de leer 
komen. Maar dat zal wel met, want 
de broze, veroverde staatsgrens 
duidt ook hier in de Hoorn van Af-
nka 2 werelden, 2 invloedssferen 
aan. Het lot en de toekomst van de
ze vluchtelingen (tot 1 miljoen op
gelopen beweren velen - maar nog
maals : wie zal ze tellen ?), vergeten 
in de openbare opinie en in het po
litieke spel, vragen onze beleid
saandacht. 

Willy Kuijpers, 
lid van het Europees Parlement 
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Heeft Nederland nu ook z'n VdB? 

Lubbers-muis heeft 
miljoenen-staartje 

Eerste minister Ruud Lubbers van de Nederlandse 
rooms-blauwe regering beloofde vier jaar geleden bij 
zijn aantreden dat bijzijn persoonlijke zakelijke interes
ses streng zou scheiden van het staatsbelang. Maar nu 
is de staart van honderden miljoenen guldens zichtbaar 
geworden van de muis die Lubbers en zijn familie in de 
jaren '70 baarden. Een oud-minister spreekt van een 
,,sociaal misdrijf" en „financiële oplichterij". 

DE gewiekste oud-zakenman 
Lubbers droeg in 1982 de 
aandelen die hij bezat in 

het familiebedrijf „Hollandia 
Kloos" (staalkonstruktiewerken) 
over aan zijn broer die er sindsdien 
de zeggenschap over heeft. Als 
eerste minister voldeed hij daar
mee aan de eis van het parlement 
om voortaan zakelijke belangen 
geen rol meer te laten spelen bij het 
nastreven van het staatsbelang. 
Let op het woordje voortaan. Want 
tevoren heerste de serieuze ver
denking dat Lubbers, met name in 
de periode 1973-77 toen hij mi
nister van Ekonomische Zaken 
was, het met die ,,scheiding van 
machten" niet zo nauw nam. Daar
over IS thans een en ander naar 
buiten gebracht in een Nederland
se televisie-uitzending. 

,,Zacht prijsje,, 
De kern van deze zaak die tot 

een hoop deining heeft geleid — en 
waarbij al, zij het kreupele, verge
lijkingen worden gemaakt met de 
Belgische affaire-VDB — is de be
schuldiging dat de broers Lubbers 
het ministerie van Sociale Zaken 
voor miljoenen hebben opgelicht 
en dat het ministerie van Ekonomi
sche Zaken (waar Ruud Lubbers 
dus aan het hoofd stond) grote be
dragen heeft uitgegeven die de fa
milie Lubbers in staat stelden om 
zich met miljoenen guldens te ver
rijken. 

Even op een rijtje gezet: I n 1975 
klopte het destijds in Nederland 
zeer bekende koncern Nederhorst, 
dat onder meer een staalbedrijf 
omvatte, bij het ministerie van Eko
nomische Zaken aan om steun. De 
onderneming was namelijk in fi
nanciële perikelen geraakt. Lub
bers verstrekte onmiddellijk 100 
miljoen gulden, waarna zijn eigen 
familiebedrijf, samen met enkele 
andere staal-ondernemingen, er 
voor ,,een zacht prijsje" in slaag
den het staalbedrijf van Nederhorst 
over te nemen en daarmee een 
konkurrent uit te schakelen. Vol
gens de voorzitter van de Stichting 
Onderzoek Bedrijfsinformatie ver
dienden de overnemende bedrij
ven met deze operatie 9 miljoen 
gulden Samen zetten ze een nieu
we kombinatie op die meteen van 
minister Lubbers een renteloze le
ning kreeg van 2,5 miljoen gulden 
plus de toezegging van een groot 
aantal overheidsopdrachten. De 
hiervoor genoemde stichting schat 
dat het hele geval aan het ministe-
ne van Ekonomische zaken enke
le honderden miljoenen heeft ge
kost, maar aan de familie Lubbers 
10 tot 20 miljoen gulden opleverde 

Zwartwerkers 
Parallel aan deze geschiedenis 

loopt de betichting dat de Lubber-

sen het ministerie van Socnale Za
ken voor enkele miljoenen hebben 
opgelicht door honderden zwart
werkers aan te stellen in het nieuw 
gevormde staalbedrijf. Weliswaar 
had dit bedrijf, waarvan de broers 
Lubbers grootaandeelhouder wa
ren, toegezegd dat het voorrang 
zou geven aan de ontslagen arbei
ders van het inmiddels failliet ver
klaarde Nederhorst-koncern, maar 
in plaats daarvan ging men in de 

slag met koppelbazen Niet alleen 
IS er daardoor sprake geweest van 
het niet afdragen van sociale pre
mies, maar ook moest Sociale Za
ken opdraaien voor de uitkeringen 
aan de vroegere Nederhorst-
werknemers. Naar schatting is 
hiermee een bedrag gemoeid ge
weest van 3 miljoen gulden. 

,,Bedonderd" 
Alles bijeen een (dubbele) mil-

joenenstaart van een vette muis uit 
Lubbers' verleden. Wie zich daar
over biezonder boos maakt, is de 
toenmalige minister van Sociale 
Zaken, Jaap Boersma. In een reak-
tie op de betreffende onthullingen 
aarzelde hij met de woorden ,,soci
aal misdrijf" en ,.financiële oplich
terij" in de mond te nemen, eraan 
toevoegend,,Ik voel me bedonderd 
en honderden ontslagen werkne
mers van Nederhorst zijn be
lazerd". 

Ruud Lubbers, beticht van „sociaal misdrijf' 

Binnen de Nederlandse politiek 
is er ovengens opvallend terughou
dend gereageerd op de aantijgin
gen. Pas in februan zullen er in het 
parlement vragen over worden 
gesteld. Premier Lubbers heeft wel 
gezegd dat het om ,,gemene be
schuldigingen" ging en dat de op

zienbarende televisie-uitzending 
meer te maken had met de verkie
zingen van mei aanstaande. Het 
betreffende programma werd uit
gezonden door de (socialistische) 
VARA. 

jeeveedee 

Chief Buthelezi in Straatsburg: 

„Zuid-Afrika 
zal niet branden!" 

Straatsburg. „Zuid-Afrika moet zijn plaats innemen 
in de beschaafde westerse wereld." Ziedaar één van de 
merkwaardige uitspraken van Chief Buthelezi verleden 
week in het Europees Parlement. Wie Zuid-Af rika zegt, 
denkt meteen aan Botha contra het ANC van Nelson 
Mandela, aan Apartheid of zwarte chaos, aan de strijd 
tussen wit en zwart of goed en kwaad. Op uitnodiging 
van LadyDi, the Baroness of El les, kwam de zwarte Zu-
luleider Buthelezi, president van Kwazulu en van de po
litieke partij Inkatha (meer dan één miljoen betalende 
leden) te Straatsburg zijn mening vertellen over de 
toestand in Zuid-Afrika. 

DE Vlaamse Zuid-Afrika-
kenner Steven Debroey au
teur van ,,De bronnen van 

de Apartheid" zei in één van zijn 
konferenties dat een redelijke 
oplossing voor Zuid-Afnka alleen 
kan komen uit de hoek van Chief 
Buthelezi. Reden temeer om eens 
te luisteren naar deze politieke lei
der m een verscheurd land. 

,,Zuid-Af rika zal niet 
branden." 

Om te beginnen zegt Buthelezi 
zich sterk af te zetten tegen het ge
bruik van geweld door het ANC 
Meer nog: hij stelt dat onze bericht
geving over Zuid-Afrika met opzet 
wordt verdraaid om de indruk te ge
ven dat heel het zuiders kontinent 
in vuur en vlam staat ,,Er is slechts 
geweld rond Kaapstad, Johannes
burg en Port Elisabeth. Net alsof 
rellen in Bonn, Parijs en Rome zou
den betekenen dat heel West-
Europa op zijn kop zou staan. Bo
vendien en zelfs als men dat zou 

Buthelezi: ekonomische boycot 
niet goed! 

wensen, is het niet zo vanzelfspre
kend dat men het zo ver krijgt: 
Zuid-Afrika en zijn regering zijn mi
litair sterker dan de rest van Afrika 
samen." 

Buthelezi zeft bovendien als 
kristene het geweld te verwerpen 
en dat wie beweert dat Zuid-Afrika 
zal branden het mis voor heeft. Het 
regime is daarvoor veel te sterk. 
Bovendien komt het geweld vaak 
uit een andere hoek, voornamelijk 
van werkloze jongeren. 50 % van 
de bevolking is jonger dan 15 jaar, 
zegt Buthelezi, en het geweld op 
straat is meestal het werk van jon
geren onder de 20 jaar Vandaar 
dat heel andere strategieën dan 
wel het geweld de samenleving in 
de Zuid-Afrikaanse staat kunnen 
harmoniseren. 

In overleg 
met de blanken 

Een teer punt voor de Zululeider 
is de vraag of de blanke regering 
ooit bereid zal zijn besprekingen 
aan te gaan over een geleidelijke 
afbouw van het apartheidsregime, 
in vreedzame samenspraak met de 
demokratisch verkozen vertegen
woordigers van het zwarte bevol
kingsdeel. Buthelezi verlangt daar
bij dat zwart en wit samen voorstel
len uitwerken om geleidelijk te 
komen tot een open samenleving, 
in plaats van de gesloten maat
schappij die gebouwd is op 
Apartheid 

Al zou Buthelezi daarbij de voor
waarden van het ANC willen venwe-
zenlijkt zien toch vindt hij deze met 
van aard om het gesprek op gang 
te brengen 

Ekonomische 
boycot is slecht 

Nog een merkwaardige uit
spraak geldt de ekonomische boy
cot. Het westen wil Zuid-Afrika de
sinvesteren en ekonomisch boy
cotten, om het apartheidsregime 
onder drukte zetten. De zwarte lei
der Buthelezi vraagt daarmee op te 
houden. De ekonomische afhanke
lijkheid van zwart ten opzichte van 
blank en omgekeerd is enorm groot 
en groeit nog elke dag. Bovendien 
IS de ekonomische afhankelijkheid 
van de omliggende staten zeer 
groot. Botswana, Swaziland, Leso
tho, Mozambiek en Zimbabwe zou
den bij een boycot meer lijden dan 
de bevolking van Zuid-Afrika zelf 
Buthelezi vindt daarentegen dat 
het Westen, wanneer het toch 
Zuid-Afnka wil helpen, beter scho
lingsprogramma's voor de zwarte 
bevolking zou steunen, opdat de 
zwarten meer en meer hun verant
woordelijkheid in het ekonomisch 
leven van Zuid-Afnka zouden kun
nen nemen. ,,En het is precies op 
dat punt dat de beschaafde wester
se wereld waar ook wij willen toe 
behoren, Zuid-Afnka daadwerkelijk 
kan helpen." 

Buthelezi is een merkwaardig 
man en zeer populair leider, met de 
vaste wil een vreedzwame oplos
sing voor Zuid-Afrika te verwerven. 
Buthelezi is iemand die wil praten 
zonder voorwaarden, maar met 
een regering die als einddoel stelt 
het delen van de macht met alle be
volkingsgroepen van Zuid-Afnka. 
Hoe lang nog kan Pretoria dit blij
ven weigeren'' 

Herman Verheirstraeten 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 25 jan. 
D BRT1 -14.55 
W.K.-Veldrijden amateurs, reportage 
D BRT1 -16.05 
Een akkoordje met z'n drieën, film 
D BRT 1-18.35 
De kleinste zwerver, serie 
D BRT 1 -19.00 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT 1 - 20.20 
Terloops 
D BRT 1-21.05 
Hartgeluiden, film 
D BRT1 -23.10 
Sport op zaterdag 
D Ned. 1 -20.28 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 -21.15 
Nederland muziekland, show 
D Ned. 1 -22.15 
Nieuwslijn, info 
D Ned. 1-22.55 
The Twilight zone, kortverhalen 
D Ned. 2-19.12 
Op volle toeren, show 
D Ned. 2-20.00 
Kieskeurig op wielen, konsu-
menteninfo 
n Ned 2-20 25 
Andre Van Duins komedie parade, 
show 
D Ned. 2-21.15 
Welkom Flevoland, show 
D Ned. 2-22.40 
Studio sport 
D Ned. 2-23.10 
Huang Tudi, film 

Zondag 26 jan. 
D BRT 1-11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT 1-12.30 
W.K.-Veldrijden-juniores, reportage 
D BRT1 -14.25 
Handel en wandel. Info 
D BRT 1-1455 
W.K.-Veldrijden profs, reportage 
D BRT 1-16.30 
Paëlla, kooktip 
D BRT 1-16.50 
Een mens van goede wil, serie 
D BRT 1-18.20 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
D BRT 1-20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.35 
Het pleintje, serie 
D BRT 1-21.25 
Cinemanie, filmkwis 
D Ned. 1 -19.05 
Tekenfilmfestival 
D Ned. 1 -19.20 
Battlestar Galactica, SF-serie 
D Ned. 1-20.10 
De appelgaard, serie 
D Ned. 1-21.15 
Kwarteeuw kleinkunst, dok serie 
n Ned. 1-22.15 
India, voor en na de moord; dok. 
D Ned. 2-19.00 
Studio sport 
D Ned. 2-20.10 
Spitting image, satire 
D Ned. 2-20.37 
Filmfestival Rotterdam, reportage 

Sally Field en Burt Reynolds in,,Hooper", het verhaal van een ouder wor
dende stuntman. (Vrijdag om 21.15 uur op BRT 2). 

D Ned. 2-21.37 
Bez Konca, film 
D Ned. 2-23.27 
De Rotterdam Award 1985 

Maandag 27 jan. 
D BRT 1-18.10 
Kameleon, kinderinfo 
D BRT1 -20.10 
Quo Vadis, nieuwe serie 
D BRT1 -21.00 
Onthaalhuizen, info 
D BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2-19.25 
Charlie Chaplin, om te lachen 
D BRT 2-20.20 
Extra-time, sportinfo 
D BRT 2-21.35 
Vizier, voor smalfilmers 
D Ned. 1-19.05 
Dierenmanieren, natuucdok. 
D Ned, 1 -19.28 
Andre André, show 
n Ned. 1-20.28 ^ 
De kip en het ei, serie 
D Ned. 1-21.00 
Het geheim van de zwarte draak, serie 
D Ned. 1 - 22.00 
Tros aktua 
D Ned. 1 -22.30 
Nairobi, film 
D Ned. 2-19.27 
De zonen van de roze panter, strip 
D Ned. 2-20.00 
Gevangene zonder naam, cel zonder 
nummer, film 
D Ned 2-21.35 
Herman De Man, dok. 
D Ned. 2-22.45 
Den Haag vandaag 
D RTB 1 - 20.05 
Jaws, film en debat over de gevaren 
van de zee 

Dinsdag 28 jan. 
n BRT 1 -18.35 
Er was eens... het heelal, dok. serie 
D BRT 1-19.05 
Sociaal huren: hoe, wie, wat?; info 
D BRT 1 - 20.25 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20 55 
De kommet van Halley, dok. info 
D BRT 1 - 22.50 
E.K.-Kunstrijden, reportage 
D BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, serie 

D BRT 2-19.30 
Charlie Chaplin, om te lachen 
D BRT 2-20.25 
De kleine waarheid, sene 
O BRT 2-21.45 
Mike, praatshow 
D Ned. 1 -19.00 
The Cosby show, serie 
D Ned. 1-19.25 
Wegvan de snelweg, natuurdok. 
D Ned. 1 - 20.28 
Het wassende water, serie 
D Ned. 1-21.35 
Hier en nu, info 
D Ned. 1 -22.15 
Hill street blues, serie 
D Ned. 1 - 23.00 
Cheers, serie 
D Ned. 2-19.12 
M.S. „De Weereld", serie 
n Ned. 2-19.37 
Kenmerk, info 
D Ned. 2-20.00 
Privacy: „Achter je rug om..."; info 
D Ned. 2-20.55 
Panoramiek, info 
D Ned. 2-21.30 
Nieuws uit de ruimte, dok. 
D Ned. 2-22.45 
Den Haag vandaag 

Woensdag 29 jan. 
D BRT 1-18.10 
Zeppelin, kinderinfo 
D BRT 1-18.35 
Kapitein Zeppos, serie 
n BRT 1-20.10 
Namen noemen, kwis 
D BRT 1-21.00 
De strenge winter van 1985, dok. 
D BRT 1-21.30 
Bill Cosby show, serie 
D BRT 1-21.55 
De verleiding uit het Oosten, dok. 
sene 
D BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2-20.20 
De betoverden, film 
D Ned. 1 -19.00 
De snorkels, serie 
D Ned. 1 - 20.35 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 -21.00 
Sonja op woensdag, praatshow 
D Ned. 1 -21.50 
Achter het nieuws. Info 
n Ned. 1-22.25 
De speurder, serie 
D Ned. 2-20.10 
Nederland C, kultuurinfo 

D Ned. 2-21.00 
Voro-Nova, film 

Donderdag 30 jan. 
D BRT 1-16.00 
60 +, magazine 
D BRT1 -18 35 
Kinderarbeid, jeugdfilm 
D BRT1 -19.00 
Mosselbereiding, kooktip 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, kaartspel 
D BRT T-20.55 
Panorama, info 
D BRT1 -21.45 
Dallas, serie 
D BRT 1 - 22.50 
E.K. Kunstrijden, reportage 
D BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, sene 
D BRT 2-19.25 
De smaak der dingen, info 
D BRT 2-20.20 
Het bal, film 
D Ned. 1-19.00 
De familie Robinson, serie 
D Ned. 1 -19.25 
Aartsvaders, dok. serie 
D Ned. 1 - 20.28 

Het ontstaan van het kontinent, dok. 
serie 
D Ned. 2-19.12 
Magnum, serie 
D Ned. 2-20.00 
Veronica film, filminfo 
D Ned. 2-20.30 
Bloed, Zweet en Tranen, serie over 
Holland Koloniale verleden 
D Ned. 2-21.30 
The George Baker Selection op Ha
waï, show 
D Ned. 2-22.05 
The Twilight-zone, sene 
D Ned. 2-22.45 
Den Haag vandaag, info 

Vrijdag 31 jan. 
D BRT1 -18.10 
Prikballon, kleutermagazine 
D BRT1 -18.25 
Star trek, SF-serie 

D BRT 1-19.15 
De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting 

D BRT 1-20.15 
De kollaboratie, dok. serie 
D BRT 1-21.35 
E.K.-Schaatsen, reportage 
D BRT 2-19.00 • 
1 Week sport 
D BRT 2-20.25 
Premiere, filminfo 
a BRT 2-21.15 
Hooper, film 
D Ned. 1-17.46 
Ruud en Leonie, praatshow 
D Ned. 1-19.00 
Wordt vervolgd, stripinfo 
D Ned. 1 - 20.33 
Wedden dat...?, show 
D Ned. 1-22.20 
Avro's televizier, info 
D Ned. 1 - 22.50 
M.A.S.H., serie 
D Ned. 1 - 23.50 
Sportpanorama 
D Ned. 2-19.12 
De eerste de beste, rekords 
D Ned. 2-20.05 
Slippers, blijspel 
D Ned. 2-23.35 
Simonskoop, filminfo 
D Ned. 2-0.00 
Buffalo Bill, de held van het Wilde 
Westen, spagetti-western 

Een film 
g^er dag 

Zaterdag 25 jan. 
Een akkoordje met z'n drieën 

Toneelschrijver George Curtis (Gary 
Cooper) maakt in een tremcoupé ken
nis met de aantrekkelijke tekenares Gil-
da (Miriam Hopkins). Maar ook schilder 
Tom Chambers (Fredric March) is erg 
onder de indruk van haar charmes. 
(BRT 1, om 16.05 u.) 

Zondag 26 jan. 
Qu'est-ce qu'on attend pout être 

heureux? 

Franse satirsche film met o.a. Ro-
main Bouteille, Evelyne Buyie e.a. Voor 
de opname van een reklamespot van 45 
sekonden wordt een groot aantal figu
ranten, dansers en technici bijeenge
bracht. Zij komen in opstand tegen de 
hondse behandeling door de spon
sors... (RTL, om 17 u.) 

l\/laandag 27 jan. 
Jaws 

Amerik. film van Steven Spielberg 
met Roy Scheider, Richard Dreyfuss, 
e.a. In het badplaalse Amity worden 
verscheidene vakantiegangers aange
vallen door een reusachtige witte haai. 
(RTBF1, om 20.05 u.) 

Dindsdag 28 jan. 
Bang Bang 

In deze Frans-ltal. muzikale film uit 
1966 maakte de zangeres Sheila haar 
filmdebuut. Zij erft van haar oom een 
detektivebureau en trekt naar Londen 
om een opleiding te volgen bij Scotland 
Yard. (RTL, om 22.40 u.) 

Woensdag 29 jan. 
Voro-Nova 

Nederl. film uit 1985. Een eenzame 
man (Aat Ceelen) doolt vaak rond op 
een verlaten terrein in de haven van 
Rotterdam en verzamelt allerlei afval. 
Zijn gebied wordt echter bedreigd door 
spelende kinderen... (Ned. 2, om 21 u.) 

Donderdag 30 jan. 
LeBal 

Frans-ltal.-Algerijnse film waarin de 
Franse geschiedenis van 1936 tot 1983 
doorheen het gebeuren in een balzaal 
verteld wordt. De zaal zelf verandert 
niet, maar het dekor, de mode, de mu
ziek en de dansers worden aangepast. 
(BRT 2, om 20.20 u.) 

Vrijdag 31 jan. 
Hooper 

Amerik. film met o a. Burt Reynolds 
en Sally Field. Hooper is een stuntman 
in Hollywood, die een andere baan 
zoekt tot hi) verneemt dat een nieuwko
mer in het vak, klaar staat om zijn plaats 
in te nemen... (BRT 2, om 21.15 u.) 
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I. 
Een slaande 

deur. Dat was het 
voorlopige einde 
van een echtelij
ke ruzie. Meteen 
stond Walter op 
straat, onder het 

^ ^ ^ ^ afdakje, want de 
^ % ^ ^ > A regen striemde 
^ ^ ^ ^ ^ P ongenadig de 
^ ^ B ^ ^ winterse zater-

^ ^ ^ ^ dagmiddag. Daar 
^ ^ ^ ^ stond hij dan 
^ ^ ^ ^ door janenalle-

man verlaten op 
de dorpel van 

zijn eigen kot. Walter staarde in 
de plassen waarin de regen rin
gen tekende. 

,,... en dat allemaal voor een 
bagatel!" Walter was er een 
beetje beschaamd over en voel
de een vreemde pijn die hem he
lemaal onbekend was. ,,Een ba
gatel , ja! Zo mag je het wel noe
men". Hij draaide een Drum en 
beschermde met zijn handen het 
flauwe vlammetje uit de aan
steker. 

,,Als je zo blijft snurken vraag 
ik de echtscheiding!" zo had Sa-
bien hem nog nageroepen. ,,lk 
ben niet zot. Gij liggen maffen en 
ik als een kieken zitten koekeloe
ren!" Het verwijt sneed als een 
vlijm. Hoe was het zover kunnen 
komen? Klein natuurlijk, zoals 
alle miserie klein begint. Met een 
onschuldig snurkje en toen van 
kwaad naar erger. „Alle mannen 
snurken" had degekonsulteerde 
psychiater het probleem wegge
lachen. 

Snurken... 
,,Caesar snurkte ook en Napo

leon!" Dat Hitler ooJ( een gerepu
teerd ronker was verzweeg de 
specialist wijselijk. „Snurkers 
zijn schurken!" vond de vrouw 
van Walter. Hij gooide de sigaret 
in een plas en stapte naar 't Oud 
Gemeentehuis. Het zaterdag-
mlddagcafé lag er verlaten bij. 
De tafels en de stoelen stonden 
netjes gelijnd te wachten op de 
klanten. Roza keek vreemd op en 
zei meteen: ,,lk denk dat er wat 
scheelt. Ik zal ons eens iets goed 
uitgieten. De bazin schonk Wal
ter en zichzelf een Frater Ambro-
sius. En nog een en nog een. 
Toen Walter dan laat op de avond 
thuiskwam en wou zeggen waar 
hij gezeten had werd juist de 
wurger van de weekendfilm ont
maskerd, spreken was dan ook 
niet gewenst. Dus zweeg hij en 
kroop in bed. 

In het putteke van de nacht 
toen hij zo nodig moest en zich 
op de tippen van de tenen door 
het trappehuis haastte werd zijn 
aandacht gevestigd op een re
gelmatige ronk. Bij nader toeho
ren bleek deze uit de kamer van 
zijn dochtertje te komen. Verte
derd knielde hij naast het bedje, 
hield de adem in en luisterde. Het 
snurken bleek regelmatig, krach
tig maar beschaafd en vooral met 
kennis van zaken. De trotse va
der kuste het voorhoofdje en 
f luisterde :„'t Zijn schone kinde
nen die op hun vader lijken!" D 
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doot-de-wee/^ 

'QnihouxiBn 
Gent en Antwerpen zijn twee steden die elloar nog

al eens voor de voeten durven lopen. Op artistiek ge
bied is dat, althans momenteel, niet het geval. In de 
grootste van beide Scheldesteden gaat tot 9 februari 
nog een merkwaardige, 3-voudige tentoonstelling die 
er in feite slechts één is:,, Gent 86''. De drie kunstinstel
lingen waar, met steun van het Gemeentekrediet, de
ze triplex-manifestatie doorgaat zijn het Internationaal 
Kultureel Centrum (ICC, Meir 50), het Kultureel Cen
trum Berchem (Driekoningenstraat 126) en de Galerij 
De Zwarte Panter (Hoogstraat 70). 

D E voorgeschiedenis van het 
huidige gebeuren gaat te
rug tot september 1983 

toen een dertigtal jonge Antwerp
se kunstenaars in drie Gentse 
ruimten tentoonstelden en er spon
taan beloofd werd dat ook Gent 
naar de metropool zou uitgenodigd 
worden. Die belofte werd nu 
gestand gedaan met de aanwezig
heid van 24 aan de plastische muur 
timmerende Gentenaars. De ten-
toonstelling(en) Is een alleszins 
boeiende konfrontatle geworden, 
zeer gevarieerd, vrij ongelijk van 
kwaliteit en vernieuwende Inspira
tie, maar In haar totaliteit toch 
beslist de moeite van een rondwan
deling waard. 

Bij de samenstelling van de ten
toonstelling werd ervan uitgegaan 
dat de beeldende kunsten In Gent 
sedert de zeventiger jaren grondi
ge veranderingen hebben onder
gaan. De bekende coryfeeën ko
men dus niet aan bod, wel de he
dendaagse verbeelding en 
kreativitelt. Het geheel van de drie 
exposities mag evenwel niet als 

een allesomvattend overzicht van 
de huidige Gentse kunstsituatie 
gezien worden. 

Ze werden telkens gedacht van
uit een van de drie deelnemende 
Instellingen. Voor De Zwarte Pan
ter werd een keuze gemaakt aan
sluitend bij de traditie van artistie
ke impulsen. In het ICC wordt een 
gedurfde konfrontatle nagestreefd, 
terwijl men In Berchem meer tracht 
om tegenstellingen en vooroorde
len te overbruggen. De veelheid In 
de verscheidenheid van Gent 86 
wordt voortreffelijk weergegeven in 
de goed geïllustreerde katalogus 
(76 biz., 350 frank), waarin Wim 
Van Mulders ineen ruim referentie
kader een diepgaande ontleding 
geeft van het aktuele Gentse kunst-
gebeuren. Gent 86 Is vrij toeganke
lijk, dagelijks van 10 tot 17 uur In 
het ICC, in het CCB van maandag 
tot en met zaterdag van 14 tot 21 
uur en in De Zwarte Panter van 
donderdag tot en met zondag van 
13.30 tot 18 uur. Wie de drie deel-
tentoonstellingen samen wil zien is 
dus aangewezen op de laatste drie 
weekdagen. 

Amper vier lezers vonden de precieze oplossing van 
opgave nummer 112. We zochten de auteur van het ge
dicht ,,De Kinderen". Enig speurwerk kon slechts lei
den naar Anton Van Duinkerken (° 1903), pseudoniem 
voor Wilhelmus Asselbergs. Uit de juiste inzendingen 
werd mevrouw Lene Maesen, Kasteelstraat 41 te 3761 
Neerharen (Lanaken) geloot. Binnenkort ontvangt zij 
een boekenpakketje. Proficiat. 

W E gaan natuurlijk door, of 
' had U daaraan getwij

feld? Hieronder volgt 
opnieuw een gedicht van een min 
of meer bekend dichter. Wij vragen 
dat U de naam van deze persoon 
vindt, zijn of haar geboortejaar én 
de titel van het stuk. 

Oplossingen zijn welkom op het 
gekende adres: WIJ,,,Meespelen 
(114)", Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. U hebt tijd tot en met 
maandag 3februari. Veel plezier! 

Dag ventje met de fiets op de vaas 
met de bloem 

ploem ploem 
dag stoel naast de tafel 
dag brood op de tafel 
dag visserke-vis met de pijp 

en 
dag visserke-vis met de pet 

pet en pijp 
van liet visserke-vis' 

goeiendag 
Daa-ag vis 
dag lieve vis 
dag klein visselijn mijn 
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Laten we voor één keer in dit rubriekje eens,,exor
bitant" doen en het over kaviaar hebben, een schier 
onbetaalbaar luxe-hapje (ruim 25.000 fr. voor 1 kg van 
de betere kwaliteit), dus een en ander erover is de moei
te van het weten waard. 

K AVIAAR is steurkuit. Maar 
slechts 4 steursoorten 
worden goed genoeg ge

acht om de beste kwaliteit te léve-
ren. De zwarte en grijze Beluga zijn 
de fijnste met grote eitjes. Ook bij
na zwart maar kleiner zijn de eitjes 
van de Osetrovasteur, terwijl die 
van de Sevugasteur Iets lichter zijn. 
De 4 soorten worden in Malossol 
kwaliteit, ofwel licht gezouten, aan
geboden in glazen of stenen pot
jes, in blik en in houten kuipjes. 
Naast deze soorten is er ook ge
perste kaviaar in de handel, ge
maakt van eitjes die tijdens de be
werking zijn stukgegaan. 

Die bewerking is vrij omslachtig. 
De kuit wordt uiterst voorzichtig uit 
de vis genomen, van de vliezen 
ontdaan, gewassen, gezouten en 
verpakt. De grootste leveranciers 
van kaviaar zijn Rusland en Iran, 
maar ook Frankrijk heeft in de Gi-
ronde steuren die autentieke kavi
aar leveren. Aan de Iraanse kant 
van de Kaspische Zee vindt men 
ijitzonderlijk in een steur zeer licht 
gekleurde kuit aan. Deze,,gouden 
kaviaar" ging maar naar één 
adres: het paleis van de Sjah (nu 
naar de allerduurste restaurants). 

Buiten de echte kaviaar zijn er 
ook andere variëteiten. De zoge

zegde ,,rode kaviaar" is afkomstig 
van rode zalm waarvan de kuit 
diep-oranje van kleur is. Deze kult 
wordt verkocht on der naam Ikra 
(Russisch voor kaviaar), is aanzien
lijk voordeliger, maar beslist voor
treffelijk van smaak. Tijdens recep
ties worden wel eens gevulde eie
ren of toastjes met imitatie-kaviaar 
aangeboden. Het gaat dan meestal 
om uit Skandinavië of Duitsland af
komstige kunstmatig gekleurde 
kuit van lompvis. De Joden maken 
een soort van kaviaar van karper
kuit, omdat steur geen schubben 
heeft en dus niet,,kosher" is. 

Kaviaar wordt het best op een ijs-
bed gekoeld opgediend en uitge
schopt met een lepel zonder scher
pe randen, liefst van been. Kaviaar 
doet het uitstekend op toast of fij
ne sneetjes roggebrood of ge
roosterd brood, maar vooral in bli-
ni's (een Russisch pannekoekje 
van tarwe- en boekweitbloem, eie
ren, gist en zure room). Soms drup
pelt men een weinig citroensap 
over de kaviaar, dit komt echter de 
delikate smaak van de lekkernij 
niet ten goede. Wel verrijkt wat ci
troensap op aangename wijze de 
anders zo matige smaak van 
imitatie-kaviaar. 
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12 Wi\ 
In de schaduw van de dood 

Paris-Dakar zal 
niet verdwijnen 

Begin vorige weel< sloeg voor Paris-Dal<ar liet uur van 
bezinning. De dood van vijf mensen, waaronder orga
nisator!. Sabine, liet niemand onberoerd. Vragen wor
den luidop gesteld. Het was tijd voor een open, eerlij
ke evaluatie. 

DE titels logen er niet om: 
„Het monster verslindt zijn 
meester" Ouist, in de sensa

tiekrant die Het Nieuwsblad graag 
wil worden) en „Dood van de 
woestijnkeizer". Sabines gaven, 
met hartstocht verdedigd door 
„zendeling" Beackelaerts, en ge
breken werden op een rijtje gezet. 
De balans van acht jaar Parijs-
Dakar moest nu wel worden opge
maakt. 

Geen prijs te hoog 
Twee opvattingen stonden loo

drecht tegenover elkaar. Aan de 
ene kant de „emballé's" die van 
oordeel zijn dat geen grenzen mo
gen worden gelegd. In naam van 
de vrijheid is alles toegelaten. Voor 
eer, roem en geld is geen prijs te 
hoog. Op het altaar van het avon
tuur (niet te verwarren met sport) 
mogen waanzinnige offers worden 
gebracht 

Aan de andere kant de ontnuch
terde, meestal afstandelijke, waar
nemers. Zij die eigenlijk nooit echt 
begrepen wat men in die woestijn 
ging zoeken. Zij die Parijs-Dakar 
beschouwden als een verzamel
plaats van fanatici die in een roes 
de hemelen wilden bestormen. 
Hun reaktie was koel: ,,Het moest 
er vroeg of laat van komen . " 

Wij kunnen ons met geen van 
beide standpunten vereenzelvi
gen. Dat ,,het er vroeg of laat moest 
van komen" is een gein. Indien Sa
bine en zijn vrienden (want wie uit
eindelijk de beslissing nam om op 
te stijgen zal altijd een raadsel blij
ven) hun verstand gebruiken en 
niet nodeloos een zandstorm willen 
trotseren, gebeurt er waarschijnlijk 
niets. Daarmee zijn we dan meteen 
bij de kern van de zaak aangeland. 
Pans-Dakar werd jaar na jaar moei
lijker voor de mens en de machine. 
Geen hel was het cirkus te heet. Op 
zichzelf IS dat weer met onbegrijpe
lijk Sabine en zijn organisatie kon
den, na de eerste puur avontuurlij
ke jaren, hun wedstrijd kommer-
cieel en publicitair uitbouwen. 
Paris-Dakar was een erg lonende 
onderneming geworden. Bijgevolg 
moest er voor gezorgd worden dat 
de aandacht van de media met ver
slapte. Daarom moesten de geva
ren alsmaar groter en talrijker wor
den. De uitdaging van de dood was 
een van de voornaamste levens
bronnen \ian deze ,,wedstrijd"... 

Met die realiteit kunnen wij ons 
als sportliefhebber maar moeilijk 
verzoenen. Dat Paris-Dakar een 
beschavingsuitwas zou zijn waar
bij hongergebieden gekonfron-
teerd worden met een Westerse 

Deze week 
in Knack Magazine 

Lange uren met Wilfried Martens 
Frans Verleyen had lange gesprekken met Wilfried Martens, 

voor de verkiezingen al en daarna ook nog na de vorming van 
de nieuwe regering. Die gesprekken vormen samen een 

interview-reeks. Wie is de premier? Waar komt hij vandaan? 
Wat wil hij? Lange uren met Wilfried Martens, 

van deze week af in Knack. 

Brusselse geneeskunde 
Het gebeurt nog elke dag dat 
Vlamingen zich m een ziekenhuis 
in Brussel aanbieden en er een 
dokter ontmoeten die hun taal 
niet kent of spreekt. Hoe kan zo 
iemand begrijpen Wat er zijn pa
tient precies scheelt ? Knack on
derzocht de problemen van de 
Vlaamse zieken in Brussel Een 
reportage. 

Goedkoop vliegen 

Wie dat wil, kan tegenwoordig 
voor vijfduizend frank van Brus
sel naar New York vliegen 
Vooral People Express maakte 
een hoge vlucht met dit soort 
prijzen. Goedkoop vliegen is een 
rage, maar met het sukses kwam 
ook de kritiek. 

Thierry Sabine 

Zelf reageerde Thierry Sabine 
vaak schouderophalend als hem 
gezegd werd dat zijn monsterral
ly Parijs-Dakar gevaarlijk was. 
Vorige week kostte de race hem 
zelf het leven. Knack heeft een 
reportage over Parijs-Dakar, 
maar ook een portret van de on
gelukkige organizator Sabine. 

Arthur Penn 

Tijdens het festival van Chicago 
had Patrick Duynslaegher een 
gesprek met Arthur Penn over 
het geweld in ,, Bonnie and Cly
de" , zijn liefde voor genres en 
akteurs, en over de lauwe ont
vangst van zijn nieuwste film, de 
spionage-thriller , ,Target". 

publiciteitskaravaan is een andere 
(verdedigbare) bedenking die bui
ten het bestek van deze bijdrage 
valt. Ons ergert vooral het spotten 
met, het konstrueren van ,,de fata
liteit". ZIJ wordt door de mens ge
wild wanneer de grens te hoog of 
te ver wordt getrokken. 

The show 
must go on... 

Onvoorwaardelijke verdedigers 
van de woestijntocht voeren aan 
dat geïdealiseerde overmoed in al
le domeinen van menselijke bedrij
vigheid de grenzen heeft verlegd, 
nieuwe horizonten heeft geopend. 
De zoektocht naar het existentiële 
was al eerder herkenbaar in de we
tenschappen, de lucht- en zee
vaart, het alpinisme. Dat zal wel 
waar zijn. Maar er bestond één 
grondig verschil. Bedoelde baan
brekers betrokken enkel zichzelf in 
het risiko. Er was geen uitbreiding 
naar derden toe. Paris-Dakar om
vat ook een klein leger begeleiders 
die de risiko's van het avontuur on
mogelijk kunnen inschatten. Hun 
aanwezigheid staat in rechtstreeks 
verband met de kommercièle en 

Sabine en helikopter: moest het er van komen ? 

publicitaire bedoelingen van de on
derneming. 

Het is precies ook omwille van 
deze neven- of... hoofdaspekten 
dat de ,.emballé's" zich niet be
zorgd hoeven te maken om cte toe
komst van ,,le Dakar". Zolang de 
baten de kosten overtreffen zullen 
er organisatoren worden gevon
den. Ook Sabine zal vervangen 
worden. De kommercièle onder
bouw van het evenement, dat ei
genlijk alleen in West-Europa en 
méér bepaald in Frankrijk en Bel
gië leeft, zal overeind blijven. Over
igens heeft vader Sabine al gemeld 

dat hij ,,de taak" van zijn zoon zal 
verder zetten. The show must go 
on. 

Dat hebben we lang geleden (tij
dens de Olympische Spelen te 
Munchen) al geleerd. Waarmee we 
niet gezegd hebben dat we geen 
respekt opbrengen voor de doden. 
Sabine was een geniaal organisa
tor, een bezetene. Hij was een man 
van zijn tijd. Een tijd waarin de gro
te sportevenementen niet natuur
lijk groeien maar kunstmatig wor
den gekreëerd door de sponsors 
en de media. 

De Sportweek 
Snookerkoningen 
• N de loop van vorige week werd 
' de Vlaamse televisiekijker uit-
voeng gekonfronteerd met,,snoo
ker". De BRT sloot een zoveelste 
monsterverbond en de kijker moest 
slikken of de knop omdraaien... 

Snooker schijnt op de eilanden 
enorm populair te zijn. Het scoort 
hoge, de hoogste zelfs, kijkcijfers 
en de beoefenaars verdienen for
tuinen. Voor ons met gelaten. Al 
brengen we nog altijd meer sympa
thie op voor Raymond Ceulemans 
en Ludo Dielis, de cracks van het 
klassieke biljart dat door diezelfde 
BRT zo stiefmoederlijk wordt be
deeld. Ondanks het hier om één 
van die zeldzame sportdisciplines 
gaat waarin wij wereldkampioenen 
kunnen naar voor schuiven. Bijge
volg moeten andere dan sportieve 
motieven zo'n programmabeleid 
schragen en dat stemt natuurlijk tot 
nadenken bij een zender die abso
lute neutraliteit en objektiviteit heet 
na te streven... 

Sabonis 
WJt EER plezier beleefden we aan 
' " de demonstraties van de 
Russische basketballkampioenen. 
Zalghiris Kaunas, dat in Brussels 
tweemaal tegen Maccabi Tel Aviv 
speelde, voerde een speler van we
reldformaat met zich mee: Arvides 
Sabonis 2.18 meter en snel en le
nig als een kleine (dat is nog ruim 
1 90 meter in het huidige basket
bal) spelmaker. 

Sabonis was een spektakel op 
zichzelf. Hij kon alles en hij deed 
alles. Hij was de leider van een 
Ijzersterke ploeg. Kaunas moet in 
Rusland trouwens als een klem we

reldwonder worden beschouwd. 
De spelers van dit stadje van 
100.000 inwoners in Litauen door
braken de,,eeuwige" hegemonie 
van Moskou. Een soort Beveren op 
zijn Russisch dus want Kaunas 
stelt nagenoeg uitsluitend spelers 
van eigen kweek en eigen stad op. 
De ploeg had een ziel, dat was dui
delijk. Maar dit belet Sabonis niet 
om van een overgang naar een 
Amerikaanse profploeg te dromen. 
Het zou een verlies zijn voor het Eu
ropees basketbal want het spreekt 
vanzelf dat we de Russen in de fi
nale van de Europabeker voor 
landskampioenen verwachten. 

Caje Ceulemans 
ONOOKER en basketbal in de 
^ belangstelling dus Maar ook 
voetbal. RWDM onderschreef nog 
eens de eeuwige aantrekkelijkheid 
van deze sport. De onmondige 
staartploeg voerde een trainerswis
sel door en... vloerde leider Club 
Brugge. Hoe kan zoiets worden uit
gelegd? Toch met uitsluitend door 
de afwezigheid van Jan Ceule
mans Cajeswoorde wordt telkens 
opnieuw bewezen wanneer hij er 
met bij IS. De ploeg mist dan ce
ment, binding Speelt Ceulemans 
dan valt hij minder op Onidat zijn 
akties gericht zijn op efficiëntie en 
ploegnut. Hij is geen artiest Hij be
roert de massa met door zijn vindin
grijkheid. Brio en bravoure zijn hem 

Steve Davis, de nr. 1 van het we
reldsnooker. 

vreemd Jan is een volmaakte am
bachtsman HIJ doet zijn werk per-
fekt, zonder artisticiteit Hij is de 
Gouden Schoen van de eenvoud, 
van het rendement Daarom voor
al IS hij een unieke figuur in ons 
voetbal. 
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De grote klasse van 
Herwig Driesschaert 
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Het jaar 85 is ook plastisch voorbij. Als wij op het beel
dend domein een jaaroverzicht maken van Vlaamse 
tentoonstellers zien wij geen al te grote dingen voor 
ogen. En rijst de vraag: welke tentoonstelling het voor
bije jaar de grootste indruk naliet 7 Wat mij betreft zie 
ik dadelijk als dé gebeurtenis van het jaar de monumen
tale tentoonstelling die Driesschaert in maart heeft ge
houden in de tentoonstellingsruimten van Jansen Phar-
maceutica. 

DAT deze grote en grootse in
dividuele gebeurtenis al te 
weinig pers heeft gehaald 

heeft te maken met het feit dat 
Driesschaert geen „circuit-jon-
gen" is, maar een rasecht artist! 

Klassiek 
meesterschap 

Van hem dit portret: De Kortrijk-
zaan Herwig Driesschaert, 48 jaar 
oud, en volbloed tekenaar, legt na 
zowat 25 jaar koppig en eigenzin
nig doorwerken zijn gerijpt 
meesterschap voor. Gaby Gyse-
len, direkteur dienst Kultuur van de 
provincie West-Vlaanderen, be
schrijft - zoals altijd erudiet, voor
naam en ad rem - hun betekenis: 
,,Elk werk van Herwig Driesschaert 
is een plastische gebeurtenis. De
ze kunstenaar bedenkt en schept 
beeldende vormen om zijn werke
lijkheid, die soms de onze is, te la
ten zien en ervaren. Plastische 
moeilijkheden schrikken hem met 
af. Integendeel genieten zij zijn 
voorkeur en hij lost ze op met klas
siek meesterschap. Die virtuositeit 
maskeert geen vlucht uit de proble
matiek van de moderne kunst. Hij 
staat immers open voor wat daar
in gebeurt, maar om te vertolken 
wat hem boeit heeft hij met genoeg 
aan wat zij aanbiedt..." aldus be
gint Gaby Gyselen's tekst in de 
kunstmap (uitgave van Jansen 
Pharmaceutica) die deze ten
toonstelling evokeert. 

In deze synthetische aanzet tref
fen WIJ de drie woorden aan waar
mee WIJ het oeuvre van Dries
schaert best kunnen omschrijven: 
,,een plastisch gebeuren", ,,een 
virtuoos en klassiek meester
schap" en ,,een werkelijkheid die 
de onze soms is". 

Gedrevenheid 
Herwig Driesschaert, eerst af

gestudeerd aan het Hoger Instituut 
St. Lucas Gent en nadien aldaar il
luster leraar,,levend model", is in 
de omgang een rondborstig man 
die meesterlijk kan vertellen over al 
dan met echt beleefde gebeurte
nissen. Achter zijn ludieke verha
len verbergt hij zijn onzekerheid, 
zwaarmoedigheid en overgevoelig
heid, én meer nog zijn artistieke 
haast obsessionele gedrevenheid. 
Over deze gedrevenheid spreekt 
hij zelden of met, maar eenmaal hij 
het heeft (als leraar of als vriend) 
over zijn vak spreekt hij met brio 
vanuit een rijk gestoffeerde,.plasti
sche" kultuurachtergrond 

Staande middenin zijn tijd heeft 
hij het spel dat in de plastische we
reld sedert jaar en dag wordt 
gespeeld, geamuseerd en ook ver
baasd gezien en doorzien. De figu
ratie, de defiguratie, de abstrakten, 
de konstruktivisten, de minima
listen, de fundamentelen, de kon-

ceptuelen, de nieuwe figuratie, het 
hyper-realisme, de nieuwe wil
den... Driesschaert heeft dit alles 
van op afstand gevolgd en resoluut 
naast zich neergelegd. Nu alle re
voluties zijn afgelopen, kan de ak-
tuele kunstkritiek, Driesschaerts' 
werk - paradoxaal genoeg - een uit
stekende plaats toekennen in de al
lerlaatste mode-trends: het post
modernisme. Maar meteen dient 
opgemerkt dat Driesschaert - altijd 
getrouw aan zichzelf - gisteren nog 
achterhoede, vandaag eensklaps 
m de spits van de voorhoede staat. 
Of, om een lang verhaal kort te ma
ken, hoe onbetrouwbaar het is voor 
een kunstenaar het werk'af te 
stemmen op de roltrap van de ak-
tuele tendenzen. 

Driesschaert, begaafd met ge
zond verstand, heeft sedert jaar en 
dag, zijn vertrouwen gesteld in de 
tijdloos-moderne kracht van het 
plastische. Deze kracht te verove
ren is de fundamentele opgave die 
hij zich alsmaar opnieuw heeft 
gesteld. 

Om deze kracht te verwerven is 
Driesschaert ten rade gegaan bij 
twee leraars die nooit bedriegen, 
namelijk de natuur én de meesters 

De natuur lag en ligt voor hem 
met ver, maar situeert zich m zijn 
nabije omgeving. De natuur of de 
wereld die Driesschaert tekent, be
schrijft Gyselen alsvolgt' ,,Margi
nale figuren, ouden van dagen die 
door het leven getekend en ge
teisterd werden" naast-,, de pitto
reske menigte die zich beweegt in 
de mondaine sfeer van de hippo
droom" en daarnaast ,,het decor 
en de atmosfeer die Driesschaert 
als kind heeft gezien op het mode
atelier van zijn moeder... Toch gaat 
het op dergelijke bladen met om 
doorzichtig getekende herinnerin
gen. Herwig Driesschaert zit met 
meer gehurkt naast de kleren-
passende dame, maar hij heeft op 
zijn eerbare memorie het jonge 
overledende beeld geènt van al zijn 
ervanngen sindsdien. Nu heeft hij
zelf voor het poserend model kle
dij uit het huiselijk arsenaal meege
bracht, en hij laat hel ceremonieel 
uit de kindertijd uitgebreid over
doen, nu volwassen en volgedra
gen, en in de zwoele drapering 
openhartig sensueel", aldus Gyse
len. Maar Dnesschaert schaatst 
verder: ,,0p een volgend blad is zij 
(de dame) van houding veranderd. 
Maar ook de situatie is anders ge
worden. Nu IS zij vergezeld van een 
hond of een kat die uit haar armen 
springt. Nog elders nemen de die
ren zelf de boodschap over. Maar 
hoe angstwekkend zien de honden 
er plots uit, en wat voor bizarre per
sonages houden hen in toom. Zij lij
ken wel feeksen, om met te zeggen 
levende skeletten verwant met de 
dierbare gezellinnen van Goya en 
Ensor, schikgodinnen die sinds 
eeuwen in de verbeelding leven". 
Gyselens' referenties naar Goya 
en Ensor kunnen wij ook, en voor
al, naar het domein van het plasti
sche doortrekken. 

Herwig Driesschaert aan het werk. 

De kracht 
van het plastische 

En meteen komen wij bij de kern 
van zijn werk. Want net als de 
weerzinwekkende Goyafiguren of 
in de ruimte geworpen figuren van 
Tiepolo, of net als de met bloemen 
en pluimhoeden versierde figuren 
van Ensor (of de oudere Rubens) 
zouden ook de versierde, bizarre 
en spektakulaire figuren van Dries
schaert als zonder diepgang en als 
louter virtuoos overkomen., indien 
zij niet werden gemetaformeerd 
door ,,de kracht van het plasti
sche". Krachtens dit geheim verle
nen de voornoemde meesters de fi
guren hun diepgang, en steunend 
op hetzelfde geheim poètiseert 
Driesschaert zijn wereld. In dit ge
heim is Driesschaert, werkstuk na 
werkstuk, een meester geworden. 
Zijn pulserende stijl bonst van allu
re en brede trefzekerheid. 

Het IS boeiend om zien hoe hij 
vanuit een verwarrend begin geë
volueerd is naar vanzelfsprekende 
en voor zich sprekende beelden en 
vormen. ,,Bij de aanvang van zijn 
carrière warend zijn figuren uit
zichtloos verstrikt geraakt in doorn-

Dnesschaertsiaanse bewogenheid die zich openbaart in de licht- en donkerbeweging en die wentelt en keert 
in iedere plooi. 

achtig struikgewas", aldus Gyse
len. Deze ,,duistere simboliek" 
werd aanvankelijk al te knap-
akademisch getekend Dries
schaert laat deze,,stijl" nadien los 
en vindt zichzelf in de dingen die 
hem omgeven, en gestimuleerd 
door zijn leraarschap, gaat hij op in 
het onderzoek van de tekenoplos-
singen die de groten uit de geschie
denis ons als hun lessen in het ge
heim hebben nagelaten. Zo ge
raakt Driesschaert geboeid en 
gevangen in het onuitputtelijk laby
rint van de tekenaar: de lyriek van 
de lijn, de vibratie van punten, de 
kracht van het vlak, het silhouet-
tenspel, het uitsparen en invullen, 
weglaten en toevoegen, tenslotte 
het geheim van het licht dat het be
langrijke onderscheidt van het on
belangrijke. 

Vibrerend 
In zijn grafische, sukipturaie en 

vooral pikturale tekenkundige 
oplossingen zoekt hij tegelijk het 
materiaal van papier, potlood en 
krijt, inkt en lavies, tenslotte de ge
wassen en ,,geschilderde" teke
ning Terzake zeer vakkundig en 
onderlegd ,.speelt" Driesschaert 
even virtuoos als vibrerend. 

Op zijn barokke werken is dan 
ook het prachtig citaat over vibra
tie van Jacques Claes van toepas
sing . ,,De vibratie is de tijd van een 
materie die te vreugdig is om recht
lijnig te zijn, maar rechtlijnig ge
noeg om naar haar apotheose te 
verlangen." 

In tegenstelling met hen die (vee
lal bij gebrek aan talent) alsmaar 
opnieuw de teorie van, ,de bewilde 
beperking" hanteren, schept 
Driesschaert uit overvloed. Vanuit 
deze overdaad aan vormen en 
oplossingen houdt hij met van ,,de 
kortste afstand tussen twee pun
ten" maar, gaat hij in op het vibre
rende wonder dat zich openbaart m 
de licht- en donkerbeweging, die 
wentelt en keert m iedere plooi. 

Vanuit deze eigenschappen is 
Driesschaert telkens zich zelf. een 
tekenaar die rustig een konfronta-
tie aan kan over grenzen. 

Zo bijvoorbeeld zou hij een uit
stekend vertegenwoordiger zijn 
van onze Vlaamse traditie op inter
nationale tentoonstellingen. 

Maar hier komen wij op een bij
zonder teer punt. Driesschaert ver
kocht zich nooit aan het kommer-
ciele galerijencircuit en past zich 
evenmin aan aan de wisselkoers 
van het officiële circuit En er zou 
een aardige boom opgezet kunnen 
worden over de wisselwerkingen 
tussen beide! 

Maar omdat wij onze vreugde 
ongerept willen houden, schudden 
wij liever aan de boom van Dries
schaerts' vibrerende werken. 

Harold Van de Perre 

23JANUARI1986 



14 wr 
Punktijdvak voorbij? 

Vlaamse 
kleinkunst 
herleeft 

Het ziet er weer goed uit voorde Vlaamse en Neder
landstalige produkties Precies tien jaar geleden ver
dween de Vlaamse kleinkunst, deels door gebrek aan 
inspiratie, deels door het wassend punkgeluid dat de 
jongeren in haar vloedgolf meesleurde Grote namen 
bleven teren op vroeger sukses, of gingen zoals Vermin-
nen andere wegen op, anderen, als Vermandere bv., 
slaagden er in bij een trouw gebleven publiek opnieuw 
te scoren De plaat,,Lot mie mor lopen. ." is daar een 
treffend voorbeeld van... 

TEGEN alle verwachtingen in 
werd 1984 gekenmerkt door 
een golf van optimisme die 

de punkjaren afrondde Op zoek 
naar nieuwe vormen kreeg het 
luisterlied nieuwe kansen 

Luisterlied 
Zo De Nieuwe Snaar deze 

bracht met onverhoopt sukses 
Fragmenten uit geïllustreerde 

muziek op de planken Verderde 
opgemerkte ,,come-back" van Jo-
han Verminnen, die samen met de 
Tars Lootens in .Zanger zonder 
meer'' een gesmaakte tweemans-
how in muziekteater waarmaakte 
Waarmee nog maar eens is bewe
zen dat voor dit genre een groot pu
bliek bestaat, tenwijl de tieners-van-
nu met ondermeer Suzanne Vega 
en een hernieuwe Leonard Cohen 
het luisterlied op hun beurt (her-
)ontdekten Een tweede voltreffer 
sloeg de,, Yslandsuite", die de fol-
kliefhebbers bekoorde en de moed 
gaf om ermee door te gaan En als 
Kerstgeschenk stelden Jan De 
Smet en zijn Nieuwe Snaar dan 
weer hun tweede show voor, die 
,,Lala" geheten het trio in uitge
kiende muzikale abberaties het be
kijken en beluisteren Muzikale 
veelzijdigheid gekruid door ludie
ke inspiratie en vakkundig zeer 

sterk en aantrekkelijk We zijn op 
de goeie weg 

En 1986? 
Wat het nieuwe jaar brengt ligt 

voor de hand Vanaf maart trekt de 
NieuweSnaar met ,,Lala op toer 
door Vlaanderen, terwijl ze met 

Fragmenten" in Franse en Duit
se versie onze buren blijven beko
ren Maar ook de Yslandsuite gaat 
de toer op donderdag 16 januari 
startte de rondreis te Sint-Niklaas 
Morgen vrijdag is de Yslandsuite in 
de Westrand te Dilbeek en op dins
dag 28 januari om 20u30 in het 
Brusselse Paleis voor Schone 
Kunsten In februari nog Hasselt in 
maar tweemaal de Antwerpse 
Arenberg en Kortrijk Heverlee en 
Neusden Zolder, terwijl ook Frans-
Vlaanderen en Duitsland op het 
lijstje staan 

Jeneversuite... 
Na een sprankelend debuut in 

het Kulbureel Centrum te St Pie-
ters Woluwe kijken wij uit naar de 
tweede show van Martine Bijl, die 
bij ons in premiere gaat zaterdag 
25 januari te Heusden-Zolder Op 
21 en 22 februari is ze terug voor 
optredens in Hasselt en de Ant
werpse Arenberg Luc Cuppens en 
twee spitsbroeders van de groep 

Lees deze week in VROUWEN ZIJN 
BEVOORRECHTE PRATERS 

Patricia Niedzwiecki draaide alle vooroordelen tegen 
wouwentaai om in haar doctoraatstesis en kwam tot de 

konklusie dat wouwen eigenlijk een veel rijkere vorm van 
kommumceren hebben dan mannen 

ALS ZIJDE OP JE HUID 
Bijna naakt en mooier dan bloot Lingerie in zes opnames 

pure luxe voor jezelf en voor die andere van wie de blik 
even revelerend is als je spiegelbeeld 

MANEUVERS IN HET DONKER 
Hoe verging het de vrouwelijke lingerie door de eeuwen heen 

in dienst van het verhullen en onthullen ^ 

IS DE OOSTKUST VAN GROENLAND 
TE REDDEN "> 

Toeristische expedities en het zoeken naar aardolie bedreigen 
de oostkust van Groenland En de abrupte konfrontatie met 

de westerse wereld brengt er veel aan het wankelen 

DWALEND DOOR 
EEN ITALIAANS WIJNPARADIJS 

Giorgio Lungarotti de paus van Umbrie staat aan het hoofd 
van een wijndynastie die blijft verbazen met revolutionaire 
vernieuwingen wat wijnbouw en wijntechnologie betrefi 

LEVE DE STRAKKE ZETEL 
De zetelslangen en de opblaasmeubelen van de jaren zestig 

hebben plaats gemaakt voor duozitjes en strakke kleine zetels 

GASTRONOMIE 
OP ZESTIGDUIZEND VOET 

Een vliegreis is doorgaans geen culinair festijn 
Maar een luchtkeuken is befaamd die van de Concorde 

Knack Weekend vloog en dineerde mee 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

From us to You zetten het avond
vullend programma Jevenersuite 
op dat eind januari in premiere 
gaat 

Bij de BRT-radio is inmiddels het 
bekende Van Minne-en zinnestre-
len in stilte verdwenen, maar hoop
gevend IS dat van maandag tot 
donderdagavond de avond-
zendblok in handen is van de kern 
..Amusementen kleinkunst" Ener 
na Het Vermoeden van tien tot elf 
het programma ..Chanson" is. en 
op donderdagavond om 20u ,,Folk 
op donderdag", eveneens BRT-1 
En producer Frans leven blikte in
middels heelwat ,,live" optredens 
in tijdens Snaren te Haren, in het 
leidinggevende kleinteater 't Sleu
telgat te Haren-bij-Brussel 

SD 

„Veldpost naar Vlaanderen" 

Oostfront-
brieven 

De uitgeverij De Roerdomp heeft zopas een bundeltje 
brieven gepubliceerd die de 18-jarige SS-vrijwilliger 
Marcel Behaeghel uit de kazerne en later vanaf het 
Oostfront naar huis schreef in de periode april 1941 -
maart 1942. 

Vorige zaterdag ging het Felix Timmermans jaar officieel van start Bij zijn graf en naderfiand tijdens een 
eucharistieviering werd hulde gebracht aan de grote mens Vlaming en kunstenaar die de Fe' was Want 
ook Timmermans bleef niet gespaard van de na-oorlogse blinde repressie 

ARCEL Behaeghel sneu
velde op 8 maart 1942 aan 
het Leningradfront De 

bedoeling van het boek is vermoe
delijk een daad van piëteit te zijn 
Ons liet het vooral een wrange in 
druk van een groot aantal vraagte 
kens met zozeer achter het korte 
leven en de waarschijnlijk idealisti
sche bedoelingen van de brief
schrijver dan wel achter de perio
de van verwarring en ontreddering 
waarin hij leefde en stierf 

Sclierpe strijd 
Behaeghel behoorde tot de SS-

nchtmgindekollaboratie Hijwerd 
soldaat v o or de oorlog tegen Rus
land was begonnen Naast een tal 
van persoonlijke mededelingen 
aan zijn familie bevatten de brieven 
een aantal verwijzingen naar de 
toenmalige scherpe strijd tussen 
het VNV en de SS waarbij de brief
schrijver deze laatste richting dui
delijk was toegedaan 

Voor de jeugdige onbevangen
heid van de briefschrijver pleit dat 
hij in het volstrekt anti kristelijk SS-
milieu tot de allerlaatste dag een 
kruisje boven of beneden zijn brie
ven bleef zetten De verwijzingen 
naar de politiek zijn goeddeels on
belangrijk Een enkele keerverwij 
zen ze naar een anti-VNV-gesprek 
met Jef Frangois zonder daarbij 
nieuwe elementen voor de ge 
schiedschrijvingnaarvoortebren 
gen En een zin zoals De eerste 
dag dat we toekwamen maakten 
we 9 krijgsgevangenen die gefusil 
leerd werden zal menigeen met 
verbijstenng slaan Eenpublikatie 
die zich met opdrong i 

- Veldpost naar Vlaanderen, Marcel 
Behaeghel-118 biz waarvan 24 biz 
foto s en dokumenten Uitg De Roer
domp 1985 
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Akademische zitting inzet 
van 30 jaar VU te IVIoilsel 

15 

Vorige zondag 12 januari, werd de start gegeven van een feestjaar 
voor de IVIortselse Volksunie. In het gemeentehuis van Mortsel was 
er een erg stijlvolle akademische zitting. 

De eerste spreker was voorzitter van 
VU-Mortsel Bob Walschaerts die de 
historiek van onze afdeling gaf Het 
voornaamste aktiepunt w/as in die 
eerste jaren het bekendmaken van de 
naam Volksunie Een stunt was toen 
wel dat heel wat VU-militanten aanwe
zig waren op een CVP-meeting in 1957 
met Theo Lefevre Toen op een bepaald 
moment Reimond Mattheyssens het 
woord vroeg, maar met kreeg, storm
den de militanten buiten, luid roepend 
,,Leve De Volksunie" Met deze aktie 
werd de pers gehaald In de beginjaren 
was het programma eenvoudig zelf
bestuur, amnestie, mdustnalizatie 

Reimond Mattheyssens 
Nadat de vu I n 1958 een parlements

zetel behaalde, was in 1961 onze Mort-
selaar Reimond Mattheyssens éen der 
vijf verkozen volksvertegenwoordigers 

In 1964 werd voor de eerste keer 
meegedaan aan gemeenteraadsverkie
zingen Er werden drie van de negen
tien zetels behaald, en met Ward Rolus 
zaten we in het schepenkollege Ook de 
volgende parlementsverkiezingen wa
ren suksesrijk voor de VU Door inter
ne verdeeldheid behaalde de VU in 

1970 slechts 4 zetels, maar na verzoe
ning werden in 1976 met bijna 27 % der 
stemmen liefst 8 van de 29 zetels be
haald Door ruzies binnen de CVP za
ten we in het schepenkollege met 3 
schepenen In die jaren heeft de Volk
sunie intensief meegeholpen om Mort
sel leefbaar te houden Voor die inspan
ningen werden we in 1982 met beloond 
Met zes gemeenteraadsleden wordt nu 
een harde maar eerlijke en opbouwen
de oppositie gevoerd 

Tot slot bracht Bob Walschaerts hul
de aan al zijn voorgangers-voorzitters, 
en aan de tientallen militanten zonder 
wie de afdelingswerkmg gedurende de 
voorbije 30 jaar met zou mogelijk ge
weest zijn 

Tweede in de rij der sprekers was 
Reimond Mattheyssens, eerste afde
lingsvoorzitter en oud-volksvertegen-
woordiger Hij ging dieper in op de evo
lutie van de federalistische idee 30 jaar 
geleden was federalisme revolutionair, 
nu beweren alle Vlaamse partijen fede
ralistisch te zijn Dit IS alleen en uitslui
tend te danken aan de Volksunie 

Tot slot pleitte Reimond Mattheys
sens voor een kulturele integratie met 
Nederland 

Twee boeken 
die elk VU-kaderlid 

moet gelezen hebben! 
nu aan voordeelprijs 299 fr. 
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Wijze van betalen D gekruiste check D overschrijving 

In dienst van de mens! 

Gastspreker voor deze akademische 
zitting was algemeen voorzitter Vic An-
ciaux HIJ pleitte voor meer menselijk
heid in de politiek We maken zware tij
den door een hoge jeugdwerkloos
heid, het steeds groter wordend aantal 
echtscheidingen, in de media lees je 
mets anders dan oorlog, terrorisme en 
geweld In België loopt ook de politiek 
de spuigaten uit door het gekonkelfoes 

De gewone burger is hiervan de peer 

De Vlaamse mens mag werken, braaf 
zijn en zwijgen De taak van de Vlaams-
nationalisten IS werken voor het welzijn 
van onze volksgemeenschap Er moet 
een politiek komen m dienst van de 

Grote belangstelling voor de vierende VU van Mortsel 

mens, met in dienst van de staat of de 
macht 

Vic Anciaux ergerde zich in dit ver
band aan de ekologische beweging, die 
wel respekt kan opbrengen voor de na
tuurlijke en historische rijkdom van ons 
land, maar met het minste respekt op
brengt voor de eigen gemeenschap In 
eigen strukturen zal niet alles rozegeur 
en maneschijn zijn, maar een eigen ka
der IS vereist De rol van de VU na 30 
jaar is een unieke opdracht met een 
vernieuwd en ideeenverjongd imago 
aantreden 

Tot slot wenste Vik Anciaux de jari
ge afdeling proficiat, en alle kracht toe 
voor 1986 om verder te werken aan die 
unieke opdracht Deze akademische 
zitting werd ook nog opgeluisterd door 
de jeugdmuziekstichting Dieseghem, 
de sprekers werden ingeleid door Ger-
da De Bruyne Besloten werd met het 
Gebed voor het Vaderland en een da
verende Vlaamse Leeuw Nadien wer
den alle aanwezigen uitgenodigd op 
een zeer mooi verzorgde receptie 

Na de middag werd aan een koffieta
fel verbroederd met VU-Benngen, 
waarmee vorig jaar kennis gemaakt 
werd na de betoging in Hasselt 

Winfned Vangramberen 

Het partijbestuur 
deeit mee... 

Na afloop van het Volksunie partij
bestuur van maandag 20 januari 
1986, heeft algemeen voorzitter Vic 
Anciaux volgende mededelingen 
verspreid ten behoeve van de pers. 

Tariefverhogingen 
Openbaar Vervoer 

De Volksunie klaagt de verhoging 
van de tarieven van het Openbaar Ver
voer aan Temeer omdat ze de inflatie-
graad ernstig overschrijdt 

Bezorgde 
wensen 

Sedert 1 januari 1986 gaat de RMT 
(Regie Mantiem Transport) scheep met 
de rederij Towsend-Thoresen 

Voor het 5-jarenkontrakt dat de RMT 
hiervoor op zak kreeg, houden zowel 
personeel als vakbonden het hart vast 

Het IS dan ook de wens van de VU-
Oostende om — boven alle politieke 
partijen heen — te hopen op een goeie 
afloop van de zaak binnen vijf jaar 

De bezorgdheid van de VU zit hem 
vooral in het feit dat Oostende op die 
manier kan leeglopen verdwijnt de 
RMT ooit uit Oostende dan betekent dit 
tevens dat ook de tremen richting Zee-
bruggegaan Enzondertreinen geen 
toerisme' 

Dit laatste zou dan ook de totale en 
definitieve doodsteek van Oostende 
betekenen Zo ver mag het echt met 
komen' 

Op een ogenblik dat de liberalen de 
mond vol hebben over belastingverla
ging, slaagt de liberale minister De Croo 
erin de lasten te verzwaren vooral dan 
op de rug van de gewone burger De
ze mimster bestaat het bovendien de 
grootste onzin te verklaren over het 
Openbaar Vervoer Hij zou willen dat 
heel de maatschappij zich reorgani
seert in funktie van de bus en de trein 
De Croo vergeet dat van hem verwacht 
wordt dat hij het Openbaar Vervoer ten 
dienste stelt van de noodwendigheden 
van de samenleving 

Prietpraat 

De verhoging van de tarieven houdt 
trouwens geen enkele rekening met de 
opdracht van de Staat om alle mogelij
ke maatregelen te nemen die het leef
milieu kunnen vrijwaren Het enige wat 
De Croo doet, is de geldverkwisting van 
de NMBS laten betalen door de gewo
ne burger De bijkomende informatie 
die minister De Croo over deze aange
legenheid aan de bevolking geeft, is 
niets meer dan prietpraat Ze is onjuist 
en onwetenschappelijk, o m waar hij 
de vergelijking maakt met het bui
tenland 

Opdat de bevolking juiste informatie 
zou krijgen over heel het beleid inzake 
Verkeerswezen, en over de rol en orga
nisatie van het Openbaar Vervoer m de 
samenleving, daagt de VU minister De 
Croo uit voor een televisie-debat 

Top-20 
1. Jan Caudron, Aalst 
2. Anny Lenaerts, Wilrijk 
3. Hugo Roggeman, Gentbrugge. 
4. Luk Mortelmans, Nijlen 
5. Jozef De Ridder, Dllbeek 
6. Maurice Jans, St.-Truiden 

Erik Vandewalie, Izegem 
8. Willy Alloc, Aalst 
9. Georges Raes, Ledegem 

10. Maurice Passchyn, Melse 
11. Ivo Coninx, Genk 
12. VU-Wommelgem 
13. Frans Kuijpers, Zoersel 

Hans MIsslaen, Roeselare 
15. Jaak Dornez, Marke 

VU-Harelbeke 
VU-Londerzeel 

18. Fons Van Hoydonck, Sinaai... 
VU-Arendonk 

20. Jan Caubergs, Beringen 
Herman De Wulf, Weiteren. . . . 

Punten 
deze 
week 

135 
36 
12 
— 
— 

— 
15 
— 
69 
— 
12 

— 
_ 
— 

30 
— 
15 
— 

Punten 
totaal 

912 p. 
516 p. 
513 p. 
432 p. 
321 p. 
294 p. 
294 p. 
240 p. 
201 p. 
186 p. 
129 p. 
126 p. 
120 p. 
120 p. 
105 p. 
105 p. 
105 p. 
90 p. 
90 p. 
75 p. 
75 p. 
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ANTWERPEN 
JANUARI 
23 EOEGEM: Ivo Haassen geeft dia-voorstelling over Chili in lokaal „Drie 

Eiken", Drie Eikenstraat om 20 uur Org Kult Kring Edegem 
24 BORGERHOUT: Worsfenbroodavond in zaal „De Passer", Turnhout-

sebaan34 Aanvang 20u30 Deelname in de kosten 50 fr Gastspreker 
IS algemeen voorzitter VicAnciaux Inschrijving Martha De Coninck 
322 08 06 

25 EKEREN: Nieuwjaarsreceptie ter gelegenheid van 25 jaar Volksunie-
Ekeren In zaal „De Boterham", Veltwycklaan 23om 15 uur Feestre
de door volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz Toegankelijk voor ie
dere sympahisant van de Volksunie en elke genodigde 

25 MOL: Mosselrestaurant in zaal ,,Malpertuus", Turnhoutsebaan 15 
Van 16 tot 20 uur Org VU-Mol 

26 MOL: Mosselrestaurant in zaal ,,Malpertuus", Turnhoutsebaan 15 
Van 11 u30 tot 14 uur Org VU-Mol 

26 SCHILDE: Openbaar dienstbetoon door Bart Vandermoere in cafe 
De Schilde, hoek Turnhoutsebaan en Brasschaatse baan Van 11 tot 
12 uur 

30 WOMMELGEM:Worstenbroodavondin,,DenKlauwaert" Gastheer 
O Meyntjens Vanaf 19u45 Inschrijven bij bestuursleden of 353 68 94 
Org VU- Wommelgem 

26 KONTICH: Nieuwjaarsreceptie, om 11 uur in het Parochiaal Centrum, 
Magdalenastraat te Kontich Gastspreker Erwin Brentjens Vooral
le VU-leden en sympathisanten i Org VU-Kontich 

30 BERCHEM:,,Tussen twee vuren" Louis de Lentdecker spreekt over 
verzet en kollaboratie Om20uurin Alpheusdal, F Williotstr 22 Inr 
Vlaamse Kring Berchem Inkom 50 fr 

31 HOFSTADE: Kaasavond in de parochiezaal achter de kerk om 20 uur 
Inschrijven per telefoon 015/41 62 33 v'o'or 25/1 Org VU-Hofstade 

31 HEIST-OP-DEN-BERG: 19de Vlaamse nacht der Zuiderkempen in 
zaal ,Eden" Bergstraat te Heist-op-den-Berg Aanvang 21 uur 
Org VU-Heist o/d Berg 

31 MECHELEN: Algemene ledenvergadenng in ,,Den Draaiboom", 't 
Pleintje te Mechelen Aanvang 20 uur Org VU-Groot-Mechelen 

31 LINT: ,,Nationalisme in Vlaanderen Verleden, heden en toekomst " 
door vormingscentrum L Dosfel Ie deel Om20u in ontmoetingscen
trum ,,Witte Merel", Liersesteenweg Inkom gratis Org VUJO-Lint 

FEBRUARI 
1 WILRIJK: VU-dansavond in Kultuurcentrum,,De Kern" Kern 18 om 

20u30 Platenruiter ,,Elande" Org VU-Wilrijk en Hoboken 
2 MERKSEM: Rommelmarkt en pannekoeken In lokaal Vlamac, Bre-

dabaan 360 te Merksem Vanaf 14u30 Iedereen welkom Org VI 
Vrouwen Vereniging 

2 WOMMELGEM: Winteravondwandeling naar het boshuisje Vertrek 
14u in Den Klauwaert met wagen Een lift wordt graag gegeven Org 
VU-Wommelgem 

4 LIER: Toon Van Overstraeten spreekt over,,Senator tegen wil en 
dank" In het VNC Berlarij 80 Aanvang 20 uur Org VNC-Lier 

7 NIJLEN:VUJO-kleinkunstavond in zaal Nova om 20u30 Met Miei 
Cools en Jos Ghysen 

In memoriam 
Livien De Prefer 
Een aantal ware legenden zullen over 
de Viene in de Vlaamsgezinde kringen 
blijven voortleven in onze streek 

Zijn kordate aanpak voor betere le
vensomstandigheden m de werkkam
pen in Limburg tijdens zijn gevange
schap Zijn optreden voor,, Vlaams" m 
de Brusselse ministeries waar hij voor 
zijn zaken moest zijn Zijn ,,rondjes aan 
het orkest" op de bals, ,op voorwaarde 
dat ze Vlaamse liedjes speelden" En 
dat steeds met zijn even rustig kordate 
monkellach en zijn onafscheidbare pijp 

Wie geloofde da Livien zo ondertus
sen de kaap van de zeventig was ge-
de Vlaamse inzet het lot van ons Volk 
mee zou bepalen Jarenlange gevange
nis hebben zijn moed met gebroken 
maar gestaald Nadat hij door hard werk 
zijn handelszaak had uitgebouwd was 
hij een van de eerste om in jaren zestig 
de Volksunie te helpen oprichten in de
ze lastige hoek van Itegem-Heist 

Op zijn manier getuigde hij in krin
gen waarwij weinig aan bod kwamen 
In zijn streek en ver er buiten Het au
tobusje van de Viene was een begrip in 
de rondrotsende" Vlaamse beweging 
IJzerbedevaarten optochten mee
tings bals Wanneer was hij er n ie f 

Een bomvolle kerk m net zuidkempi-
sche Itegem waar half januari Livinus 
De Prefer begraven werd Voor wie het 
leven van ,de Viene'' kende was dit niet 
te verwonderen 

In mijn flamingantenomzwervingen 
heb ik weinig mensen ontmoet waar zo 
het begnp op paste levenslange trouw 
aan Vlaanderen" Hardnekkig onbaat
zuchtig zonder lawaai Kordaat zijn me 
ning verkondigd aan eenvoudigen en 
machtigen 

HIJ wisselde in de oorlogsjaren zijn 
postbode-uniform voor het soldatenpak 
toen hij meende dat aan het Oostfront 
passeerd''Voor de vele vrienden uit 

Sint Maartensfonds, Volksunie, fanfa
re Kempenland, tallozen uit zijn dorp en 
streek kwam het zo onverwacht 

Het was met fanfare Kempenland, 
met de mooie Vlaamse muziek in de 
kerk een uitvaart, de Viene" waardig 

Mensen van zijn soort hebben we no
dig in de Vlaamse beweging Hun stil
le trouw en inzet blijft voor ons een aan
sporing om door te zetten indeonvol-
vochten strijd Walter Luyten, senator 

STAD VILVOORDE 
Aanwerving van een BE 

ROEPSONDERLUITENANT 
(mannelijk en enig officier) van 
de BRANDWEER en samen 
stelling van een wervingsre 
serve, geldig voor twee jaar 

Kandidaturen tot 15 februari 
1986 

Voorwaarden, inlichtingen en 
inschrijvingsformulieren zijn te 
bekomen op de Personeels 
dienst. Stadhuis, 1800 Vilvoor 
de, tel 02/251 09 85 

—wr 
Gemeentebestuur Zwijndrecht 
huldigde senator Meyntjens 

Een gemeente van 17.000 inwoners die een senator onder haar in
gezetenen telt is een niet zo alledaags feit. Na vier jaar zetelen in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers zette Oktaaf Meyntjens, uit de 
deelgemeente Burcht, de stap naar de hoogste parlementaire ver-
gadermg. Op 13 oktober jl. werd hij als lijstaanvoerder voor de Se
naat in het arrondissement Antwerpen verkozen met 5.743 voor
keurstemmen. 

Het was bovendien opmerkelijk dat 
in Zwijndrecht mets te tiespeuren viel 
van de algemene achteruitgang die on
ze partij kende bij de jongste verkiezin
gen, wel integendeel Voor Kamer en 
Provincie behaalde de VU hier onge
veer 20 % van de uitgebrachte stem
men Voor de Senaat liep dit cijfer zelfs 
op tot 25% Dit betekende voor ons een 
gemiddelde vooruitgang van 4 %' Het 
hoeft nauwelijks gezegd dat zulks een 
hart onder de nem is voor bestuursle
den, militanten, bussers, plakkers en al
len die aan dit resultaat hebben meege
werkt 

Op zaterdag 21 december had het 
gemeentebestuur van Zwijndrecht de 
kersverse senator en zijn familieleden 
uitgenodigd op het gemeentehuis voor 
een korte hulde en gelukwens Naast 
een afvaardiging van de plaatselijke 
VU-afdeling en een aantal sympatisan-
ten waren ook schepenen en raadsle
den aanwezig van CVP, SP en KP On
ze eigen gemeentemandatarissen ont
braken evenmin op het appel 

Politieke ladder 
Burgemeester R Duflou gaf in zijn 

huidetoespraak eerst een algemeen 
beeld over de politieke aktiviteiten van 
Oktaaf Meyntjens en hij onderstreepte 
daarin het feit dat Oktaaf zowat de vol
ledige gamma van de politieke ladder 
had beklommen op het ministerschap 
nai Het is inderdaad een hele opsom
ming voorzitter van de Vlaamse Kring 
Scheldemeeuw, arrondissementeel 
voorzitter van de VU, provincieraadslid, 
schepen van Opentjare Werken in de 
voormalige gemeente Burcht, fraktielei-
der van de VU in de Zwijndrechtse ge
meenteraad, volksvertegenwoordiger, 
senator Hij had ook waardering voor de 
begmselvastheid en de tomeloze inzet 
van O Meyntjens voor de mensen en 
voor zijn overtuiging Hij drukte ook de 
zekerheid uit dat de senator ook in 

Brussel zijn beste krachten zou inzet
ten om — als het er op aan komt — de 
belangen van Zwijndrecht en het Linke
roevergebied te behartigen Hij herin
nerde tevens aan de talrijke tussen
komsten die O Meyntjens in de Kamer 
op zijn aktiet had i v m onze streek en 
met in het minst voor de belangen van 
middenstanders en neringdoeners Na
mens het gemeentebestuur kreeg Ok
taaf een fraai kunstboek aangeboden 
over de plaatselijke kunstschilder Alfred 
Ost en ook mevrouw Meyntjens werd 
letterlijk en figuurlijk in de bloemen 
gezet 

Voorzitter R De Cleen sloot zich dan 
als tolk van onze VU-afdeling in een kort 
woordje aan bij deze gelukwensen en 
suggereerde alvast dat ook de Vlaam
se Beweging m Zwijndrecht nog iets 
voor onze senator m petto heeft maar 
dat komt nog te gepasten tijde' 

Gulden boek 
Oktaaf Meyntjens dankte de burge

meester en de leden van het gemeen

tebestuur voor de blijken van waarde-
nng en dit op zijn gekende vlotte en lui
mige wijze HIJ haalde enkele feiten en 
anekdoten uit zijn loopbaan aan die dui
delijk verwoordden dat het pad van een 
politicus met steeds over rozen loopt 
Op zijn beurt had hij een biezonder 
dankwoordje voor zijn echtgenote, die 
het ook met altijd gemakkelijk heeft ge
had met een man die tenslotte voor een 
deel met de politiek getrouwd is Ook 
zijn kinderen weten wat het is geweest 
om vader zo dikwijls te moeten missen 
Oktaaf herhaalde dat het hem in de 
eerste plaats steeds te doen geweest 
was om de mensen en hun belangen en 
dat zal in de toekomst voor de mensen 
van Zwijndrecht in het biezonder een 
voonwerp van vaste inzet blijven 

In gemoedelijke sfeer werd dan de re
ceptie ingezet en kregen de aanwezi
gen de gelegenheid het gulden boek 
van de gemeente te handtekenen La
ter in de namiddag trok een deel van het 
gezelschap naar het Vlaams Huis, om 
tegemoet te komen aan degenen die 
er dorst van gekregen hadden Onze 
voorzitter haalde er stante pede een ro
zijnenbrood bij I WIJ zijn dat zo gewoon 
in Zwijndrecht, waarom zouden we het 
deze keer met gedaan hebben'' 

W. Meuris 

Coremanskring stelt 
programma '86 voor 

De Coremanskring van Antwerpen 
werd opgencht om kulturele en socio-
politieke aktiviteiten te orgamzeren uit
gaande van de Vlaams-nationale visie 
op de maatschappij In het verleden 
heeft de kring door tal van manifesta
ties zich in eigen maar ook in bredere 
knng verdienstelijk gemaakt en de aan
dacht op zich getrokken Een greep uit 
het verleden laat daar geen twijfel over 
bestaan 

O.C.M.C. BRUGGE 
Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 

RESTAURATIE BESCHERMDE GODSHUIZEN 
GLORIEUS, VAN CAMPEN EN SUCX IN DE 
GLORIBUSSTRAAT EN BOE VERIE STRAAT TE 
BRUGGE 

Op donderdag 27/2/1986 om 10 uur zal er in de vergaderzaal van 
het O C M W Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te Brugge overge 
gaan worden tot het openen van de inschrijvingen voor de open
bare aanbesteding van Partij 1 Bouwwerken 

Erkenning categorie D 24 klas 3 
Termijn 220 werkdagen 
Het dossier ligt ter inzage 

— op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken 
W T C gebouw Toren 3 tweede verdieping, Simon Bolivaerlaan 
30 te 1210 Brussel 

— op het bureau van het O C M W , Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur 

— op het bureau van architect Chris Maertens (tel 050/3126 64) 
Albert Serreynstraat 25 te 8200 Brugge 2 iedere werkdag van 
9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs van 
4 500 fr inclusief B T W en dit na voorafgaande overschrijving op 
rekening nr 280 0473614 97 van architect Chris Maertens, Albert 
Serreynstraat nr 25 te 8200 Brugge 2 of tegen kontante betaling 

De inschrijvingen, m gesloten omslag, mogen op de openbare zit 
tmg v'o'or de opening afgegeven worden of in twee meengescho 
ven en gesloten omslagen gestuurd worden aan de heer F BOUR 
DON, Voorzitter van het O C M W Brugge Kartuizerinnenstraat 
4 te 8000 Brugge en dienen toe te komen binnen de termijn vast 
gesteld in art 26 van het K B van 22 4 1977 

Op beide omslagen moet vermeld worden ,Partij 1 Bouw 
werken" 

Zo waren er o a het debat tussen Hu
go Schiltz en Willy Claes over het eko-
nomisch federalisme, over Srusse/tus
sen Vic Anciaux en Lydia De Pauw, 
over de Euro-raketten tussen kolonel 
Desmedt en de USSR-ambassaderaad 
en het merkwaardige debat tussen Lo
de Claes, Andre Leysen en Hugo 
Schiltz over de vraag Haalt Vlaanderen 
het jaar 2000'' 

Verder waren er nog tal van kulture
le aktiviteiten maar kijken wij liever naar 
wat in 1986 gepland werd 

Debatten 
— 31 januari is er een lunchgesprek 

met It kol Willy Van Geet over a/ffue/e 
veiligheidsproblemen Om 12 u 30 

— 28 februari wordt er van gedach
ten gewisseld met Maurits De Wilde 
over de kontroversen rond zijn Kollabo-
ratieprogramma 's Om 20 u 30 
— 25 apnl spreekt de Nederlandse di
plomaat van der Klauw over de Water
verdragen als grensoverschrijdend pro
bleem Om 20 u 30 

— 6juniisereen lunchgesprek met 
de direkteur van de Singel, Fnes Ley
sen over kultuursponsoring Om 
12 u 30 

Al deze gesprekken gaan door in het 
Antwerps Parkhotel 

Kuituur 
— Op 14 en 15 wordt De IJslandsuite 
door de Vlaamse Volkszangers ten 
beste gegeve m de Arenbergschouw-
burg telkens om 20 u 15 

Op 5 en 6 september gaat een jazz-
happeningdooro I v Walter Augustij
nen en Karin Ottelohe In het Oranje
huis om 21 u 

De Coremanskring wil Jef Van Hoof 
herdenken die dit jaar 100 jaar geleden 
geboren werd door de uitgave van een 
langspeelplaat met liederen van Van 
Hoof 

Tevens zal een poëziewedstrijd ge-
organizeerd worden rond volgend te-
ma Ons leefmilieu landschap zonder 
seizoen'' De ingezonden gedichten 
zullen uitgegeven worden 

Tot daareen greep uit het aangekon
digde programma Wie echter meerin 
formatie wil over de kring en haar akti-
viteiten raden wij aan kontakt op te ne
men met haar voorzitter Hugo Coveliers 
of het sekretariaat J Liesstraat 2 te 
2018 Antwerpen (03-238 82 08) 

J 
23 JANUARI 1986 
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Van den Abbeele in Dendermondse raad: 

Meer aandacht voor 
stedelijk onderwijs 

VU-raadslid Hermand Van den Abbeele drong er tijdens de ge
meenteraad in Dendermonde op aan te nodige aandacht te besteden 
aan de toekomst van liet stedeli]l< onderwijs. Er sctiuilen daar onder
huids enicele problemen, maar anderzijds liggen er ook weer enkele 
mogelijkheden weggelegd. 

De tussenkomst was zeer algemeen 
maar ook zeer opbouwend en bevatte 
tal van elementen die best bruikbaar 
kunnen zijn voor een diepgaand 
gesprek 

Van den Abbeele noemde de huidi
ge situatie van het stedelijk onderwijs 
bevredigend Maar men mag zich daar 
met blind op staren Want de toekomst 
zou er wel eens anders kunnen uitzien, 
zonder dat daarom met de vinger kan 
worden gewezen naarde beleidsmen
sen Er IS onder meer de daling van het 
geboortecijfer waar men niet omheen 
kan, en er is de konkurrentie van de an
dere netten Het zijn gegevens waar
mee men in de toekomst rekening zal 

moeten houden Nochtans levert de 
stad zeer grote inspanningen op het 
vlak van het onderwijs en Herman Van 
den Abbeele verwees in dit verband 
naar de bouw van nieuwe scholen Er 
IS ook de voor- en naschoolse opvang 
in bepaalde scholen, er is de middag-
bewaking De stedelijke onderwij
sinstellingen hebben een toekomst, 
wanneer men althans bereid is om de 
pluralistische geest in die scholen ver
der uit te diepen De benoemingen van 
de leerkrachten zouden bijvoorbeeld 
niet op een politieke basis mogen ge
schieden Volgens Van den Abbeele is 
er het voorbeeld van Schoonaarde, 
waar de samensmelting van twee on-

O.C.M.W. 
DESTELBERGEN 

schrijven toe te komen, ten 
laatste op vrijdag 21 februari 
1986 (ter post afgegeven op 
woensdag 19 februari 1986) en 
gericht te zijn aan 

Mevr VOLCKAERT Rosa, 
Voorzitster van het O C M W , 
Verenigde Natieslaan 17, 9120 
DESTELBERGEN 

Enkel de kandidaten die 
geslaagd zijn m het schriftelijk 
examen zullen uitenodigd wor 
den naar het mondeling gedeel 
te, waarbij zij alsdan de nodige 
bescheiden dienen voor te 
leggen 

De Sekretans, De Voorzitster, 
Carlos SEYSSENS Rosa VOLCKAERT 

Het O C M W van Destelber 
gen zal overgaan tot het aan 
leggen van een wervmgsreser 
ve, geldig voor de duur van 3 
jaar, voor be]aardenhelp(st)ers 
met voltijdse en deeltijdse be
trekkingen 

De kandidaten (min 18 en 
max 45 jaar) dienen in het bezit 
te zijn van een brevet of getuig 
schrift van be]aardenhelp(st)er, 
afgeleverd door een instelling, 
hiertoe erkend door het Mi 
nisterie van Volksgezondheid 
of van gezins en sanitaire 
help(st)er, of van andere at 
testen die door de Bevoegde 
Overheden aanvaard worden 

Om geldig te zijn dienen de 
aanvragen per aangetekend 

BRABANT 
JANUARI 
25 EKEREN: Nieuwjaarsreceptie ter gelegenheid van 25 jaar Volksunie-

Ekeren Inzaai,,De Boterham", Veltvi7cklaan23om 15uur Feestrede 
door volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz Toegankelijk voor iede
re sympathisant van de Volksunie en elke genodigde 

27 LEUVEN: Evaluatie vormingscyclus ,,Uitdagingen aan Vlaanderen" 
metDB VUJO-nationaal Om 20 uur in de bovenzaal van ,,'t Kraaks-
ke", Krakenstr 9 Org VUJO-KUL 

30 MACHELEN: Gespreksavond met senator Toon Van Overstraeten 
over de ervanngen van een Vlaams senator op de Franse taalrol, met 
aansluitend de nieuwjaarsreceptie van de VU-afdeling In zaal Flo-
réal, Hansoulstr 60 te Machelen Aanvang 20 uur 

30 MACHELEN; Toon Van Overstraeten spreekt over ,,De ervanngen 
van een Vlaams senator op de Franse taalrol" in café Floreal (de Krum-
me), hansoulstraat 60 te Machelen om 20 uur Org VU-Machelen 

31 HOFSTADE: Kaas- en Wijnavond in de parochiezaal (achter de kerk) 
om 20 uur Org VU-Hofstade 

FEBRUARI 
1 GRIMBERGEN: Nieuwjaarsfeest van de VU-afdeling Gnmbergen m 

de sporthal van ,,Verbrande Brug" om 19 uur Tevens huldiging van 
ere-voorzitter Frans van der Eist en gewezen senator Bob Maes In
lichtingen bij Lucien Drabbe 02/251 64 13 

1 BRUSSEL: ,,Wat willen vrouwen inde VU' ' " Inde ,,Kristallen Bol", 
Oude Graanmarkt 5 te 100O Brussel 

1 WINKSELE: Feestelijke dansavond vanaf 20u30 in de Gemeentelijk 
sportzaal Warotstraat te Winksele Org VU-arr Leuven 

1 SINT-ULRIKS-KAPELLE: 11de Breugelfestijn in feestzaal,,Nachte
gaal", Brusselstraat 83 Er is keuze tussen hutsepot - forel - ossetong 
Vanaf 18 uur Org VU-St Ulnks-Kapelle 

2 SINT-ULRIKS-KAPELLE: 11de Breugelfestijn in feestzaal „De Nach
tegaal" Brusselstraat 83 Keuze uit hutsepot - forel - ossetong Va
naf 11 u30 Org VU-St Ulnks-Kapelle 

7 BRUSSEL: Hutsepotfestijn m ,,De Viking" bij Guido, Arduinkaai 5 
Brussel Vanaf 12u Met reuze tombola, t v v VU-arr Brussel 

8 BRUSSEL: Hutsepotfestijn m ,,De Viking" bij Guido, Arduinkaai 5 
Brussel Vanaf 12u Met reuze tombola, t v v VU-arr Brussel 

9 BRUSSEL: Hutsepotfestijn in ,,De Viking" bij Guido Arduinkaai 5 
Brussel Vanaf 12u Met reuze tombola, t v v VU-arr Brussel 

derwijsnetten een goede zaak is ge
weest HIJ zei ook dat men ertoe moet 
kunnen komen dat ouders hun kinde
ren al te vroeg uit de dorpsschool weg
halen om zogezegd te voorkomen dat 
hun kind aanpassingsproblemen zou 
kennen m ,,de grote school" Hij stel
de voor deze hele problematiek van het 
stedelijk ondenwijs diepgaand te onder
zoeken en zei dat hier een taak is weg
gelegd voor de schepen van Onderwijs 
Maar lang met voor hem alleen Ook de 
direkties van de scholen en de leer
krachten moeten hier hun verantwoor
delijkheid opnemen Tenslotte bepleitte 
hij de grote waarde van de dorpsschool 

Verantwoordelijkheid 

Schepen van Onderwijs Meule-
broeck zag m deze tussenkomst heel 
wat positieve elementenen benadruk
te de goede werking van de ouderkomi-
tees in meerdere scholen Ook hij ver
klaarde dat de leerkrachten, de direk
ties en de ouderkomitees hun 
verantwoordelijkheid moeten opne
men Maar dat moet ook de inspektie 
doen Wat de overgang van 5 naar 6 en 
van 4 naar 5 betreft, daarover heeft men 
al een inleidend gesprek gehad Maar 
graag zal hij tijdens de eerstvolgende 
kommissievergaderingen deze hele 
problematiek ter sprake brengen 

OOST-VLAANDEREN 
JANUARI 
21 DENDERMONDE: Ie arrondissementsraad van 1986 met als 

gastspreker Paul Van Grembergen In zaal Den Ommeganck, Markt 
Om 20 uur Org VU-arr Dendermonde 
WONDELGEM: Nieuwjaarsreceptie m „De Nachtegaal", Wester-
gemstraat 96 Vanaf 20 uur Met dia's over 3-daagse reis Zwarte Woud 
en 20-jang bestaan in aanwezigheid van Vic Anciaux Org VU-
Wondelgem 
LOVENDEGEM-VINDERHOUTE: Nieuwjaarsreceptie in Gasthof Cen
trum, Dorp 6 te Lovendegem Gastspreker is Karel Van Hoorebeke 
Aanvang 20 uur Iedereen welkom Org VU-Lovendegem-
Vinderhoute 
EREMBODEGEM: Nieuwjaarsreceptie VU-afdeling Erembodegem 
In zaal ,,Rembrandt", Stationsplein om 20 uur 
GENT-SINT-PIETERS: Politiek aperitief met Toon Van Overstraeten 
in „Flanders Hotel", Albertlaan 121,9000Gent Om10u30 Org VU-
Gent-St -Pieters 
SCHOONAARDE-OUDEGEM-MESPELARE: In zaal Ikaros, Stati
onsstraat te Oudegem om 20 u Nieuwjaarsgroet aan leden en sym-
patisanten van binnen en buiten deze Dendermondse deelgemeen
ten Evaluatie van 3 jaar gemeentebeleid meerderheid-oppositie door 
de VU-gemeenteraadsfraktie en gesprek Toespraak door VU-
senaatsfraktieleider Paul Van Grembergen Org VU-Schoonaarde-
Oudegem-Mespelare 
SLEIDINGE:, Poëzie en Melodie I I " door, Duet" in feestzaal San-
derus, Sleidinge-Dorp Om 20 uur Met gedichten van o a Timmer
mans, Gezelle, Elsschot, Andreus De Coninck, omkaderd door mu
zikale evergreens Kaarten lOOfr(VVK) Deur 120fr Org Dr Goos-
senaertskring Sleidmge 
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Lieve Vranckx over Poverello: 

„iiier gebeurt iets 
dat dezieiraaict!" 

HARTJE BRUSSEL, Zuinigheidsstraat 4. — Een grijze muur, een 
grijze deur met bovenaan een wit bord, daarop in rode letters Pove
rello. Dan komen we op een kleine binnenkoer. Luttele meters ver
der moeten we enkele trappen omhoog en komen in een kleine hal 
met rechts achter glas Maria en Jozef en het kindje Jezus. Nu komen 
we in de eigenlijke zaal. Aan de Imkerkant bevindt zich het buffet. 
In de zaal staan tafels opgesteld. Drie lange rijen voor ongeveer 100 
mensen. 

Achterin leidt een trap naar de balustrade waar tafels staan voor 
40 gasten. Achter de grote zaal is een kleine ruimte voor nog een 40 
mensen. Pas daarna komen we in de eigenlijke keukens. 

Het IS nu 9 uur Bezoekers zijn er nog 
met Een deel van de kookploeg begint 
de tafels te dekken, terwijl de eigenlij-

, ke koks aan het eten beginnen 
Tegen elven is de zaal volgelopen, 

mannen, vrouwen en zelfs kinderen De 
meesten zien er verzorgd uit en goed 
gekleed Zijn dit de armsten der ar
men''Ja toch wel de kledingstukken 
die men aan deze leefgemeenschap 
toevertrouwt komen wel degelijk terecht 
waar ze moeten zijn Wat het meeste 
treft IS de sfeer Iedereen wenst elkaar 
een zalig kerstfeest, iedereen lacht, net 
een grote familie 

Schal<el 
van de ketting 

Het eigemjke kerstfeest kan be
ginnen 

De euchanstievienng, wordt opge
dragen door Marcel De Corte reeds vier 
jaar de vaste priester van Poverello De 
homilie wordt uitgesproken door Jan 
Vermeir van Poverello zelf Hij ontroert 
Het pakkend moment waren echter de 
voorbeden waar de mensen de kans 
krijgen, en ze ook benutten, om spon
taan hun wensen en noden voor God te 
brengen Bij het Onze Vader gaat iede
reen rechtstaan en geeft de hand aan 
zijn/haar gebeuur Op dat ogenblik is ie
dereen een schakel van de ketting en 
komt de gelijkwaardigheid van alle aan
wezigen tot uiting BIJ de vredeswens 
wordt zo'n vijf minuten aan een stuk de 
vredeskus doorgegeven Voelbaar 
wordt nu hoeveel behoefte alle mensen 
hebben aan een beetje liefde Hier ge
beurt iets dat de ziel raakt 

Nu kan de lichamelijke mens ver
sterkt worden Dit gebeurt door de 
kookklub van Kampenhout-Hacht, die 
dit reeds voor de vierde maal doet Al
le voedingswaren worden door de klub 
zelf en door enkele meevoelende be
drijven bijeengebracht Het mag ge
zegd worden, het menu mag er zijn 

Rond 15 uur speelt hetzelfde scena
rio zich een tweede keer af voor nieuw 

aangekomenen Er waren inderdaad 
300 inschnjvingen 

Moppen 
aan de mikro 

Na de maaltijd is er nog een tombo
la met eenvoudige geschenkjes een 
doosje sigaren, een das, een sjaal en 
zo meer 

De Poverello's zorgen ook zelf voor 
het ontspanningsgedeelte Ze zingen 
een liedje of vertellen moppen aan de 
mikro, iedereen handelt naar eigen ta
lent Dit was het kerstfeest m Poverello 

Misschien was dit geen denderend 
feest, maar weet dan dat deze mensen 
nooit en nergens uitgenodigd worden 
dat het waarschijnlijk een jaar geleden 
was dat ze een ,,echte" maaltijd voor
geschoteld hadden gekregen, dat ze 
nooit naar een restaurant kunnen Het 
gaat om mensen die door de maat
schappij als uitschot beschouwd wor
den, waar wij de ogen voor sluiten Al-
leenbij Poverello kunnen ze terecht en 
voelen ze zich thuis In 1978 gewoon 
begonnen met bedeling van koffie, 
soep en boterhammen voor enkele 
franken Jan, Therese en Clairewaren 
er toen Van dit pnlle begin groeide het 
spontaan uit tot een leefgemeenschap 
met 20 vaste medewerkers, zowel leken 
als religieuzen, 150 vrijwilligers en wel 
tienduizend die meeleven, vanop af
stand Een leefgemeenschap, geba-
zeerd op het evangelie en het sociaal-
engagement, een thuis in de grootstad 
voor de armsten der armen Poverello 

Lieve Vranckx 

ALLE ROUWKLEDING 
voor dames en heren 

De meest uitgebreide kollekties 
zwart en grijs 

voor dames en heren. 
Alle denkbare maten ! 

Alle retouches worden direkt gedaan 
terwijl U rustig van een koffie geniet 

De Grote Belgische Modezaak 

SUCCES KLEDING MEYERS 
Boomsesteenweg 35 Aartselaar 

Oude Autostrade Antwerpen-Boom-Brussel 

OPEN alle dagen van 9 tot 18 uur- vrijdag feest-en koopjesavond tot 
21 uur - zaterdag van 9 tot 18 uur - zon- en feestdagen gesloten. 
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WEST-VLAANDEREN 

JANUARI 
24 MIDDELKERKE :Mosselfeest inzaai,,Were Dl", P De Smet de Nae-

yerstraat19 Vooraf inschrijven op tel 059/30 11 88 Aanvang 20 u 
Org VU- Middelkerke 
IZEGENI: Katrien Seynaeve met dia's over haar boek Vrede n u ' " 
en over Israel Om20u indebovenzaal van het Vlaams Huis Org 
FVV 
POPERINGE: Degustatie-avond met natuurlijke produkten, m het te 
ken van de gezonde voeding, waarbij de natuurlijke keuken" haar
fijn uit de doeken gedaan wordt Verzorgd door de heer Lionel Ver-
heule In de bovenzaal van,,'t Belfort" Grote Markt Deelname in de 
kosten 50 fr Aanvang 20 uur Org FVV-Popennge 
DIKSMUIDE: Vergadering van het ,,Aktiekomitee Westhoek" m het 
Diensten- centrum, Maria Doolaeghestraat 2A Aanvang 20u30 

FEBRUARI 
1 OOSTKAMP: Info- en steunavond t v v Frans-Vlaanderen Met F Al-

lacker Om20uurin,,DeLare", Larestraate Inkom 100fr Org VU-
Oostkamp 
ALVERINGEM: Vnendenbolling ten voordele van de VU-afdeling in 
het lokaal bij Walter Wemaere 
MIDDELKERKE: Groot bal ter ere van burgemeester Julien Desseyn 
Orkest ,,TheRobby Stars" In het Middelkerkse Casino vanaf 21 uur 
Kaarten in W K 100 fr, de avond zelf 120 fr 
ZEEBRUGGE: Arrondissementele nieuwjaarsontmoeting Om 14 30 
uur aan het badengebouw op de Zeedijk Om 17 uur m hotel ,,Ma
ritime" 
ALVERINGEM: Vnendenbolling ten voordele van de VU-afdeling m 
het lokaal bij Walter Wemaere 
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GUERRILLA IN 
LATiJNS-AMERIKA 
Gewelddadige rebellie legen een 
dictatuur is een humanitaire recht 
Maar wie dat recht In de praktijk 
brengt riskeert een vroegtijdige 
dood De vraag is dan ook niet of het 
gebruik van gewelddagige strijdme-
thodes gerechtvaardigd Is, maar of 
ze zinvol zijn 

Jan Van der Putten 
deze week In 

denieuwe 
Verder: 
• De abdicatie van Armand Lams 
• Beschouwingen bij Paris-Dakar 
• Pierre Juquin, portret van een 

Frans communist die overhoop 
ligt met zijn partij 

• Ted Kennedy wil geen boksbal 
van conservatieven worden 
• Anton Constandse memoires van 
een anarchist 

Een serie: 
BRT, weg ermee? 
Deze week 
de strijd om de kijkcijfers 

Colums: 
Man Van Impe, voor de laatste keer 
vanuit zijn boudoir in Knokke-le-
Zoute, heelt wroeging over zijn laffe 
aanval op cultuurminister Patrick 
Dewael 
Michel Follet gaat graag chinezen, 
maar houdt het bij mes en vork 

denieuwe 
vanaf morgen bij uw 
dagbladhandel, 42 fr. 

Opnieuw rouw 
Opnieuw eiste het moordende ver

keer slachtoffers in de kring van de 
Haanse Volksunie 

Dinsdagmorgen, 7 januan, om 5 uur, 
sloeg de wagen van Hugo Van Lede te 
pletter tegen een verkeerspaal aan de 
Troonstraat te Oostende-Mariakerke 
De bestuurder en zijn passagier Luc 
Van den Buicke waren op slag dood De 
42-jarige Hugo Van Lede was met al
leen in De Haan, maar ook ver daarbui
ten een bekend figuur 

Woensdag 15 januari overleed ook 
Rik Verhaeghe (° 1936), personeelschef 
bij Philips Brugge en echtgenoot van Ri
ka Remaut, die in 1981 kandideerde op 
de VU provincieraadslijst en sinds 1982 
fungeert als OCMW-raadslid voor de 
gemeentelijst ,,De Haan 2000" 

Aan de families van de overledenen 
biedt de Volksunie haar gevoelens van 
deelneming aan 

Koalltle halfweg 

vu-Stempel 
op Brugs beleid 

Deze week maandag organiseerde de VU-Groot-Brugge haar 
nieuwjaarsontmoeting met de pers. De bestuurskoalitie met de SP, 
PVV en BD ts immers halfweg. Tijd voor een evaluatie en een blik naar 
de toekomst, Brugge ten bate. 

Mr Jan de Busscher voorzitter van 
de Brugse Volksunie, begon met de tal
rijk opgekomen perslui een gelukkig '86 
toe te wensen namens de Vlaams-
nationale verantwoordelijken Pieter 
Leys (eerste schepen), Raymond Rey-
naert (schepen), Jean-Marie Bogaert 
(schepen) Pol Van Den Driessche 
(raadslid) en Boudewijn van Vlaende
ren (sekretaris) Senator en fraktieleider 
Guido Van In was weerhouden Er wer
den een hele reeks dossiers besproken 

Uitbreiding Astridpark? 
Vooraf werd duidelijk gesteld dat de 

VU mee verantwoordelijk is voor het be
leid m Brugge en dat zij dit ook verder 
wenst te zijn in het kader van een loya
le en volledige samenwerking met de 
andere partijen met wie zij de meerder
heid vormt De Brugse VU wenst verder 
te gaan op de ingeslagen weg, inzon
derheid op een aantal specifieke pun
ten die vooral de leefbaarheid van de 
stad moeten ten goede komen 

Aldus steunt de VU volledig de in
spanningen die geleverd worden voor 
het verder vernieuwen van de stads
kern In dat verband is het o m nood
zakelijk dat dit jaar de belangrijkste win
kelstraat, de Steenstraat, verkeersarm 
wordt gemaakt 

De stedelijke Groendienst (voorheen 
, Plantsoenendienst") bestaat 75 jaar 
en de VU houdt eraan deze dienst de 
feliciteren voor al het schitterend ge
presteerde werk De aangekondigde 
Groenbeurs geniet de volledige steun 
van de nationalisten En straks komen 
de gronden vrij waarop nu de rijksge-
vangenis staat De Brugse VU vraagt 
dat ernstig zou worden nagedacht over 

O.C.M.W. BRUGGE 
Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 

RESTAURATIE BESCHERMDE GODSHUIZEN 
GLORIEUS, VAN CAMPEN EN SUCX IN DE 
GLORIBUSSTRAAT EN BOEVERIESTRAAT TE 
BRUGGE 

Op donderdag 27/2/1986 om 11 30 uur zal er in de vergaderzaal 
van het O C M W Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te Brugge over 
gegaan worden tot het openen van de inschrijvingen voor de open 
bare aanbesteding van Partij 3 Centrale Verwarming 

Erkenning categorie D 17 klas 1 
Termijn 50 werkdagen 
Het dossier ligt ter inzage 

— op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken 
W T C gebouw Toren 3 tweede verdieping, Simon Bolivaerlaan 
30 te 1210 Brussel 

— op het bureau van het O C M W , Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur 

— op het bureau van architect Chris Maertens (tel 050/31 26 64) 
Albert Serreynstraat nr 25 te 8200 Brugge 2 iedere werkdag van 
9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs van 
1 000 fr inclusiefBT W en dit na voorafgaande overschrijving op 
rekening nr 280 0473614 97 van architect Chris Maertens, Albert 
Serreynstraat nr 25 te 8200 Brugge 2 of tegen kontante betaling 

De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen op de openbare zit 
ting v'o'or de opening afgegeven worden of m twee ineengescho 
ven en gesloten omslagen gestuurd worden aan de heer F BOUR 
DON, Voorzitter van het O C M W Brugge, Kartuizerinnenstraat 
4 te 8000 Brugge en dienen toe te komen binnen de termijn vast 
gesteld in art 26 van het K B van 22 4 1977 

Op beide omslagen moet vermeld worden „Partij 3 Centrale Ver 
warming" 

de mogelijkheid om aldaar het open
baargroen m de binnenstad op gevoe
lige wijze uit te breiden en de bestaan 
botanische tuin, het Astridpark, te her
waarderen Een grondige studie is wen
selijk om na te gaan welke de beste 
bestemming is voor deze gronden, op
dat zoveel mogelijk mensen er goed 
zouden bij varen 

Eerlijke benoemingen! 
Dit jaar moet de gemeenteraad twee 

erg belangrijke benoemingen doen Zo
wel de stadssekretans als de direkteur 
van de stedelijke toeristische dienst 
gaan op rust In beide gevallen eist de 
VU dat er een examen wordt uitge
schreven, na openbare oproep Dit be
tekent dat ook personen die op van
daag geen stadsambtenaar zijn aan de 
selektieproeven moeten kunnen deel
nemen De funktie van stadssekretans, 
de hoogste ambtenaar van een ge
meente, noodzaakt inderdaad dat het 
stadsbestuur alles in het werk stelt om 
daarvoor de meest bekwame kandidaat 
te vinden Deze procedure werd enke
le jaren geleden trouwens gevolgd voor 
de aanstelling van de OCMW-
sekretans, en dit tot ieders voldoening 

Het toerisme te Brugge is uitgegroeid 
tot een van de belangrijkste ekonomi-
sche sektpren De dienst voor toerisme 
IS dan ook veel meer dan een admi
nistratief orgaan en moet m wezen een 
bij uitstek kommercieel gerichte dienst 
zijn Dit vergt van een toerisme-
direkteur bijzondere bekwaamheden, 
zodat bij voorkeur moet uitgekeken wor
den naar een universitair gevormde 
kracht, liefst uit de ekonomische 
richting 

Eveneens in dit verband vraagt de 
VU de dnngende realisatie van de lang 
aangekondigde V W De besprekingen 
tussen de verschillende betrokken 
groepen, die een nieuwe samenwer

king moet mogelijk maken tussen pri
vaat en openbaar iniatief, zijn thans in 
zo'n stadium dat langer uitstel onver
antwoord IS, gelet op het belang van de
ze sektor Onder VU-druk staat in de be
groting '86 anderhalf miljoen frank in
geschreven voor die VVV 

Aandacht voor 
sociaal-zwakkeren 

In de sociale sektor dringt de VU er 
op aan dat voornamelijk voor twee be
volkingsgroepen prioritair een inspan
ning zou geleverd worden De groep 
van hoogbejaarden groeit m Brugge 
jaarlijks met ongeveer 100 eenheden 
aan, niettegenstaande een daling van 
het bevolkingscijfer De kort-opvang 
van hoogbejaarden dient dringend ge; 
organiseerd naast specifieke maatre
gelen voor alleenstaande ouderlingen 
Eveneens moet spoedig werk worden 
gemaakt van de uitbreiding van de thui-
sopvang van zieke en gehandikapte 
kinderen, meer personeel is onontbeer
lijk en bovendien mag deze thuisop-
vang met langer beperkt blijven voor 
kinderen tot 6 jaar Ook ouders van kin
deren in de leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar 
moeten van deze hulp gebruik kunnen 
maken 

Teneinde de belangrijke sociale ini
tiatieven van het OCMW te kunnen blij
ven financieren dringt de VU aan op de 
verkoop van de bossen in Wallonië Met 
genoegen wordt tevens vastgesteld dat 
de begroting van het AZ-Sint-Jan ook 
dit jaar in evenwicht blijft De VU dnngt 
echter bij het OCMW- en Stadsbestuur 
aan tijdrg oog te hebben voor de stijgen
de druk op het OCMW, ingevolge de 
ekonomische toestand en voor de te 
verwachten maatregelen in de sociale 
Sektor vanwege de hogere overheid 

Geen nieuwe lasten 
Tot slot benadrukte de VU dat ook dit 

jaar geen nieuwe stedelijke belastingen 
zullen opgelegd worden ondanks het 
feit dat steeds meer bestuurstaken door 
de regering worden afgewenteld op het 
stadsbestuur In de rand daarvan dnngt 
de VU tevens aan op een definitieve 
oplossing voor het stedelijk slachthuis 
En bepleit zij de verdere uitbouw van de 
uitstekend renderende vismijn Terza
ke wordt aangedrongen op de integra
tie van het voormalige kompleks ,De-
bra ' in de vismijn 

Konkluderend mag gesteld dat de 
VU-stempel op het beleid van de derde 
grootste stad van Vlaanderen heel na
drukkelijk zichtbaar is Het is de inten
tie van de Brugse nationalisten om ai-"" 
dus door te gaan' 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 
van Brugge 

Openbare Verpa,chting bij inschrijving (soumissie) 

LANDBOUWGRONDEN 
- Beernem (Oedelem) hooi weiland, opp 89 a 80 ca KI 1 500 
- Brugge (Dudzele) hooi weiland, opp 91 a 20 ca KI 2 400 
- Damme, land, opp 88 a 60 ca KI 2 150 
De schriftelijke aanbiedingen dienen gezonden aan de heer F Bourdon, 
voorzitter van het OCMV^ Brugge, Kartuizerinnenstraat 4,8000 Brugge 
Op de briefomslag dient vermeid ,,openbare verpachting land' 
De inschrijvingen moeten ten laatste op dinsdag 11 02 1986 toekomen Zij 
dienen verzonden als aangetekend schrijven 

De nieuwe pachters zullen 5 000 fr prijzij moeten betalen voor elke partij 
(1 2, 31 aan het OCMW 

De voorwaarden van deze verpachting zijn de wettelijke bepalingen in 
verband met de pachtwet, de wet tot beperking van de pachtprijzen als 
ook de algemene pachtvoorwaarden goedgekeurd door de COO op datum 
van 02 10 1972 
ZIJ worden aangevuld met de voorwaarden en normen opgelegd door de 
Bestendige Deputatie van West Vlaanderen (Bestuursmemoriaals 
11 8 1971,22 8 1973 en 8 1 1975) 

Opening van de inschrijvingen en voorlezing ervan zal geschieden op 
donderdag 13 02 1986 om 17 uur in het Sekretariaat van het OCMW 
Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, Brugge ^ 

Alle voorwaarden kunnen m de Dienst Eigendommen en Gebouwen elke 
werkdag van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren van 8 tot 12 u 
en van 13 u 30 tot 17 u 30 ingezien worden Nadere inlichtingen o a over 
de juiste ligging zijn ook aldaar te bekomen 

Namens het OCMW 
De Sekretaris, De Voorzitter, 
H. Parrein F. Bourdon 
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In memoriam Lambert Lenssen 
Op 9 januari overleed te Genk in zijn 

73-ste levensjaar Lambert Lenssen. Hij 
was ingenieur I.G., stichter-betieerder 
Limburgse Galvanisatie en Electro-
Beton, voorzitter Progalva en voorzitter 

van het Vlaams Ziekenfonds Limburg. 
Hij speelde een belangrijke rol bij de 
Volksunie. Het best van al laten we 
daarom het woord aan Jef Olaerts en 
Celina-Maria over hun dierbare vriend: 

O.C.M.W. BRUGGE 
Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 

RESTAURATIE BESCHERMDE GODSHUIZEN 
GLORIEUS, VAN CAMPEN EN SUCX IN DE 
GLORIBUSSTRAAT EN BOEVERIESTRAAT TE 
BRUGGE 

Op donderdag 27/2/1986 om 11 uur zal in de vergaderzaal van 
het O.C.M.W. Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge over
gegaan worden tot het openen van de inschrijvingen voor de open
bare aanbesteding van: Partij 2: Electriciteit. 

Erkenning: niet vereist 
Termijn: 50 werkdagen 
Het dossier ligt ter inzage: 

— op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken 
W.T.C, gebouw Toren 3 tweede verdieping, Simon Bolivaerlaan 
30 te 1210 Brussel 

— op het bureau van het O.C.M.W., Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur. 

— op het bureau van architect Chris Maertens (tel. 050/31.26.64) 
Albert Serreynstraat nr. 25 te 8200 Brugge 2 iedere werkdag van 
9 tot 12 uur. 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs van 
1.000 fr. inclusief B.T. W. en dit na voorafgaande overschrijving op 
rekening nr. 280-0473614-97 van architect Chris Maertens, Albert 
Serreynstraat nr. 25 te 8200 Brugge 2 of tegen kontante betaling. 

De inschrijvingen in gesloten omslag, mogen op de openbare zit
ting v'o'or de opening afgegeven worden of in twee ineengescho-
ven en gesloten omslagen gestuurd worden aan de heer F. BOUR
DON, Voorzitter van het O.C.M.W. Brugge, Kartuizerinnenstraat 
4 te 8000 Brugge en dienen toe te komen binnen de termijn vast
gesteld in art.26 van het K.B. van 22.4.1977. 

Op beide omslagen moet vermeld worden: „Partij 2 Electriciteit". 

,,We werden vrienden, zowat dertig 
jaar geleden. En het bleef daar niet bij. 
We werden bondgenoten. Wat gebeurd 
is tussen ons werd nergens gepland. 
Het was een natuurlijk groeiproces. Ik 
maakte kennis met hem in de oude Ma
jestic, bij Harry Valkeners-zaliger-zijn 
zwager en mijn studiegenoot. De Ma
jestic werd onze ontmoetingsplaats. 
Lambert was netoverste bij Ebes; ik 
was beroepshalve Stovejef geworden, 
maar de grote afstand tussen zijn en 
mijn beroep was geen hinderpaal voor 
onze gesprekken over de Genkse poli
tieke en maatschappelijke situatie. In 
dat Genk, met zijn enorme problemen 
van sociale-, kulturele-, ekonomische-
, stedebouwkundige aard stonden twee 
kristelijke partii^n tegenover elkaar en 
de ene drong de andere in de hoek. 
Lambert had de zijde van de zwakste 
gekozen omdat zijn rechtsgevoelen ge
krenkt werd door de anderen; omdat in 
dat Genk niet voldoende vrije levens-
ruimte werd geboden aan alle mensen 
van goede wil, hoezeer Genk ook be
hoefte had aan samenhorigheid. 

Pogingen om de gesloten deuren te 
openen mislukten. Wij zouden herhal-
ve, met sukses in 1964, met Lambert 
Lenssens aan de kop, Celina-Maria 
achter hem, gevolgd door 27 andere 
kandidaten in de gemeentepolitiek tre
den. Lambert stond later ook nog op de 
kamerlijst. Het was een weg vol geva
ren want sommige toenmalige mach
thebbers waren niet kieskeurig in hun 
middelen. Lambert verloor zijn job als 
netoverste. Hij zou dat schitterend te 
boven komen." 

Sedertdien stroomde veel water naar 
de zee. Over veel werd gelukkig de 
spons geveegd. Maar de historische 
waarheid heeft haar rechten. Het was 
zo dat Lambert in de Genkse situatie 
trad. En zo trad hij in de Volksunie. Eer
lijk, trouw, het hart op de rechte plaats. 

Wij blijven hem dankbaar om zijn on
schatbare bijdrage tot een vrijer Genk, 
een vrijer Vlaanderen. 

Hij moge rusten in de vrede van de 
heer. 

Ivo Coninx 

LIMBURG 
JANUARI 

25 BEVERST-SCHOONBEEK: Jaarlijkse feestavond met uitgebreid 
warm eetmaal in zaal het Gemeentehuis te Beverst. Deelnameprijs; 
500 fr. p.p. Inschrijven bij één der bestuursleden v'o'or 22/1. Aanvang 
20 uur. Org. : VU-Beverst-Schoonbeek. 

FEBRUARI 

7 NEEROETEREN: Vlaams-nationale boekenbeurs in het Cultureel 
Centrum te Neeroeteren, met video: geschiedenis van de Vlaamse 
beweging vanaf WO-I - dia-reeks over werking plaatselijk IJzerbede-
vaartkomitee. Opening om 19u30 met lezing door senator Toon Van 
Overstraeten over ,,Het Vlaams-nationalisme in de media" . Org. : IJ-
zerbedevaartkomitee Maaseik. 

8 NEEROETEREN : Vlaams-nationale boekenbeurs in het Cultureel 
Centrum. Open van 14 tot 20 uur. Org. : IJzerbedevaartkomitee 
Maaseik 

9 NEEROETEREN: Vlaams-nationale boekenbeurs in het Cultureel 
Centrum. Open van 10 tot 12 en van 14 tot 20 uur. Org. : IJzerbede
vaartkomitee Maaseik. 

Tijdens de Kerstweek voerde VU-Genk in de winkelstraten pamflet- en 
affiche-aktie die zat. Onze reklamewagen deed hierbij uitstekend dienst. 

Zonder nieuwe schacht gaan de Genkse mijnen (Winterslag en Wa
terschei) binnenkort dicht. Z'o wil het de regering. Z'o wil het de direktie 
van KS zelf. Dat betekent ineens 3740 werklozen meer. 

Wie minder verdient koopt minder. Sinds vorig jaar leverden de werk
nemers van KS 1,5 miljard in. Dat is 75.000 fr. per gezin. Ook de Genker 
middenstanders lijden zwaar verlies door een mijnslulting. Velen besef
fen dit. Er werd dan ook niet geaarzeld om onze affiches op te hangen. 

Ivo ConInx 

Aanbevolen huizen 
Loodgie ter 
D a k w e r k e n 
Ve rande r i ngswe rken 

ALPANROOF Amer ika le i 237 
2000 A n t w e r p e n 

Tel. na 19 u.: 03-238.88.40 

ZINK - LOOD - KOPER • P\/.C. WERKEN • NATUUR- EN ETERNITLEIEN 
ASFALT - ROOFING - SHINGELS - SCHALIEN - DAKPANNEN 

SCHOUWEN - REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN - RIOLEN 
HANGGOTEN - BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE 

PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 6S, Ternat 

Tel. 58229.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onnniddelli jk te b e k o m e n bij 

F R A N S V A N M O O R T E R 
V i j f hu i zen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

F R A N S S E N S O P T I E K : 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96. 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.6475. 

P V B A B E R T 

Assesteenweg 101. Ternat 
TeL 02-582 1312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

q : ^ ^ STUDIO 
• J - i ^ DANN 
02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorsiraat 36. 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19 93 

Import - Export 

n.v. de winne -
uyttendaele 

h a n d e l s d r u k k e r i j t y p e - o f f s e t 

f a b r i k a t i e o m s l a g e n - z a k o n n s l a g e n 

m j g r o s t r a a t 128 , 9 3 2 8 d e n d e r m o n d e - s c h o o n a a r d e 
te l . 0 5 2 - 4 2 3 3 . 0 4 - 4 2 . 3 9 . 1 6 

DE PRIJSBREKER 
v a n h e t g o e d e m e u b e l 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-23645 31 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Slnt-Oamiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353.7039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

Loodgieterij, sanitair, zink, gas. 
roofing, waterverwarmers. 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDÜ NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 426 19 39 

ZO€K€RC}€ 
Gevraagd: 

Gerant voor Kempisch café met groot 
kliënteel en Vlaams-nationale inslag. 
Kandidaten kunnen elke werkdag tus
sen 191>. en 20 u. kontakt opnemen op 
nr. 014-31.52.50. 

verzeker u goed 
en toch. . . 
goedkoper! 

BRfDABAAN 161 FiUS2 ? 

(»K(ND VfRitXERlMGiMAKtUWR 

:iOBRASSCHAAI lE l 0 : Ï . Ó ' I U H 17 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gcnlsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel, Ó54-41 25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

H o u t z a g e r i j 
D E R O O S E N V . 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386. 
AFD OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054-33.11 49 
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Professor Dr. Helmut Gaus: 

„De aantrekkingskracht van de 
VU berust op haar programma" 

Gent. — Niemand had de verkiezingsuitslag van 13 oi<tober verwacht, wat men 
ool< moge beweren. Nu l<omen velen aandraven met verklaringen en sommigen wa
gen zich aan voorspellingen. Of geven aanbevelingen. 

Zaterdag bespreekt een speciale VU-partijraad het evaluatie-verslag van de daar
toe opgerichte onderzoekskommissie. Deze werkgroep bestond niet alleen uit partij
verantwoordelijken of-sympatisanten. Er werd tevens advies gevraagd aan enkele 
professoren. Eén daarvan was de Gentse hoogleraar Helmut Gaus. 

algemene maatschappij-evolutie. 
Vele programma-punten van de 
vu zijn evident geworden voor ie
dereen, waardoor ze niet meer de 
attraktiviteit van vroeger hebben. 
Dit is uiteraard een ernstig dilem
ma, niet alleen voor de VU trou
wens. " 

WIJ: Waaruit men eigenlijk zou 
kunnen afleiden dat, indien men 
louter aan stemmenwinst denkt, 

HELMUT Gaus (°1942) stu
deerde geschiedenis aan 
de RUG, waar hij in 1972 

tot doctor promoveerde. Hij werd er 
assisent en specialiseerde zich in 
mentaliteitsgeschiedenis In '79 
werd hij benoemd tot professor en 
kreeg hij de leerstoel hedendaag
se binnenlandse en buitenlandse 
politiek toegewezen aan de Gent
se universiteit, waardoor hij ver
huisde naar de rechtsfakulteit. Hij 
volgde in die funktie o m. de be
treurde Theo Luyckx op. 

In 1981 verscheen van Helmut 
Gaus een erg lezenswaardige 
boekje- ,,Menselijk gedrag tijdens 
langdurige ekonomische reces
sies. Een schets". Wij vroegen aan 
professor Gaus of de voorbije ver
kiezingen echte ,,krisis-verkie-
zingen" waren. 

Toch 'n krisis-
verkiezing 
WIJ: Was de verkiezingsuitslag 
van 13 oktober 1985 eigenlijk wel 
een typische uiting van menselij-

I ke gedrag tijdens langdurige 
ekonomische recessies? 

H. Gaus: ,,De jongste verkie
zingsuitslag IS op het eerste zicht 
a-typisch. Normaal resulteren ver
kiezingen tijdens krisisperiodes in 
een nederlaag voorde centrumpar
tijen en een sukses voor de meer 
uitgesproken partijen ter Imker- of 
ter rechterzijde. Dit is duidelijk niet 
gebeurd. 

Dit houdt zeker verband met het 
moment, de faze waarin de krisis 
zich bevindt. De vraag stelt zich im
mers hoe emotiefde meerderheid 
van de mensen de knsis aanvoelt. 

Toch denk ik dat de recente 
stembusslag een ,,krisis-
verkiezing" was. De traditionele en 
grote centrumpartijen hebben ge
wonnen, onafgezien of zij tot de 
meerderheid dan wel tot de oppo
sitie behoren. Behalve de PW, die 
verloren heeft. Deze winst werd ge
boekt ten koste van de meer peri
fere, kleine partijen Dit is heel 
merkwaardig, omdat er toch een 
aantal zaken waren die lieten ver
wachten dat de regeringspartijen 
slagen zouden krijgen. Denk maar 
aan de toegenomen werkloosheid, 
de daling van de koopkracht, de 
aanhoudende inleveringen." 

WIJ: Welke verklaring hebt U 
daarvoor? 

H. Gaus:,, Volgens mij dient het 
onderscheid gemaakt tussen ener
zijds de kleine partijen en ander
zijds de grote frakties die een zeer 
grote dienstverleningssektor onder 
hun kontrole hebben. Met uitzon
dering van Agaiev heeft een meer
derheid van mensen voor dit soort 

grote partijen gekozen. Uit een 
zekerheids-refleks. Men hoopt, 
vanuit de miserie waann men zit, 
beter gediend te worden door par
tijen met zo'n uitgebreide dienst
verlening. 

Blijkbaar hebben de mensen niet 
gekozen voor kleinere, vooral pro
grammatische partijen. Maar eer
der voor partijen die minder belang 
hechten aan de programmatische 
opstelling, maar die over meer 
dienstverleningsfaciliteiten be
schikken. Men koos bovenal voor 
ma tenèIe zekerheid. De ideologie 
is dus minder van tel geweest voor 
een aantal mensen, omwille van 
deze materiële overwegingen 
Want tenslotte is het aantal ver
schuivingen ook weer niet zo groot. 
Het verlies van de klein-linkse par
tijen heeft eigenlijk dezelfde oorza
ken als de nederlaag van de VU." 

Hoe bedoelt U? De Volksunie 
is een centrumpartij, weliswaar 
zonder te beschikken over een 
imperium van dienstverlenende 
instellingen en organisaties... 

H. Gaus: „Precies. De VU is een 
programma-partij. Zij heeft geen 
ziekenhuiswezen, geen mutualitei
ten, geen vakbonden, geen jeugd
bewegingen en tutti quanti. 

De aantrekkingskracht van de 
VU berust in de eerste plaats op 
haar programmatische waarde, zo
als dit ook geldt voor de klem-linkse 
partijen." 

WIJ: Welke overwegingen 
knoopt U daar aan vast? 

H. Gaus: ,,Dat het grote verlies 
van de VU met in eerste plaats toe 
te schrijven is aan intern-
partijpolitieke redenen.. " 

AgaIev, de 
uitzondering 

WIJ: Wat dan met AgaIev, toch 
ook bovenal een programma
partij? 

H. Gaus:,,Ook AgaIev beschikt 
met over een zuil. En niettemin won 
deze partij. In dit geval moetje tot 
de omgekeerde konklusie beslui
ten. BIJ de keuze voor enerzijds 
meer materiële zekerheid die de 
grote partijen bieden en anderzijds-
het programmatische, is AgaIev er 
toch in geslaagd een reeks nieuwe 
kiezers achter zich te scharen. 
Maar dit is ook de enige uitzon
dering. 

WIJ: Wat is er aan het. pro
grammatische van AgaIev dat 
andere partijen, zoals de VU, niet 
hebben? In welke mate heeft het 
programmatische karakter van 
de VU aan aantrekkingskracht 
verloren?" 

H. Gaus: ,,Je kunt oorzaken 

Prof Dr. Helmut Gaus (foto: F. Claus) 

gaan zoeken bij intern partij
politieke redenen. Of je kunt stellen 
dat de waarden die de Volksunie 
voorhoudt onvoldoende geprofi
leerd zijn of stellen dat deze elek-
toraal minder goed geformuleerd 
worden. Dit lijkt me echter een sim
plistische verklaring. 

Omdat de aktualiteit van waar
den eigenlijk niet alleen afhangt 
van die waarden. Maar doodeen
voudig van de maatschappelijke 
evolutie waarbinnen je die waarden 
verkondigt. Als je uitpakt met wat ik 
algemeen als „ Vlaamse waarden" 
aanduid op een ogenblik waarop 
niemand anders dit doet, dan is dit 
heel erg attraktief. Als je het bij die
zelfde waarden houdt, maar de 
maatschappij evolueert in een rich
ting waardoor men deze waarden 
algemeen aanvaardt, dan ligt het 
anders. Intern partij-politiek beke
ken heb je nog wel altijd dezelfde 
waarden, maar door de externe 
evolutie (buiten de partij, maar in 
de samenleving) zijn deze waarden 
verbleekt. Dit gegeven heeft waar
schijnlijk de Volksunie ekstra par
ten gespeeld. 

Anders gezegd kun je stellen dat 
het afstemmen van waarden op 
verkiezingspropaganda moet ge
paard gaan meteen evaluatie van 
deze waarden in de globaal maat
schappelijke kontekst. Het is dus 
onvoldoende van aan een bepaal
de reeks waarden vast te houden, 
zonder rekening te houden met de 

men ofwel de dienstverlenende 
sektor om en rond de partij moet 
uitbreiden, ofwel nieuwe, verras
sende, attraktieve zaken moet 
vertellen...? 

H. Gaus:, ,Zo 'n zuil bouw je ech
ter met in twee jaar uit. En wat het 
programmatische betreft zit je 
uiteraard met de vraag van recht
lijnigheid, kontinuïteit. Je kunt toch 
niet alles overboord gooien omwil
le van elektoraal sukses ? 

Blijft dan uiteraard de doelgroep 
waarop je je richt. In een arbei
derspartij zal je veel minder pro
grammatische zaken moeten voor
opstellen. In tegenstelling tot 
middenklasse-partijen, zoals de 
Volksunie. Tot de middenklasse 
behoren immers vooral mensen 
die zich in hoge mate laten aan
spreken door waarden. Om dan 
nog niet te spreken van de verschil
len al naargelang de leeftijdsgroep 
en de specifiek plaatsgebonden si
tuaties. 

Ik ontwikkel enkel een teorie voor 
een globale verklaring." 

WIJ: In uw boek schrijft U dat 
de behoefte aan kleinschaligheid 
zal toenemen. De VU beklem
toont heel sterk het regiona-
lisme. Toch heeft dit schijnbaar 
niet meer kiezers aangesproken. 

H. Gaus:,, Toen de VU de enige 
partij was die streefde naar een 
zelfstandiger Vlaanderen, dan kon 
verwacht worden dat dit kenmerk 
van krisisgedrag, nl. het opteren 

voor meer regionalisme, de partij 
sukses zou opleveren. Maar wat 
doe je daar nog mee, wanneer eve
neens de grote traditionele partij
en, en vooral ook de CVP, daarmee 
uitpakken ? En nu mag je dan al 
zeggen: dit is louter verbaal. Dat 
laatste is onbelangrijk voor het 
kiesgedrag, van belang is dat de 
CVP in de ogen van vele mensen 
ook naar federalisme streeft.'" 

WIJ: Het parlement zou moe
ten het politieke centrum zijn van 
diskussie, maar ook van het zoe
ken naar een konsensus. We 
stellen evenwel een regelrechte 
afbouw van de waarde van onze 
demokratische instellingen vast, 
denk maar aan de volmachten. 
Kadert dit in wat U noemt: steeds 
minder vertrouwen in de waarde 
van het overleg? 

H. Gaus: „Toen ik dit boekje 
schreef (in '80) had ik nog geen ver
moeden hoe zich dit meer autoritair 
gedrag, hoe deze teloorgang van 
de demokratische beginselen zich 
zou manifesteren. Martens Vheeft 
mijn teorie door zijn optreden bijge
treden. Het feit dat hij steeds weer 
volmachten vraagt en krijgt, op ba
sis van een reeks helemaal niet 
overtuigende redenen, is op zich
zelf niet zo merkwaardig. Maar wat 
veel meer mijn visie ondersteunt is 
het feit dat daar geen serieuze op
positie op volgt. Stel je maar eens 
voor dat een premier iets analoogs 
zou gedaan hebben tijdens de 
zestiger jaren: er zou een orkaan 
gevolgd zijn! 

Het toleren van het autoritaire 
beleid is precies een uiting van 
menselijk krisisgedrag. De afwe
zigheid van enige reaktie vanwege 
het groot publiek is veelbetekend in 
dit verband." 

Wachten op Godot 
WIJ: Deze toch weinig bemoedi
gende trends zullen zich verder
zetten tot op het ogenblik dat de 
ekonomische situatie ver
andert? 

H. Gaus: „Juist..." 

WIJ: ...dan wachten we mis
schien beter op Godot? 

H. Gaus:,,Niet op Godot. Maar 
dat is een andere diskussie. 

Sinds de industriële revolutie 
stellen we deze cyklische evolutie 
van het ekonomisch gebeuren 
vast: een periode van cirka 25 jaar 
opgaande trend gevolgd door een 
periode van ook ongeveer 25 jaar 
neerwaartse trend. In wezen zou 
men dus, natuurlijk niet op louter 
binnenlands niveau, moeten trach
ten te achterhalen wat deze cykli 
veroorzaakt. En dan de nodige 
maatregelen nemen om ze te ver
mijden. 

Waarbij twee vragen zich direkt 
opdringen. Primo: wat is de oor
zaak van deze cyklische evoluties ? 
En dat weet men nog niet. Secun-
do: zullen zij die de macht hebben 
om de ekonomische evolutie te ver
anderen daar wel toe bereid zijn ? 
Ik vraag me immers af of het zeer 
grote kapitaal, indien ze daar al toe 
de macht zou hebben, geneigd zou 
zijn om de neerwaartse ekonomi
sche ontwikkelingen tegen te hou
den of af te wenden. Het hyper
kapitaal geniet immers grote voor
delen bij een langdurige recessie." 

(pvdd) 
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