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„Overigens moet er ooit toch eens een beslissend gesprek over dat statuut van Brussel op 
gang komen. Al zullen mogelijke onderhandelingen ook nu nog uiterst moeizaam verlopen. 

Vooral de Franstallgen zullen vooraf het hewlis moeten leveren dat ze de Vlaamse gelljkwaah 
digheld In Brussel einelijk als een onbeweeglijk uitgangspunt hebben aanvaard." 

(Kommentator Hugo Camps in „Het Belang van Limburg", 28/1/1986) 

Let op de trein! 
Terwijl De Croo zich doet doorgaan voor wonderboy die 

de Augiasstallen van Verkeerswezen uitmest, wekt zijn 
NMBS-beleid steeds meer wrevel. De spoorwegstaking van
daag donderdag is daarvan een uiting, alhoewel niet de 
meest overtuigende: aan deze staking, gedragen door de so
cialistische vakbond, zijn politieke bijbedoelingen niet 
vreemd. 

Minder spektakulair wellicht, omdat ze niet door stakin
gen wordt onderstreept, is de malaise rond het anti-Vlaams 
beleid van de spoorwegen. 

De NMBS heeft niet op De Croo gewacht om een centra
listisch Belgisch beleid te voeren. Het behoort tot haar 
bestendige tradities. De overdreven axering van het net op 
Brussel met verwaarlozing van binnenregionale verbindin
gen, de dienstbaarheid aan de pendel: het zijn konstanten. 
Een schoolvoorbeeld van verwaarlozing der Vlaamse be
langen blijft het te lange trajekt tussen de Antwerpse ha
ven en het Duitse Roergebied. Onder Waalse druk is het 
snelste en meest logische tracé voor deze verbinding nooit 
op de kaart gekomen. 

Voor dat verleden kan men bezwaarlijk De Croo verant
woordelijk stellen, wél voor de voortzetting van de anti-
Vlaamse spoorwegtraditie vandaag. 

In de periode 1980-1984 - die slechts gedeeltelijk valt on
der politieke verantwoordelijkheid van De Croo - werden 47 
miljard besteed aan de uitbouw van het NMBS-net. Vlaan
deren kreeg daarvan slechts 47,61 %. Onder De Croo is de 
toestand niet omgebogen. Het plan 1984-1986 voorziet 27 mil
jard, waarvan opnieuw slechts 49,4 % voor Vlaanderen. Het 
rollend materiaal werd in 1984 voor 61,4 % en in 1985 voor 
56 % in Wallonië besteld. 

Deze bedragen moeten gezien worden tegen de achter
grond van basiscijfers. Met 54 "/o van het stukgoederenver-
keer, 60 % van de bevolking en 65 % van de lange af
standspendel is Vlaanderen de eerste klient en de grootste 
betaler van de NMBS. Voor zijn bevolkingsaandeel van 60 
% heeft Vlaanderen slechts 51,88 % van de betrekkingen. 
Zulks betekent dat, op een bestand van ruim 60.000 mensen, 
er aan Vlaanderen meer dan 5.000 NMBS-jobs ontstolen 
worden. Waarbij een niet te schatten aantal jobs moet ge
rekend die, door de eenzijdige bestellingen in Wallonië, ver
loren gaan voor de Vlaamse industrie. 

De Croo doet niets om deze scheve toestand recht te trek
ken. Alles wijst er op dat hij hem bestendigt. Een voorbeeld 
is de taakverdeling tussen de centrale werkplaatsen van de 
NMBS. Er zijn zes dergelijke werkplaatsen: drie Vlaamse 
en drie Waalse. De afbouw van Mechelen is al geruime 
tijd aan de gang. Leuven wordt thans sterk bedreigd. Het 
rationaliseringsbeleid voorziet de afschaffing van 460 jobs 
in de centrale werkplaatsen. Het zal beslist geen toeval zijn 
dat er daarvan 302 in Vlaanderen gepland worden. De af
vloeiingen zijn weliswaar tijdelijk opgeschort, maar inmid
dels wordt de afbraak van de Vlaamse werkplaatsen 
bespoedigd. 

Als klap op de vuurpijl dreigt het franstalig overwicht in 
de NMBS-top binnenkort versterkt te worden. Naar in 
Vlaamse vakbondskringen verluidt, zou het aantal direk-
tiefunkties verhoogd worden tot 8, waarvan 4 franstalige. 
Daarbij dient de franstalige ondervoorzitter van de Raad 
van Bestuur gerekend en het feit dat de franstalige direk-
ties de hele techniek- en toekomstgerichte aktiviteit dreigen 
te omvatten. 

Inmiddels is een Waals offensief aan de gang om het toe
komstige tracé van de Franse sneltrein TGV zo uit te stip
pelen, dat in ieder geval Luik wordt bediend. Dit zou een 
herhaling worden van wat destijds met het trace 
Antwerpen-Roergebied gebeurde: de logica van een snel en 
rechtlijnig trajekt wordt opgeofferd aan een Luikse omweg. 

Wie zegde dat de Vlaamse grieventrommel leeg zou zijn? 
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De lente van de VU 
Alle onheilsboden ten spijt is de uitgebreide partij

raad van de Volksunie in een serene en bovenal opbou
wende sfeer verlopen. Van afrekeningen en destruk-
tieve uitvallen viel niks te bespeuren. 

Wel konden en hebben de top-bestuursleden van de 
VU openhartig hun mening over de toekomst van on
ze Vlaams-nationale partij verwoord. 

DE recente verkiezingsneder
laag van de Volksunie gaf 
aanleiding tot een ernstig en 

diepgaand onderzoek Daartoe 
werd een kommissie samen
gesteld van partij-verantw^oorde-
lijken, aangevuld met professoren 
uit de diverse Vlaamse universitei
ten Dit resulteerde in een merk
waardig dokument,,Zelf de kansen 
grijpen", waarvan U de belang
rijkste konklusies terugvindt op biz 
8 van dit blad 

Zaterdag bogen de leden van de 
VU-partijraad, aangevuld met de 
arrondissementele bestuursleden 
en de VU-provinciemandatanssen, 
zich over dit rapport Tijdens de 
voormiddag werden de bevindin
gen van deze evaluatie-kommissie 

en aangevuld Dr Walter Peeters 
bracht hierover verslag uit m de 
plenaire vergadering Na de mid
dag ontwikkelden vier partij
bestuursleden hun visie over de 
toekomst van de Volksunie 

VU-ondervoorzitter prof Jef 
Maton tilde het debat op een aka-
demisch hoog peil met een 
filosofisch-onderbouwde bood
schap Kamerfraktieleider Jaak 
Gabriels overtuigde de vergade
ring met zijn krachtige oproep om 
opnieuw meer aansluiting te krij
gen bij de jongeren Senator Rik 
Vandekerckhove bande, in een 
overigens schitterende uiteenzet
ting, alle doemdenken over de toe
komst van de VU Senaatsfraktie-
leider Paul Van Grembergen van 

in doekies om 

en nep op tot eerlijkheid en discipli
ne Stuk voor stuk bemoedigende 
en vooral zin-rijke uiteenzettingen 

Waarna alle arrondissementen 
aan bod kwamen met hun aanbe
velingen en bemerkingen Net voor 
Vic Anciaux de slottoespraak hield 
- waarin de VU-voorzitter de nete
lige kwesties met uit de weg ging -
richtte ook Hugo Schiltz zich tot de 
vergadering Beiden wezen op de 
noodzaak om de Vlaamse zelfstan-
digheidsidee te blijven benadruk
ken, vertaald naar de noden van 
ons volk tegen het einde van deze 
20ste eeuw 

Het IS onbegonnen werk in deze 
rubriek een totaalbeeld van de 
voorbije, belangrijke partijraad op 
te hangen Dit zou trouwens voor
barig zijn Tijdens de komende we
ken komt een afvaardiging van het 
partijbestuur haar oor te luisteren 
leggen bij de arrondissementen 
Dit moet uitmonden in een aktuali-
teitskongres, halfweg april Het 
voorjaar '86 moet en zal de nieuwe 
lente van de Volksunie betekenen 

De goede vergadering van zater
dag was daarvan reeds de voorbo
de, meer dan de spreekwoordelij
ke eerste zwaluw 

(pvdd) 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag bneven van 

onze lezers, als ze ondertekend zip 

Naamloze bneven gaan de scheur

mand in, evenals scheld- en smaadbne-

ven De andere publiceren wij, naarge

lang er plaats beschikbaar is Wij 

behouden ons dan ook het recht voor 

brieven in te korten en persklaar te ma

ken zonder de essentie van de inhoud 

te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbnef, 

IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

HET SOCIALE 
ONBEGRIP 

BIJ het innen van de ledenkaarten 
ben ik tot de vaststelling gekomen dat 
er bij de VU tal van leden zijn die met 
sociale en financiële problemen te kam
pen hebben Meestal buiten hun eigen 
schuld, maar door de schuld van werk
gevers die door een slecht ekonomisch 
beleid op de fles zijn gegaan Deze 
mensen, meestal boven de 40 jaar, ra
ken met meer aan een andere job en 
zien hun inkomen drastisch dalen De
sondanks ZIJ beweerden dat de VU op 
sociaal-ekonomisch vlak de jongste ja
ren te laks was, bleven zij toch lid en 
stelden opnieuw hun vertrouwen m de 
VU en betaalden hun lidgeld 

BIJ anderen en dit was de meer ge
goede burgerij, werd ik met zo vriende
lijk onthaald, maar kreeg ik te horen dat 
ZIJ met meer wensten te betalen om dat 
ZIJ vonden dat de VU te rood getint is en 
te sociaal Ik wil hier ten stelligste tegen 
protesteren, daar het nodig is dat er 
mensen zijn binnen de VU die opkomen 
voor de rechten van de kleine man, voor 
de Vlaamse arbeiders-gezinnen met 
een warm vlaamsvoelend hart en die 
steeds de eerste slachtoffers zijn van de 
bezuinigingsmaatregelen van de re
gering 

Zelf werk ik rond de problematiek van 
de werkloosheid en ik kan verzekeren 

dat er veel schrijnende gevallen zijn 
waarvan zij blijkbaar geen weet hebben 
en met willen weten 

De taak van de Volksunie moet zijn 
en blijven ,,Vlaams-nationaal en soci-
3 a ' " M.M., Wilrijk, (ingekort) 

NIEMAND GERAAKT? 
Verwonderlijk is het in ,,Wij" geen en

kele lezersreaktie op het Kollaboratie-
programma van M De Wilde te zien ver
schijnen 

Voelt er zich niemand geraakt, ge
kwetst, ontgoocheld, bedrogen, belo
gen, misleid, belazerd, bedot, of met de 
neus g e n o m e n ' 

Hebben we daarvoor de repressie 
meegemaakt ' 

Natuurlijk is met alles waarheid wat 
gezegd werd, er is verzwegen, ver
draaid of weggelaten wat meestal be
langrijk wasi 

En de clowns die we1 willen spreken 
hebben hadden ferm ongelijk het werd 
een lachnummertje alhoewel het de 
bedoeling was een ernstig onderzoek 
te doen 

Dit alles breekt onze overtuiging van 
volksnationalist niet ' 

Nu meer dan ooit moeten we in de VU 
staan, harde onbuigzame taal spreken 
en aan een positief volksnationalisme 
het beste geven van ons zelve' 

De VU moet uit de series van M De 
Wilde leren dat zij een open en klare 
taal spreekt tot haar volgelingen, opdat 
met meer kan gebeuren wat toen wel 
gebeurd is 

We moeten een z i jn ' Niet hervallen 
in dezelfde tweedracht van toen om 
sterk te staan 

Anders is 30 jaar VU een maat voor 
mets geweest, en daar zou men meer 
spijt over hebben dan om de vergissin
gen (zacht uitgedrukt) van tijdens we
reldoorlog III 

J.T., Wemmei 

„OORLOGSMISDADIGER" 
Ik vind het op zijn minst schijnheilig 

dat eerste minister Martens,,betreurt" 
dat hij een ,,oorlogsmisdadiger" be
noemd heeft tot Ridder in de Orde van 
Leopold II, aldus zijn antwoord aan Mw 
Truffaut (PS) in de Senaat 

Door dergelijke verklaring bestem
pelt Martens immers zelf Bert Peleman 
als oorlogsmisdadiger Peleman is een 
gewaardeerd kunstenaar waartegeno
ver Martens beslist een triestig indivi
du IS 

HIJ wil zijn handelswijze goedpraten 
met de bewering dat hij zijn handteke
ning zette, alleen op voorstel van de 
deelregenngen en na administratief on
derzoek En hier was op de ,,daarvoor 

voorziene plaats geen bemerking over 
het verleden van Peleman" Zijn er dan 
nog steeds dergelijke pa r i a ' s ' Plat' 
Dan wijst hij Poma als de schuldige, die 
nog , het nodige initiatief" niet had ge
nomen om mogelijk op de beslissing te
rug te keren en de benoeming te doen 
intrekken Ofwel diens opvolger in de 
nieuwe deelregering 

Jammer dat met veel meer dergelij
ke ,.oorlogsmisdadigers" tot Ridder in 
de Orde van Leopold II zijn benoemd' 

P.G., Gistel. 

WAAROM 
Met enige verbazing stelde ik vast dat 

op donderdag 16januari in ,,Gazet van 
Antwerpen" de resultaten van de eva
luatiekommissie (aangaande de verkie
zingsnederlaag) werden gepubliceerd, 
terwijl er in ,WIJ" met geen woord 
wordt over gerept Ik vraag me af waa
rom lezers van , ,WIJ", meestal Volksu-
meleden nog een abonnement zouden 
nemen op het weekb lad ' 

P.V., Vorst-Laakdal. 

NMBS SPLITSEN! 
,,NMBS-top laat miljoenen naar het 

Waalse spoor v loe ien ' " 

Met stijgende verbazing las ik dit ar
tikel in het,,Belang van Limburg" op 22 
jan II Met overduidelijk cijfermateriaal 
wordt hier zwart op wit weergegeven 
hoe Wallonië bevoordeeld wordt, ten 
nadele van Vlaanderen De Vlaamse 
centrale werkplaatsen, vooral Leuven, 
zouden hiervan het slachtoffer zijn Hoe 
IS zoiets moge l i j k ' En de Vlaamse re
geringsleden laten dat zo maar ge
b e u r e n ' 

Het gaat hier om het dagelijks brood 
van honderden gezinnen Het gaat hier 
om tewerkstelling m deze moeilijke tij
den van werkloosheid' 

Daarmee wordt nog eens duidelijk 
aangetoond dat de Vlaamse kiezers op 
13okt '85 gewoonweg bedrogen wer
den met valse cijfers en beloften En dit 
bedrog gaat nu nog verder, alle gespier
de verklaringen ten spij t ' 

Er IS maar een oplossing Zelf
bestuur' Vlaanderen moet een eigen 
staat vormen, met eigen financiële mid
delen, met een eigen beleid De centra
le regering moet afgebouwd worden 
De Vlaamse regering moet radikaal uit
gebouwd worden Nu moet er konkreet 
werk gemaakt worden van het wets
voorstel omtrent de splitsing van de 
NMBS ingediend door senator Joos So-
mers(VU) R., Neeroeteren. 

Z O Ê K C B C } ? 

n 22j ongehuwd meisje met A2 diplo
ma techniek-wetenschappen en dacty
lografie en vertrouwd met informatica, 
zoekt een betrekking als bediende in 
het Brusselse of op de as Brussel-Aalst 
Voor ml zich wenden tot Senator-
Burgemeester Dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 
D 21j ergotheratpeute zoekt een be
trekking in haar specialiteit doch is ook 
bereid als bediende of sekretaresse te 
werken Voor ml zich wenden tot 
Senator-Burgemeester Dr J Valke
niers, tel 02/569 16 04 
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Vlaams-Nationaal 

Weekblad 
Uitgave van het 

Vlaams Pers-, Radio-
en TV-instituut v.z.w. 

Hoof dredakteur: 

Maurits Van Liedekerke 

Redakteuren : 

Johan Artois 
Pol Van Den Driessche 
Toon Van Overstraeten 

Sekretanaat : 

Hilda De Leeuw 

Alle stortingen van abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op 
prk 000-0171139-31 van 
, ,WIJ " , Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel (Tel 
02-219 49 30) 

Jaarabonnement 1.200 fr. 
Halfjaarlijks 700 fr. 
Driemaandelijks 400 fr. 
Losse nummers 33 fr. 

Verantw. uitgever: 

Vic Anciaux, 
Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel 

Publiciteitschef: 

de h Karel Severs, tel 02-
219 49 30, toestel 19 ('s voor 
middags) of prive, Alsemberg-
sesteenweg 41b, 1512 Dworp 
Tel 02-380 04 78 

^ lepel & vork... y: 
T\^astautant „ K:::fEasse6.tbet^ 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise-02-2697045 

Kom eens bij ons! 

Dortmnnder Thier-Braa-hoven 
Tenmursev 60 Leuven 016 22 86 72 
Kon Astndl 85 Kontich 03 457 30 32 
Brugse Baan 1 Hulst* 056 7115 36 
Nieuw Brugstr 28 Brussel 02 218 74 89 

Grote parkeerterreinen zalen vri; voor 
feesten banketten e a Duitse speciali 
teiten Dortnr>under Thier van t vat 
Levende Water Tonissteiner Sprudel 
goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 

L E OEMEBTOOM FAUT Leopolclstraat 

Tel 217 9 1 5 3 

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

thu is z i j n _ 
m 't har t je v a n B r u s s e l 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat t 
Tongerlo-Weslerio 

Tel 014-54 40 07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

K O F F I E B R A N D E R I J 
S A N O 

Emie l W i t m a n s s t r a a t 3 6 
S c h a a r b e e k 
Te l 0 2 - 7 3 4 5 6 0 9 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
S P E C I A L I T E I T G E L E G E N H E I D S G E B A K 

B e r g e n s e s t e e n w e g 1 1 2 3 
1 0 7 0 A n d e r l e c h t 

Industriële 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091 6757 12 

S e d e r t 1 9 1 0 

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

Wekelijkse rustdag vrijdag tol zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

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

-^ix ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 
Geraardsbergsestraal 38 
9300 Aalst 
Tel 053 2135 33 

Dr Van De Perrelei 51 
Borgerfiout 
Tel 03-236 5654 

De familiezaak met traditie 
(adv 23J 

:0€K€RCJ€ 
D 25j schrijnwerker-helper met 8) er-
vanng zoekt een nieuwe betrekking in 
het Brusselse of op de driehoek 
Brussel-Aalst-Dendermonde Voor ml 
zich wenden tot senator Dr J Valke
niers, tel 02/569 16 04 

n Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde 
(RUG) met zeer ruime ervanng - 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 3 1 , 9219 
Gentbrugge Tel 091/30 72 87 
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Toast met. 

^ VicAnciaux: 
; ' demokratie 

'hA redden 

Nog net binnen de daartoe 
bestemde maand organiseerde de 
Volksunie haar jaarlijkse nieuw
jaarsontmoeting met de pers Voor 
het eerst werd een nieuwe formu
le uitgetest Deze keer waren im
mers ook alle VU-parlementsleden 
gemviteerd om een glaasje te ko
men te tikken met de heren van de 
politieke berichtgeving Het werd 
een gezellige bedoening 

VU-voorzitter Vic Anciaux gaf tij
dens deze receptie enkele be
schouwingen over de binnenland
se aktualiteit Waarbij hij vertrok 
van de vaststelling dat het voor
bije '85 geen goed en gelukkig jaar 
was, maar een jaar dat volledig ka
dert in de algemene onzekerheid 
van de huidige tijd Anciaux wees 
er op dat de doorgedreven profes
sionalisering van de maatschappij 
gedurende de jongste twintig jaren 
de zelfzorg en de mantelzorg deed 
wegvallen „Daaropentzichnude 
technologie en de automatisering 
van het postindustrieel tijdperk, zo
dat de vervreemding en de ont
menselijking in nog hogere mate 
de samenleving ontredderen "' 

Een eerste aanklacht van de VU 
op het beleid in dit land is dan ook 
dat de overheid onrust en wantrou
wen heeft gezaaid i p v vertrou
wen gebracht Ook waarschuwde 
Anciaux voor het verkeerd interpre
teren van de verkiezingsuitslag, dit 
IS geen blijk van vertrouwen maar 
veeleer het resultaat van een 
meesterlijk en behendig uitbuiten 
van een misleidend opgefokte 
angstpsychose De voorzitter her
innerde nog even aan de reeks fla
ters van Martens V en VI 

...de pers 

Een tweede aanklacht van de 
VU op het beleid betreft het streven 
van de regering naar een sterke 
staat Het gebruik van volmachten 
illustreert dit ten voeten uit ,,Metal-

m 
Ie kracht waarschuwt de VU tegen 
de arrogante mentaliteit die de 
eventuele gebreken van het parle
ment als argument gebruikt voor 
het instellen van een nieuw regime 
Ongeveer vijftig jaar geleden wer
den dezelfde argumenten voorop
gesteld om de parlementaire de
mokratie af te breken" aldus voor
zitter Anciaux Die tegenover de 
,,sterke staat" van l^artens en Gol 
de ,,sterke demokratie" stelt 

In plaats van de zwakheden van 
de parlementaire demokratie te 
misbruiken, moeten er veeleer 
dnngend maatregelen genomen 
worden om ze te verbeteren en te 
verfijnen Het kontrolerecht van het 
parlement moet worden uitgebreid 
en de informatieplicht van mi
nisters en ambtenaren dient wette
lijk geregeld Alleen een sterke par
lementaire demokratie kan de on
zekerheid wegwerken en is de 
beste waarborg voor vrijheid en 
rechtvaardigheid, voor een maat
schappij waann de zwakken met al
leen beschermd worden maar een 
strukturele plaats hebben, voor 
een werkelijke weerspiegeling in 
het beleid van de verschillende ge-
dachtenstromingen die aanwezig 
zijn in het volk 

Zo'n sterke demokratie betekent 
bovendien meer menselijkheid in 
de politiek ,,Een politiek die open 
en eerlijk is, die verstaanbaar is, zo
dat iedereen er achter kan staan, 
zonder wantrouwen en zonder 
angst", besloot Vic Anciaux 

Eindelijk 
Na bijna zeven maanden gevan

genis heeft de Zaïrese president 
Moboetoe eindelijk gratie verleend 
aan de veroordeelde SP-er Ronald 

DEZE 
^ E E K D J T ^ 

De uitgebreide partijraad van 
de Volskunie heeft vorige 
zaterdag heus met alleen een 
analyse gemaakt van de 
verkiezingsuitslagen van 13 
oktober De kaderleden willen 
komaf maken met de evaluatie 
Deze was noodzakelijk, maar 
mag niet blijven duren Het 
wordt tijd de lessen te trekken en 
alle aandacht te richten op de 
toekomst Blijven piekeren zou 
getuigen van een gebrek aan 
vitaliteit De blijvende waarden 
van het Vlaams-nationalisme zijn 
de stimulerende bron van de 
spontane levenskracht van onze 
partij Nu meer dan ooit dient 
eensgezind een vernieuwd 
dynamisme ontwikkeld Met 
deze positieve ervaring besloot 
de partijraad 

De belangrijke opmerkingen 
van de arrondissementele 
bestuursleden vormen een 
eerste aanzet van de 
perspektieven We laten het met 
daarbij In de eerstvolgende 
weken komen de 
afgevaardigden van de 
afdelingen aan het woord Allen 
samen zullen we alzo het profiel 
tekenen van de partij en haar 
plaats in het politiek bestel op 
weg naar het Vlaanderen van de 
volgende eeuw In april moet ten 
slotte het aktualiteitskongres de 
noodzakelijke en unieke 

opdracht van de Volksunie 
bepalen Daar zal bewezen 
worden hoe onmisbaar de 
Volksunie is bij de opbouw van 
het nieuwe huis voor ons volk, bij 
de uitbouw van de nieuwe 
gemeenschap, een 
geëmancipeerde Vlaamse 
samenleving in harmonieus 
verband met de andere volkeren 
van Europa en de wereld 

Vandaag wil ik onderstrepen 
hoezeer we ons gelukkig mogen 
prijzen te militeren in de 
Volksunie We vormen immers 
een partij waarvan het 
lidmaatschap geen verplichting 
IS Stuk voor stuk zijn wij vrije 
mensen, ieder met zijn of haar 
persoonlijke mening, maar nauw 
verbonden door een 
gemeenschappelijk ideaal de 
vorming van een autonome 
Vlaamse natie De 
verscheidenheid van ideeën, 
aaneengesmeed door de 
primauteit van het volk, is onze 
kracht We moeten deze rijkdom 
schroomvallig koesteren en zelfs 
ontwikkelen Meer nog dan 
voorheen moeten we ons 
doelbewust opstellen als een 
open partij Waarin en waarrond 
een brede waaier van 
denkbeelden tot uiting kan 
komen Deze openheid dient een 
herkenbaar kenteken van de 
Volksunie te zijn 

De onzekerheid van de 
huidige tijd met zijn 
ontmenselijking en vervreemding 
laat vele kreatieve jongeren op 
hun honger Zij hunkeren naar 
een politiek, waar nog belang 
gehecht wordt aan hogere 
waarden Hun geestelijke 
beweeglijkheid snakt naar een 
politieke stroming, die open staat 
voor vernieuwende ideeën De 
Volksunie is beter dan gelijk 
welke andere partij in staat deze 
aantrekkingspool te zijn Ons 
volks-nationaal gedachtengoed 
steunt immers met op 
ideologische dogma's 
Herbronnen betekent voor ons 
geen teruggrijpen naar 
retrograde stellingen Onze bron 
spuit voortdurend vers en 
verfrissend water Voortdurend 
moeten we zoeken naar het 
evenwicht tussen het bewaren 
van essentiële en klassieke 
waarden en het streven naar 
vernieuwing Uit de spanning 
tussen beiden groeit de meest 
boeiende samenleving van een 
volk 

VIC ANCIAUX 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

Vanden Bogaert Eerstdaags zou 
deze man ook echt in vrijheid wor
den gesteld 

Vooral de bnef van koning Bou-
dewijn I zou de doorslag gegeven 
hebben Zijn tussenkomst via de 

Miljoenen televisie-kijkers wjren dmidsgj^onJgetuige van de ontplof
fing van tiet Amenkaanse ruimtependel „Challenger", amper een minuut 
na de lancenng vanop Cape Canaveral in Florida De zeven beman
ningsleden kwamen bij dit ongeval om het leven 

Het tot op heden suksesnjk gevolgde programma van pendelvluchten 
dreigt door deze ramp ernstige vertragingen op te lopen Ook de vlucht 
van de eerste Vlaamse astronaut, Dirk Fnmout uit Poperinge, wordt uit
gesteld 

Zaïrese ambassadrice in ons land 
heeft diktator Moboetoe aangezet 
tot de vrijlating van de weliswaar 
voortvarend handelende Vanden 
Bogaert Het werd inderdaad meer 
dan tijd Want welk beschaafd en 
,,bevriend" land sluit een buiten
lander, die geen knminele daden of 
aanslagen pleegde, gedurende 
maanden op"? In andere gevallen 
wordt zo iemand immers gewoon
weg uitgewezen 

Maar ja, Zaïre kan bezwaarlijk 
,,beschaafd" genoemd worden 

Tenzij het op geld aan komt Er 
wordt immers gefluisterd dat de 
vrijlating van Vanden Bogaert m 
wezen slechts gebeurde nadat er 
Belgische tegemoetkomingen" 
gedaan werden op het vlak van een 
vermindering van de immense 
schuldenlast die Zaïre bij ons heeft 
Moboetoe is nog met zo zot 

^nr 

Jubilaris 
met uitstel 

VdB: vrij 
voor geld? 

Opnieuw uitstel 

Een andere , VdB" blijft even
eens in het nieuws Gewezen pre
mier Paul Vanden Boeynants ver
scheen vorige week nog eens in 
het parlementair halirond Samen 
met o m Vic Anciaux en Hugo 
Schiltz werd VdB gevierd voor zijn 
meer 20-jarige lidmaatschap van 
de Kamer van Volksvertegenwoor 
digers Het was zelfs VdB die na
mens de jubilanssen het dank
woord uitsprak 

Ondertussen werd het proces, 
dat onlangs tegen deze ex-kopman 
van de Belgische kristendemo-
kratie begon, nog maar eens uit
gesteld Wegens ziekte van de 
rechter, wordt gezegd 

We hopen de uitspraak in deze 
belangrijke zaak nog te mogen be
leven voor het einde der tachtiger 
jaren 

Toon voor 
rechter 

Zoals bekend heeft de in het 
Waalse Nijvel verkozen VU-
senator Toon van Overstraeten on
langs een proces ingespand tegen 
het Waals Gewest en de Franstali
ge Gemeenschap Dit n a v zijn 
onwettige (en manu militari) verwij
dering uit deze beide Assemblees 

Volgende week dinsdagvoor
middag wordt zijn zaak effektief be
handeld door de rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel Voorzit
ter IS rechter Jonaert Toon wordt 
verdedigd door de Leuvense do
cent Mr Leo Neels 

Afwachten hoe Vrouwe Justitia 
tegen deze affaire aankijkt Of 
moet de hulp van het Europees Hof 
te Straatsburg ingeroepen 
worden'' 

Eerste stempel 
Dezer dagen , mogen" duizen

den jonge werkzoekende school
verlaters hun eerste stempel gaan 
halen, aangezien hun wachttijd 
voorbij IS De Volksunie-jongeren 
(VU JO) wijzen er terecht op dat de 
door de regenng beloofde ,,50 poo 
jonge werklozen minder" nogal cy
nisch overkomen voor de vele dui
zenden die nu voor het eerst met 
het statuut van ,,dopper" gehono
reerd worden Afgezien van de af
schaffing van het idiote dagelijkse 
stempelen, eisen de VUJO aan
dacht voor het wetsvoorstel van 
Oswald Van Ooteghem 
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Agaiev 
In een speciale bijlage van de 

linkse krant ,,De Morgen" werd rui
me aandacht besteed aan de 
Vlaamse Groenen, Agaiev Aan de 
hand van vraaggesprekken en 
achtergrond-informatie werd een 
merkwaardig beeld opgehangen 
van dit elektoraal fenomeen 

Uit de afgedrukte interviews 
blijkt een hemelsbreed verschil te 
bestaan tussen de visie van bv de 
weinig-alternatief-ogende Ludo 
Dierickx, die al droomt van een mi-
nisterjob, en de nogal marxistisch-
geinspireerdeMieke Vogels Deze 
interne verscheurdheid werd vorig 
jaar trouwens op een kongres te 
Mechelen publiek tentoon
gespreid Het werd zelfs zo erg dat 
de geestelijke vader van Agaiev, 
pater Luk Versteylen, moest ingrij
pen teneinde één en ander te kor-
rigeren Verrassend is ook dat Aga
iev als partij een wetsvoorstel heeft 
ingediend waardoor abortus zou 
gelegaliseerd worden 

Voorts valt het op dat een groot 
deel van de huidige Agalev-
verantwoordelijken uit het Vlaams-
nationalfsme stammen Velen on
der hen waren aktief binnen de 
Volksunie of bekenden ooit open
lijk hun sympatie voor het nationa
lisme senator Ene Gryp, de ka
merleden Ludo Dierickx en Joan 
Pepermans, Europees gekozene 
Paul Staes, e a Al worden zij 
daar nu met graag aan herinnerd 

Een kruciale vraag blijft hoe lang 
het groene sukses in Vlaanderen 
zal duren In West-Duitsland berei
ken de Groenen amper nog de 
kiesdrempel van 5% De eerder 
kommunistische opstelling van die 
, ,Grunen" is daar niet vreemd aan 

Verfransing 
Zonder veel kabaal maar biezon-

der funktioneel gaan de Walen 
door met de verfransing van 
Nederduits-Belgie Bij ministerieel 
besluit van 18 november '85 gaan 
de gemeenten Balen (voorheen af
hangende van het doeane en -

aksijnzenkantoor te Eupen), Blei-
berg en Welkenraat (voorheen af
hangend van Herbesthal) over 
naar kantoor der doeane en aksijn-
zen te Verviers 

Financie-minister Mark Eyskens 
IS politiek verantwoordelijk voor de
ze maatregel Het ware gewaagd te 
veronderstellen dat een zo be
faamd ekonomist zich ingelaten 
heeft met de ware Nederduitse 
toestand die onder het Franse ver
nis van deze gemeenten schuil
gaat Hoogstwaarschijnlijk hebben 
de verantwoordelijke Waalse 
diensten Eyskens deze verrichting 
als een louter pragmatische,,reor
ganisatie" voorgesteld De Walen 
benutten deze reorganisatie om 
die streek, die al wel naar mentali
teit maar nog met naar feitelijk taal
gebruik verfranst is, nog beter,,on
der kontrole" te krijgen 

ZIJ kunnen dit ongestoord doen 
omdat er geen weerwerk volgt Niet 
van de onverschillig geworden be
volking en ook met van de ,,Rat der 
Deutschsprachigen Gemein-
schaft", die zich angstvallig binnen 
de enge grenzen van haar be
voegdheid houdt En evenmin van 
de Vlamingen 

Offensief 
tegen KS 

Een van de volgende maanden 
moeten er belangrijke beslissingen 
genomen worden over de toekomst 
van de Kempense Steenkoolmij
nen De stellingen worden stilaan 
ingenomen 

De franstalige liberalen (PRL) 
hebben zondag verklaard dat zij 
niet zullen aanvaarden dat er nog 
een nationale frank naar de Lim
burgse mijnen gaat En zelfs indien 
het Waalse Cockerill-Sambre 
straks weer een nieuwe portefeuille 
boordevol nationale middelen ont
vangt, dan nog zal de PRL zich ver
zetten tegen steun aan KS Waar
bij de frankofone liberalen natuur
lijk zedig verzwijgen dat de Waalse 
staalmjverheid tijdens de voorbije 
jaren reeds meer dan 200 miljard 
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Ook dat IS nog mogelijk in 1986 Wilfned Martens, tijdens zijn vervlogen jeugd een hard pleiter voor algehe
le amnestie, ,,betreurt" dat hij het besluit, om de verdienstelijke kunstenaar Bert Peleman tot ,,ridder in de 
orde van Leopold II" te benoemen, heeft ondertekend Of hoe iemand, eenmaal beland in de zetels van de 
Belgische macht, zijn gegeven woord verloochent 

(titel in ,,Gazet van Antwerpen", donderdag 23januan 1986) 

frank, voor 60% betaald door de 
Vlamingen, toegeschoven kreeg 

Ook de overige Waalse partijen 
zullen met bereid zijn KS bij te 
spnngen of voldoende middelen 
over te dragen aan de Vlaamse re
gering, teneinde de mijnen van 
sluiting te redden Zij staan wel 
reeds eensgezind klaar om nieuwe 
staalmiljarden te eisen 

En de Vlaamse frakties "^ De PW 
heeft ai aangekondigd daarvan 
geen breekpunt te willen maken. 

Eigen potje koken 
J E hebt het mis voor als je 

dacht dat Voeren, behalve 
dan op zon- en feestdagen 

dat TAK wandelt en de cavalle-
rie uitrukt, een streek is waar Vla
mingen zich lijdzaam bukken on
der het juk van diktator Happart. 
Vergeet het! Er zijn weinig oor
den benoorden de taalgrens, 
waarzo'n bruisend Vlaams leven 
Is als daar. Waarbij je moet be
denken dat in de zes landelijke 
dorpjes die de gemeente vor
men, 4.000 mensen leven en dat 
de helft daarvan zich nog niet 
heeft ontworsteld aan de fransta
lige feodallteit. 

Neem de kalender van het Al
gemeen Kultureel Komitee van 
de Voerstreek. Maak de optel
som van alle aktiviteiten in het 
eerste kwartaal, lopende tot en 
met 30 april. Dit kwartaal telt pre
cies 120 dagen en met minder 
dan 180 aktiviteiten. Statistici 
zouden zeggen: anderhalve ak-
tlvitelt per dag. Aangezien de 
Vlaamse Voerenaars niet hou-

iden van halve aktiviteiten, leert 
ide kalender dat er op een 15-tal 
*dagen niets voorzien is (kurleus 

genoeg zijn dat doorgaans don
derdagen), terwijl op andere da
gen het aanbod méér dan ruim 
wordt. Wat doe je bijvoorbeeld 
op zal maart om 20 u? Ga je naar 
de kwis met Walter Capiau bij de 
Oude Harmonie Sinte-Cecilia, 
Joop je tussendoor binnen bij het 
Koejongconcours van de Drum
band Sint-Martinus, leer je ball-
roomdansen in het Paviljoen of 
beheers je deze kunst al vol
doende om resoluut naar het bal 
van de provinciale school te 
gaan? 

Er Is niets datje niet kan leren 

in Voerens verenigingsverband: 
judo, knutselen, dansen (jazz, 
ballet, ballroom, ritmiek), schil
deren of tekenen, breien, volks
dansen, filmen en fotograferen, 
noem maar op. Ben je volleerdof 
niet leergierig, dan kan je mee op 
reis en wandeling, je kan to
neelspelen, je stem verheffen In 
dejeugdmusical, je kan kaarten, 
kwissen, gespreksavonden bij
wonen of gewoonweg op 29 april 
Jan Theys aan het werk zien in 
De Tijd van Toen. Tussendoor 
heb je al lang de tentoonstelling 
van vredescartoons en — na
tuurlijk — de talrijke karnaval-
festlviteiten van de Waggelerre 
of de Djimmers of de Böschuule 
of de Boemeleire meegepikt. 

Wat je in die kalender meest 
zal verbazen, is de aktiviteit die 
op WO 22.1 te 19.30 in de paro
chiezaal van 's-Gravenvoeren. 
Aangeduid als les „je eigen pot
je koken". 

Je hebt immers de indruk dat 
ze daar in Voeren al lang hun ei
gen potje kunnen koken en dat 
ze het nog goed koken op de 
koop toe. 

de SP zegt wel de mijnen te blijven 
steunen (tot ze opnieuw in de rege
ring zitten"?) en de CVP spreekt 
weer met gespleten tong (wat 
steeds in een nederlaag voor 
Vlaanderen uitmondt I) De Vlaam
se kompels en hun gezinnen mo
gen uitsluitend van de Volksunie 
zeker zijn De Vlaams-nationalisten 
blijven KS verdedigen' 

Staking 
Vandaag, donderdag, zullen de 

leden van de socialistische spoor
wegvakbond pogen het treinver
keer gedurende enkele uren lam te 
leggen Uit protest tegen de aan
houdende afbraak-maatregelen 
van PVV-mimster De Croo, waar
van de recente tariefverhogingen 
de meest voelbare ingreep is 

We begrijpen voor een groot 
deel het ongenoegen van de spoor
arbeiders en -bedienen De meeste 
van deze klachten zijn terecht en 
worden ook bijgetreden door de 
kristelijk gesyndikeerden Alleen 
over de wijze van reageren, van ak-
tievoermg, kan men van mening 
verschillen 

De slachtoffers van zo'n och
tendlijke staking zijn in de eerste en 
voornaamste plaats deze mensen 
die mee getroffen worden de onbil
lijke regenngsbesluiten, nl de pen
delaars Herman De Croo noch een 
andere excellentie zullen door de
ze staking echt gehinderd worden 
de chauffeurs rijden de limousines 
reeds voor 

Waarom overwegen de vakbon
den met eens een brutale betaal-
staking, waarbij enkele dagen lang 
geen biljetten worden verkocht, 
noch kontrole wordt uitgevoerd'? 
Alhoewel dit natuurlijk,,ongehoor
zaamheid" heet, met alle gevolgen 
vandien De gewone reizigers zou
den evenwel minder hinder onder
vinden bij zo'n aktie en resultaten 
zouden misschien vlugger gehaald 
worden"? 

Pégard, 
nog eens 

Maandag had de nieuwe defen
sieminister de Donnea de parle
mentsleden van de kommissie-
landsverdediging uitgenodigd om 
de beruchte frees- en boormachi
ne van de Waalse firma Pegard te 
gaan bekijken Het geheel ontaard
de in een tneste klucht 

Iedereen herinnert zich dat deze 
dure machine in 1984 voor heel wat 
heibel zorgde De Pegard werd im
mers gemaakt om geleverd te wor
den aan de Sovjetunie, maar een 
interventie van de Amerikaanse 
overheid verhinderde dit Het be
trof, zo werd beweerd, hoogtech
nologisch materiaal dat met aan 
,,de vijand" mocht doorgespeeld 
worden (Soortgelijke apparaten 
werden en worden nochtans gere
geld vanuit West-Duitsland aan het 
Oostblok geleverd ) Als kompen-
satie zou de Amerikaanse regering 
een check uitbetalen aan de Belgi
sche overheid, waardoor de Belgi
sche krijgsmacht eigenaar zou 
worden van deze boor- en freesma
chine 

Niet iedereen was daar zo zeker 
van en de toenmalige minister 
Freddy Vreven kwam onder druk te 
staan Tot hij op een dag met een 
velletje papier zwaaide, waaruit 
zou moeten blijken dat het Ameri
kaanse geld echt betaald was Na
derhand werd bewezen dat Vreven 
gelogen had Enige tijd later 
scheen dan toch alles in orde 

Deze week rezen evenwel op
nieuw twijfels omtrent die check 
Sommigen beweren nu dat er he
lemaal nog niks werd betaald door 
de Amerikanen Indien dit werkelijk 
zo IS, dan wordt daardoor ander
maal bewaarheid wat de Volksunie 
vonge week nog hekelde de uit
voerende macht bednegt soms de 
wetgevende macht door het ver
strekken van onjuiste informatie 
Of hoe ziek IS onze demokratie"?! 
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Prof. De Brabander over verlies arbeidsplaatsen: 

Hardste klappen 
vielen in Vlaanderen! 

Het schermen met werkgelegenheidscijfers is de 
jongste maanden opvallend toegenomen. De voorzit
ter van de Vlaamse regering beweerde herhaaldelijk dat 
de tewerkstelling in Vlaanderen toenam. De eerste mi
nister schermt permanent met cijfers waaruit een da
ling van de werkloosheid zou moeten blijken. 

Deze beweringen werden nu dooreen wetenschap
pelijke studie ontmaskerd. 

dat er globaal 210.000 bezoldigde 
banen verloren gingen of 7%. Het 
aantal zelfstandigen ging met zo'n 
30.000 acfiteruit. De afname van 
de tewerkstelling was het sterkst in 
de industriële (sekundaire) sektor. 
De tertiaire sektor (handel en 
diensten) kende in dezelfde perio
de een kleine tewerkstellingsgroei. 
Uit de cijfers blijkt dat Vlaanderen 
struktureel 42.000 banen verloor 
en Wallonië slechts 17.000. In pro
centen uitgedrukt betekent dit een 

O
P een perskonferentie in de 
universitaire fakulteiten St. 
Ignatius te Antwerpen 

heeft prof. De Brabander de resul
taten van zijn studie: ,,De Belgi
sche werkgelegenheidskrisis in 
ekonomisch-demografisch 
perspektief" toegelicht. 

1974-1984 
De studie onderzoekt de-evolu

tie van de werkgelegenheid in de 
periode 1974-1984 op basis van 
RSZ-gegevens betreffende de 
loon- en weddetrekkenden. 

Prof. De Brabander koos 1974 
als referentiejaar omdat de krisis 
van de werkgelegenheid zich in dat 
jaar begon te manifesteren. De ge
volgen van de internationale mone
taire krisis en de oliekrisis werden 
eerst afgewenteld op het buiten
land en de openbare financiën. 

Uit de bestudeerde periode blijkt 
In de jongste tien jaar gingen in Vlaanderen meer banen verloren dan in 

Wallonië. 

Open brief 
aan Houthuys 

IN een open brief aan ACV-
voorzitter Jef Houthuys dringen 

militanten en afgevaardigden van 
het LBC er op aan dat „ABVV en 
ACV nationaal de handen in elkaar 
slaan om samen in alle duidelijk
heid een einde te maken aan de on-
duldbare en onrechtvaardige 
toestand die de laatste jaren is ont
staan door een steeds maar dalend 
gezinsinkomen en op een moment 
dat de regering opnieuw bespa
ringsmaatregelen voorziet ten na
dele van de arbeidende en werklo
ze bevolkingsgroepen". 

, ,We venwachten", zo zeggen de 
LBC'ers nog, „een klaar en gemo
tiveerd alternatief voor dit beleid. 
De vakbonden zijn uiteindelijk de 
enige en ware verdedigers van de 
werknemersbelangen en mogen 
zich niet langer schuldig maken 
aan medeplichtigheid. 

Wordt het overigens niet abso
luut noodzakelijk dat hiervoor dnn-
gend beroep gedaan wordt op de 
leden en vooral op de militanten 
van alle centrales van het ACV en 
het ABVV? Het is meer dan tijd 
voor zulke initiatieven in België en 
in Europa samen met het EVV 

Laat de grote alarmklok lulden", 
aldus'nog de brief. 

Voorafgaandelijk wordt in de 
open brief aan Houthuys gewezen 
op het feit dat de jongste vier jaren 
de gezinsinkomens met 15% daal
den, terwijl in dezelfde periode de 
inkomens uit vermogen en uit ka
pitaal met 26 è 30 % stegen. Gans 
deze situatie leidde ertoe, aldus 
nog de LBC-militanten, dat in Bel
gië 21 % van de bevolking 
bestaansonzeker is, 15 % onder 
het socio-vitaal minimum leeft en 4 
% honger lijdt. 

,,Terwijl nieuwe besparings
maatregelen worden voorzien ten 
nadele van de arbeidende en wer
kloze bevolkingsgroepen, komen 
er tegelijk nieuwe voordelen ten 
gunste van de kapitaalbezitters, 
zonder waarborg voor de verho
ging van de tewerkstelling in de be
drijven." Aldus nog de bnef... 

400 miljard 
besparen 
VORIGE week raakte een 

CEPESS-QOta bekend waarin 
werd voorgerekend dal de regering 
400 miljard moet besparen op de 
overheidsuitgaven in de komende 

vier jaar om haar doelstelling te be
reiken. 

Pas dan zal men In 1989 een 
overheidstekort bereiken van 7 
procent van het Bruto Nationaal 
Produkt (BNP) terwijl verwacht 
wordt dat op hetzelfde tijdstip het 
Europees gemiddelde niet hoger 
zal zijn dan 3 procent. 

De cijferdans gaat dus steeds 
maar verder. Martens sprak eerst 
over 150 miljard, Eyskens over 250 
miljard en nu het CEPESS-cijfer: 
...400 miljard! Nochtans behoren 
zij allen tot de CVP-stal; Zou het 
dan toch juist zijn dat de regering 
volmachten nodig heeft omdat zij 
nog niet weet hoe en waar de sane
ring van de overheidsfinanciën 
moet worden aangepakt? 

Wij twijfelen er nochtans sterk 
aan dat de lopende kranen zullen 
dichtgedraaid worden, namelijk de 
transferten via de verzuilde struk-
turen als mutualiteiten en vakbon
den, de 200 miljard naar de ver
lieslatende overheidsbedrijven, de 
100 miljard via subsidies aan on
dernemingen, de talloze ekono-
misch onverantwoorde overheids
bestellingen enz .. 

Aan de belangrijkste sanering: 
de eigen financiële verantwoorde
lijkheid voor een ekonomische en 
industriële politiek van de volksge
meenschappen wordt blijkbaar niet 
gedacht! 

Franstalige NMBS-top 
versterkt? 

STEEDS hamekkJger worden de geruchten over de benoeming 
van acht direkteurs bij de NMBS <4F/4N) naast de frans-

talige ondervoorzitter. Deze benoemingen zouden het feiteiifk 
overwicht van de franstaligen nog verstericen. 

Alhoewel de Sobemop-studie had gepleit voor een beperking 
tot vijf van het aantal direktief unkties zouden de nationale spoor
wegvakbonden een akkoord hebben bereikt om het aantal direk
teurs toch op te drijven. Ook over de bevoegdhekfsverdeling clr-
kuleren alarmerende berichten. 

De Vlamingen zouden naast de f unktie van dlrekteur-generaal 
de leiding krijgen van de direkties Transport, Marketing en In-
formatika. De franstaligen zouden het beheer krijgen over de di
rekties Materieel, Personeel, Infrastruktuur en Financiën. 

Dit betekent dat de franstaligen die posten zouden bezetten 
die belangrijk zijn voor de werkverdeling, materiaal-bestellingen 
en Investeringen. 

Voor de Vlamingen zou de doorvoering van deze benoemin
gen een nieuwe kaakslag betekenen. 

De taaiverhouding bij het personeel bedraagt niet eens 
48F/52N terwijl het reizigersverkeer zich voor 57% In Vlaande
ren situeert. 

Hoe verkeersminister De Croo zal reageren is nog niet bekend. 
Hij pleitte steeds voor een inkrimping van de direktie. Hoelang 
nog? 

verlies van 2,8% inVlaanderen te
genover 2% in Walloniè. Prof. De 
Brabander besluit hieruit dat Wal
lonië zeker geen grotere struktuur-
nadelen kan inroepen dan Vlaan
deren. 

De oorzaak hiervan zou te vin
den zijn bij het groot aantal kleine 
Vlaamse bedrijven dat aktief is in 
probleemsektoren (bv. tekstiel, kle
ding en scheepsbouw), terwijl de 
Waalse moeilijkheden zich vooral 
situeren in een paar grote bedrijven 
in de staalsektor. De cijfers spre
ken dus de gangbare idee tegen 
dat Vlaandere het inzake werkge
legenheid beter doet dan Wallonië. 

Waalse 
ruchtbaarheid 

Volgens De Brabander wordt 
aan de afname van de werkgele
genheid in Wallonië enkel veel 
meer ruchtbaarheid gegeven. 

In dezelfde studie wordt tevens 
de aandacht gevestigd op het ver
dwijnen van de aantrekkingskracht 
van de grote agglomeraties als 
ekonomische trekpleisters. Dit 
blijkt onder meer uit de recente 
RSZ-statistieken over het aantal 
zelfstandigen en hun lokalisatie. 
Vooral Brussel dat als hoofdstede
lijke agglomeratie de naam heeft 
voordelen te bieden inzake tertiai
re tewerkstelling kent duidelijk 

geen twerkstellingstoename. De 
voor 1985 aangehaalde verbeterin
gen inzake de werkgelegenheid
scijfers zijn volgens prof. De Bra
bander eerder marginaal en te ver
waarlozen t.o.v. het verlies aan 
jobs en de hoge werkloosheids
graad. 

Voor hem moest de werkgele
genheid een grotere prioriteit krij
gen dan nu het geval is. Een min of 
meer eenvormig industrieel beleid 
lijkt voor hem niet het geschikte in
strument. Wel een regionale poli
tiek die inspeelt op de diversifika-
tie van de regionale problemen en 
een aangepast beleid om de ver
zwakking van de agglomeraties op 
te vangen. 

De zwaarste strukturele klappen 
inzake werkgelegenheid vielen de 
jongste 10 jaar dus duidelijker in 
Vlaanderen. Door een onverdach
te wetenschappelijke studie wor
den de stellingen van de Volksunie 
bewezen. Enkel een eigen beleid 
voor een ekonomische en in
dustriële politiek gedragen door ei
gen financiële verantwoordelijk
heid kan een gepaste oplossing 
bieden voor de werkgelegen
heidsproblemen. De strukturele 
verschillen tussen Vlaanderen en 
Wallonië zijn van aard om elke een
vormige nationale aanpak te doen 
mislukken. 
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Jaak Gabriels en Hugo Schiltz: 

„Martens bedriegt het 
parlement of de bevolking!" 

Maystadt is een dure vogel. Met zijn verklaringen aan ,,Le Soir" wist hij de Ka
mer een namiddag lang te mobiliseren. De man had het immers nodig gevonden 
om vanuit een,,herwonnen maagdelijkheid" drie voor Vlaanderen belangrijke dos
siers op de helling te zetten: de Kempense Steenkoolmijnen, het RTT-kontrakt en 
de legerbestellingen. 

Jaak Gabriels en Hugo Schiltz trokken aan de alarmbel en vroegen premier Mar
tens om uitleg. Maar veel wijzer werden ze niet. Althans niet in het parlement... 

FRAKTIEVOORZITTER Ga
briels nam als eerste het 
woord. Nog maar eens ont

leedde hij aan de hand van een ste
vig dossier de hele problematiel< 
van de Kempense Steenkoolmij
nen. Het zal waarschijnlijk wel niet 
zijn laatste keer geweest zijn, want 
nogal wat eksellenties voelen zich 
met de regelmaat van een klok ge
roepen om allerlei bedenkingen 
over de KS wereldkundig te ma
ken. Dit alles doet het bedrijf zeker 
geen goed 

Nu was het dus Ekonomiemi-
nister Maystadt die nodig wat 
moest stoken en onrust zaaien. In 
die mate zelfs, dat een verstandig 
lezer niet anders kon dan er de slui
ting van KS uit afleiden. 

De eerste minister ontkende dit 
en verwees voor het overige naar 
het overleg dat momenteel in niet 
minder dan vijf werkgroepen 
plaatsvindt. En blijkbaar om de ge
moederen te sussen, stelde hij dat 
staatssekretans Aerts medebe
voegd is over het dossier. Alsof dit 
een waarborg kan zijn... 

En maar studeren! 
Me\ een gelijkaardig antwoord 

diende Hugo Schiltz het te stellen 
inzake het RTT-kontrakt. Ook dit 
dossier wordt nog maar eens 
bestudeerd. Blijkbaar volstaan de 
reeds gedane en nochtans zeer re
cente studies niet langer. ,,Of wil 
men gewoon het bestaande globa-
lisatiepakket nog maar eens ver
groten ?" Aldus de VU-interpellant, 
die ertevens oqwees dat in het hui
dige regeerakkoord met meer te le
zen staat dat de staat geen beslis
singen zal nemen die van aard zijn 
om produktiekapaciteiten te schep
pen die konkurrereh met deze wel
ke in dezelfde sektor rendabel wer
ken en die de konkurrentievoor-
waarden vervalsen. Dit en de 
verklaring van f\/laystadt dat het 
kontrakt zeker niej één gewest 
mag ten goede komen, bieden vol
doende grond tot ongerustheid. 

Tot slot dan de legerbestellin

gen. Hierover verklaarde de mi
nister van Ekonomische Zaken dat 
hij zich niet gebonden acht door de 
vroeger overeengekomen ver
deelsleutels. Hij doelt duidelijk op 
het globalisatie-akkoord van 1983 
inzake de militaire bestellingen en 
kompensaties: 55 % voor Vlaande
ren, 35 % voor Wallonië en 10 % 
voor Brussel. In de praktijk evenwel 
werd deze sleutel nooit geëerbie
digd. Wil men de zaak toch nog 
enigszins rechttrekken dan moeten 

de helikopters voor 100 % naar 
Vlaanderen gaan. Overeengeko
men werd evenwel een verhouding 
van 66 % tegenover 34 %. 

Maar zelfs hiervan wil Maystadt 
dus niet meer weten. 

Oneerlijk en vals 
In zijn antwoord waagde Mar

tens zich niet verder dan wat per
soonlijke inzichten. „Ikzal de rege
ring verzoeken de globale ver
deelsleutel te handhaven voor de 

zes vastgelegde programma's". 
Zo luidt letterlijk het Beknopt Ver
slag. En ook de pers lijkt het in de
ze zin begrepen te hebben. In ,,Het 
Volk" lezen we b.v.: „De premier 
zei dat hij de ministerraad zal vra
gen de verdeelsleutel van '83 toe te 
passen...". 

Groot was dan ook de verbazing 
van Gabriels en Schiltz wanneer zij 
Martens een dag later in ,,Aktueel" 
horen verklaren: ,,lk zeg dat in de 
regering overeenstemming is dat 
de globalisenng van die zes dos
siers behouden blijft". Punt. En de 
joernalist vond het na deze duide
lijke tegenspraak niet eens nodig 
de eerste minister daarop attent te 
maken. 

Blijkbaar is er voor Martens 
een verschil tussen de informa
tie die hij aan het Parlement kwijt 
wil en deze die bestemd is voor 
het groot publiek. Dit is funda
menteel oneerlijk en vals. En be-

Schiltz en Anclaux 

20 Jaar parlementslid 
Vorige week werden een aantal volksvertegenwoor

digers door hun kollega's in de bloementjes gezet naar 
aanleiding van hun parlementair jubileum. Onder hen 
Via Anciaux en Hugo Schiltz, die beide sedert de ver
kiezingen van 1965 onafgebroken in de Kamer zetelen. 

IT het huldebetoon van de 
voorzitter willen we u enke
le citaten met onthouden. u 

Elegant en snedig 
Voor de typering van Schiltz 

deed de voorzitter beroep op een 
beschrijving van het weekblad 
,,PourquoiPas?": ,,lk stel vast dat 
Hugo Schiltz er in werkelijkheid 
even goed uitziet als op het kleine 
scherm van de televisie. Elegant, 
Pruisisch-blauweogen, een vlugge 
glimlach... Voor mij zit geen 
barrikade-flamingant, maar een 
Antwerpse advokaat die zijn fla
mingantisme met zonder een zeke
re charme belijdt". 

Ter afronding van zijn hulde 
sprak hij de wens uit ,,dat u hier nog 

vele jaren uw opgemerkte betogen 
en interpellaties zult mogen hou

den, en dat uw vinnige dialogen 
met uw kollega's uit andere frakties 
en met de regering hier nog dikwijls 
de debatten zullen mogen anime
ren ! Het reglement laat dat wel met 
toe... maar de voorzitter zal af en 
toe de ogen sluiten, al was het 
maar om mee te genieten van uw 
gekende zin voor humor en snedig
heid en voor de hoffelijkheid waar
mee u dat steeds weet te doen". 

Jaak Gabriels 

wijst nog maar eens de onaan
vaardbare privileges waarover 
de regering beschikt in vergelij
king met de parlementsleden. 

Flink stemorgaan 
Vic Anciaux werd herinnerd aan 

zijn dokterspraktijk: ,,U heeft de 
zorg voor de individuele patiënt 
verwisseld voor de dagelijks be
kommering over de gezondheid 
van onze instellingen, waarvan u 
de polsslag kontroleert en niet op
houdt passende gedragsregels en 
desnoods ook geschikte heelmid
delen voor te schrijven". 

Niet zonder enige humer werd 
onze algemene voorzitter dan ge
wezen op zijn flink geoefend ste
morgaan. ,,Daarvan heeft hij in de
ze Kamer al overvloedig blijk gege
ven. Slechts weinigen echter 
weten dat hij ook een venwoed zan
ger is, die met een niet onaardig 
bas-bariton op zangavonden en 
studentikoze kantussen, liefst in 
een gezellige sfeer, zijn stem laat 

galmen. Hij zingt zelfs zo graag dat 
hij enkele maanden geleden een 
gratis recital met koorbegeleiding, 
al wat het met beperkt programma, 
in het peristylium van het parle
mentsgebouw is komen verzorgen. 
Al willen we hem in dit soort kultu-
rele aktiviteiten niet aanmoedigen, 
toch hopen we dat zijn stem nog 
lang in de halfrond zal mogen 
weergalmen." 

Namens de redaktie sluiten we 
ons welgemeend aan bij deze hul
de. Ad multos annos! 
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Van Ooteghem geen 
volwaardig senator!? 

Om beurt gaan de traditionele partijen toch met erg 
vuile voeten door onze parlementaire demokratie. Er 
zijn de wetsverkrachtingen in de Waalse Gewestraad. 
Er zijn de eeuwigdurende volmachten. Er is de uitslui
ting van de VU-fraktie uit het bestuur van de Kamer. En 
nu blijken er plots twee soorten senatoren te zijn: vol
waardige senatoren en ...Oostfrenters. 

JAWEL, omwille van zijn oor
logsverleden als Oosfronter 
mag Oswald Van Ooteghem 

geen voorzitter worden van de 
kommissie voor Landsverdediging. 
Ongelooflijk, maar waar! 

Al te gek 
Reeds twee maanden wordt over 

deze kwestie in de beslotenheid 
van de Senaat gekonkelfoesd. 
Aanleiding is de verdeling van de 
voorzitterszetels in de verschillen
de kommissies. Krachtens het 
aloude sisteem D'Hondt kreeg de 
VU-fraktie hierbij de achtste keuze. 
In feite restten op dat ogenblik nog 
Landsverdediging, Buitenlandse 
Handel en Financiën. 

De fraktie van Van Grembergen 
opteerde voor Landsverdediging. 
Reeds jaren zetelt Van Ooteghem 
in deze kommissie, steeds had hij 
blijk gegeven van een gedegen 
dossierkennis en tijdens de vorige 
legislatuur had hij het tot onder
voorzitter gebracht. Een terechte 
keuze dus, vooral omdat in beide 
andere kommissies nieuwelingen 
de dienst uitmaken. 

Maar al gauw gingen de poppen 
aan het dansen. Aanstoker was de 
socialistische f raktievoorzitter Wy-
ninckx: ,,We hebben niets tegen 
Van Ooteghem als persoon of als 
senator, maar voor onze achterban 
en zeker voor de vaderlandslieven

de verenigingen kunnen we dat 
niet verkopen. Een Oostf renter als 
voorzitter van de kommissie voor 
Landsverdediging, dat kan toch 
niet." 

Dat dit nu juist uit de mond van 
een socialist moet komen! Van 
Grembergen kon niet nalaten cy
nisch op te merken ,,dat de socia
listen wel een Oostfronter, Toon 
Van Overstraeten, opvrijen in de 
Waalse Gewestraad, maar een an
dere Oostfronter wraken als voor-

Van Ooteghem, een senator an
ders dan de andere. 

PARLEMENFAIRE 

SIK>KKE1S 
DE politieke schijnwerpers zijn de 

jongste dagen gericht op de werk
zaamheden van de kamerkommissie 
die het wetsontwerp ,,tot toekenning 
van bepaalde bijzondere machten aan 
de koning" bespreekt. De VU-
kommissieleden, inzonderheid Hugo 
Schiltz en Jaak Gabriels, laten hierbij 
mets onbetuigd om de rechten van het 
parlement alsnog zoveel mogelijk te 
vrijwaren 

Aldus diende het Antwerpse kamer
lid een amendement m, dat de regering 
verplicht de volmachtbesluiten acht da
gen voor hun afkondiging over te ma
ken aan het parlement. Op die wijze 
kunnen Kamer en Senaat toch nog rea
geren zonder tijdverlies en hun demo-
kratische kontrolefunktie uitoefenen 

JAAK Gabriëls^an zijn kant wil met 
een amendement de termijn van 

de volmachten inkorten tot zes maan
den ,,Als dan toch de hoogdringend
heid ingeroepen wordt, moeten de 
beslissingen maar meteen genomen 
worden " Wat de fraktievoorzitter ech
ter het meest dwars zit, is het feit dat 
ook de zgn nationale ekonomische 
sektoren deel uitmaken van de vol
machten Zijn voorstel tot schrapping 

maakt echter geen kans. De meerder-
heidsfrakties slikken alles. 

Tussendoor vergaderde de Kamer 
even plenair, met opnieuw Gabriels en 
Schiltz in de hoofdrol. Samen interpel-

zittervan een kommissie". Het zou 
echter nog potsierlijker worden. 

De ,,kleine" Wyninckx vond al 
snel gehoor bij PSC en liberalen. 
En dan begon het geharrewar. Plos 
kreeg de VU-fraktie de ruimste keu
ze ; Alle voorzitterschappen waren 
goed, als Van Ooteghem maar 
Landsverdediging liet rusten. Lee
mans stelde Buitenlandse Zaken 
ter beschikking. Mevrouw Herman-
Michielsen Volksgezondheid. En, 
al te gek, Wyninckx wilde zelfs af
stand doen van zijn voorzitterschap 
in de kommissie Ontwikkelingssa
menwerking ... ten voordele van 
Van Overstraeten! 

Dit gekonkelfoes werd Van 
Grembergen al te gortig. ZijR frak
tie besloot de kandidatuur van Van 
Ooteghem te handhaven. Met het 
gekende gevolg: de VU-senator 
werd gewraakt als voorzitter. Met 
15 stemmen tegen en slechts 7 
stemmen voor. 

Een ontstemde fraktievoorzitter 
Van Grembergen kon niet anders 
dan zijn ongeloof uiten: ,,Veertig 
jaar na de oorlog is dat nog alle
maal mogelijk.! We aanvaarden dit 
niet. Senaatsvoorzitter Leemans 
moet nu maar proberen uit de im
passe te geraken. Het is toch wel 
merkwaardig dat er nooit stemmen 
opgegaan zijn tegen Van Ooteg
hem als senator. Dan dulden we 
ook niet dat men twee soorten se
natoren maakt. Voor ons is Van Oo
teghem een volwaardig senator en 
moet hij dus ook aanvaard worden 
als voorzitter van de kommissie 
Landsverdediging". 

Vandaag is er het wekelijks over
leg tussen de fraktieleiders en se
naatsvoorzitter Leemans. We zijn 
nieuwsgierig. 

G. Van In ,,De deur naar de wille
keur staat open " 

leerden zij de Eerste minister over de 
verklaringen van Maystadt inzake de 
Kempense Steenkoolmijnen, het RTT-
kontrakt en de legerbestellmgen. 

OOK de Senaat kwam samen. Gul-
do Van In voelde de minister van 

Verkeerswezen aan de tand over de pri
vatisering of de uitverkoop van de Re
gie voor Maritiem Transport. Nadien 
kreeg premier Martens het met hem 
aan de stok over zijn, ,te laken hand- en 
spandiensten bij het schenden van wet 
en grondwet." 

Hierbij benadrukte de Bruggeling de 
verantwoordelijkheid van de Eerste mi
nister bij de bekrachtiging van de eeda
flegging van de voorzitter van de Waal
se Gewestregenng. De aanduiding van 
deze laatste steunt immers op mets an
ders dan wetsovertredingen, gaande 
van de uitsluiting van Toon Van Over
straeten tot het nemen van beslissingen 
zonder vereiste meerderheid Martens 
wimpelde evenwel alles weg Wat Paul 
Van Grembergen deed besluiten dat 
een volgende maal even goed een gro
tere fraktie kan uitgesloten worden om 
de cijfers te wijzigen De deur naar de 
willekeur staat waaenwiid ooen' 

MICHEL Capoen interpelleerde 
over de werking van een aantal 

Europese financieringsmechanismen 
ten aanzien van de Westhoek Volgens 
hem worden deze met steeds optimaal 
aangewend en wordt vooral de West
hoek meer dan stiefmoederlijk be
handeld 

Gol wil 
luistervinken 

Na het Heizeldrama hoopten velen op een grondige 
reorganisatie van de politiediensten. Maar blijkbaar 
volstond dit drama niet om een aantal verstarde burch
ten en machtscentra te doen wijken. 

De brute overvallen van de bende van Nijvel en de 
golf van aanslagen van CCC, FRAP en andere groe
pen versterkten nog de noodzaak van een degelijke 
herstrukturering van de politiediensten. De georgani
seerde misdaad vergt immers een georganiseerde po
litie. Maar de regeerders in dit land volharden in de 
boosheid. 

DE Politiewet van Nothomb is 
zo een voorbeeld van hoe 
het niet moet. Voor de zo

veelste maal wordt een struktuur 
gekreëerd naast de reeds bestaan
de strukturen. 

Kenschetsend voor de panie-
kreaktie is ook de ,,lapjespolitiek" 
waarmede het onvermogen van de 
politiediensten wordt aangepakt. 
Weliswaar kan de reorganisatie 
van de opsporingsdiensten met op 
korte termijn, maar het verschaffen 
van op zichzelf goede mogelijkhe
den zonder een degelijke herstruk
turering IS gewoon een stap achter
uit. Wat kunnen politie en rijks
wacht aanvangen met moderne 
technologische middelen wanneer 
zij hiertoe niet opgeleid zijn? 

Komt daarbij dat justitieminister 
Gol de publiciteit niet schuwt. Veel 
sukses oogst hij echter niet. Zo 
moest hij zijn plan laten varen om 
een en ander met volmachten te re
gelen. Gelukkig maar! Zolang hij 
niet in staat Is een globale visie te 
formuleren over de herstrukture
ring van de politie, de rechtbanken 
en het gevangeniswezen, verdient 
hij niet het minste vertrouwen. 

Recentelijk tapt de minister dan 
maar uJt een ander vaatje. Dit van 
de spekakulaire voorstellen. Maar 
ook hier volgt het sukses hem niet. 
Nemen we bvb. zijn voorstel om te
lefoongesprekken te laten afluiste
ren. Algemeen wordt aanvaard dat 
het briefgeheim, zoals gewaar
borgd door het Europese Verdrag 
voor de Rechten van de Mens, ook 
de mededelingen langs telefoon 
omvat. Verschillende Europese 
landen laten wel het afluisteren toe, 
maar mits zoveel korrekties dat 
misbruiken haast uitgesloten zijn 
Bovendien kan deze ene maatre
gel met zomaar uit het ganse stel
sel gelicht worden. 

Het voorstel van Gol om het af
luisteren toe te laten louter en al
leen op initiatief van parket, onder-

Hugo Coveliers 

zoeksrechter of kamer van inbe
schuldigingstelling is onduldbaar. 
Weliswaar moet de politie alle infor
matie over misdadigers kunnen 
achterhalen, ook indien zulks een 
inbreuk op de private levenssfeer 
inhoudt. Maar dit moet de uitzonde
ring blijven! 

We gaan er toch prat op te leven 
in een demokratie, waar de indivi
duele vrijheid van groot belang is. 
Deze vrijheid moet dan ook voor
werp uitmaken van een subjektief 
recht, waarover elkeen beschikt. 
Vooraleer dus het afluisteren kan 
geduld worden, moeten waarbor
gen worden gegeven om misbrui
ken te vermijden. Bovendien mag 
van deze ingreep geen genezing 
van het zieke politionele beleid ver
wacht worden. Daarvoor is een 
grondiger aanpak vereist. 

Hugo Coveliers, 
VU-Kamerlld. 
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Westland-debat maakt brokken 

Thatcher overleeft, 
met averij 

Margaret Thatcher is — voorlopig — niet het slach
toffer geworden van de Westland-rel die haar twee mi
nisters heeft gekost. De massale steun van haar frak-
tie deed haar het spoeddebat van maandag in het La
gerhuis overleven. 

ET lot van het noodlijdende 
helikopterbedrijf Westland, 
waarvoor het Amerikaans-

Italiaanse Sikorsky-Fiat en een Eu
ropees consortium kandidaat-
overnemers zijn, speelde nauwe
lijks een rol in de jongste aflevering 
van het politieke drama. 

Doorgelekt 
De grote vraag was wie verant

woordelijk was voor het laten uitlek
ken, op 6 januari, van een vertrou
welijke brief van de advokaat-
generaal (de rechtskundige advi-
zeur van het kabinet), sir Patrick 
Mayhew, aan minister van Defen
sie Michael Heseltine. In die brief 
schreef Mayhew dat Heseltine, In 
een op 3 januari verstuurde brief 
over de Westland-affaire, waarin hij 
voorstander was van de Europese 
optie, ,,een paar materiële onjuist
heden" had geschreven. Twee uur 
nadat de brief bij Heseltine en de 
andere betrokken kabinetten (o.m 
dat van Thatcher en van minister 
van Handel en Industrie Leon Brit
tan) was aangekomen, werden de 
paar zinnen ervan die het meest 

kritisch waren voor Heseltine door
gelekt naar een joernalist van het 
persbureau Press Association. 

Heseltine, die op 9 januari ont
slag nam omdat hij vond dat That
cher onvoldoende diskussie in het 
kabinet over de Europese optie 
voor Westland toeliet, en omdat hij 
Leon Brittan verweet openlijk het 
Amerikaanse aanbod te steunen, 
voerde aan dat die bnef opzettelijk 
gelekt werd om hem schade te be
rokkenen. 

De zaak kreeg een enorme 
staart, ook al omdat sir Patrick 
Mayhew openlijk zijn ontzetting uit
te dat een dergelijk vertrouwelijk 
dokument gelekt werd, zonder dat 
hem zelfs iets gezegd werd. 

„Misverstand" 
In antwoord op boze vragen aan 

Brittan en haarzelf in het parlement 
beloofde Thatcher een onderzoek 
waarvan ze de resultaten donder
dag jl. bekendmaakte. Verantwoor
delijk voor het lek, zo zei ze, was 
minister Bnttan die daarvoor wel 
haar diensten gekonsulteerd had 
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Maria Canins 

Wielerpionierster 
Yvonne Reynders 

Vrouwenvoetbal 
De eega's 

Lydia Vercauteren en Patricia Boutsen 
Volleyprofs 

Karine Steyaert en Nancy Celis 

Ada Kok en het Nederlandse zwemfenomeen 

Bodybuilding 
Christine Vandaele en Christine Laurant 

Skiën 
Hanni Wenzel 

Parijs-Daliar 
Véronique Anquetil 

Jan Mulder: ,,In het leven, in de sport 
gaat het om één ding: de vrouw" 

Special 
De Gotha van de vrouwensport 

Nu bij uw dagbladhandelaar 90 fr. 

Zijzelf was op voorhand niet op de 
hoogte van het lek, en had de wa
re toedracht pas na afloop van het 
officieel onderzoek, op 22 januari 
vernomen. Ze stond wel achter 
Brittan, zo zei ze, want al betreur
de ze de manier waarop Mayhews 
brief m de openbaarheid was ge
bracht, die openbaarheid was no

dig omdat enkele uren nadien de 
raad van beheer van Westland 
voor belangrijke beslissingen 
stond, en verkeerde informatie 
vanwege een minister dus moest 
worden rechtgezet. 

Die uitleg werd op begrijpelijke 
skepsis onthaald. Als Westland in
derdaad dreigde misleid te worden 
door Heseltines brief, die nota be
ne officieel nooit gekorrigeerd is, 
waarom zo heimelijk te werk gaan ? 
Waarom slechts een paar zinnen 
van de „rechtzetting" bekendma
ken en dan nog aan één joernalist? 
Waarom geen openlijke rechtzet
ting vanwege het kabinet? 

De dag nadien trad Brittan af, 
o.m. onder druk van de Konserva-
tleve fraktie die vreesde dat anders 
de premier en de hele regering in 
het gedrang zou komen. 

In het spoeddebat van maandag, 

dat door de oppositie afgedwongen 
werd, herhaalde Thatcher haar ver
sie, met een paar varianten. Er 
was, zo zei ze, een ,,misverstand 
geweest" tussen haar topmede-
werkers en de diensten van Brittan. 

Die laatsten hadden gedacht dat 
ze toelating van haar mensen kre
gen over het lek, haar diensten 
hadden de indruk dat ze alleen 
maar ingelicht werden Voor de 
rest gaf Thatcher toe dat er een fout 
was begaan die ze diep betreurde 
— en dat was zowel handig als 
moedig — maar vond het tijd de 
zaak af te sluiten. En daarvoor 
kreeg ze de onverdeelde steun van 
haar fraktie. 

Vragen 
Terwijl er nog duistere punten 

aan de hele affaire zitten bleef voor
al één grote vraag onbeantwoord. 

De hoofdrolspelers in de Westland-rel: Margaret Thatcher, en de minister Michael Heseltine en Leon Brittan. 
Alleen,, Maggie'' bleef overeind. (toto UPI) 

Er zijn nog 
parlementen... 

OPWEKKEND aan het politieke drama dat zich in Londen 
heeft afgespeeld was de wijze waarop het Lagerhuis de 

hoofdrolspelers voor zich deed l<omen, en antwoorden eiste 
op pregnante vragen. Niet onthullingen in de kranten, niet ma
neuvers van partijcenakels, maar keiharde vragen in het par
lement dwongen premier Thatcher In haar laatste verdedi
gingslinie en kostten het hoofd van haar vertrouweling, mi
nister van Handel en Industrie Leon Brittan. 

Dat de oppositie, zowel Labour ais de „Alliance" van libe
ralen ensociaai-demokraten, probeerden partl|politiek garen 
te spinnen uit de krisis is evident. Dat belet niet dat men een 
parlement aan het werk zag dat zichzelf serieus neemt en geen 
afstand heeft gedaan van zi|n essentiële bevoegdheden, dat 
zich gemachtigd voelt vragen te stellen en antwoorden te krij
gen over de geloofwaardigheid en integriteit van de regering. 

Leon Brittan had zich al kwetsbaar gemaakt toen hij op 13 
januari in het Lagerhuis het bestaan had ontkend van een ver
trouwelijke brief van een Westland-direkteur aan het kabinet, 
waarvan hij later het bestaan, met ekskuses aan het Huis, wel 
toegaf. Het Lagerhuis misleiden, daarmee wordt in Groot-
Brittannië niet gelachen. 

Premier Thatcher Is inmiddels ook nog niet helemaal buiten 
sclK>t. Als oppositie en pers zich vastbijten in de affaire van 
het lek, als haar weinig overtuigende verklaring dat ze tussen 
6 en 22 januari de ware toedracht van de zaak niet kende op 
losse schroeven wordt gezet, dan heeft ze zich maandag jl. 
schuldig gemaakt aan bewuste misleiding van het Lagerhuis, 
en dan wordt haar positie onhoudbaar. Er zijn nog parlemen
ten die niet zomaar over zich heen laten lopen. (H.0.) 

Is het denkbaar dat Thatcher pas 
op 22 januari, bij de afsluiting van 
het onderzoek naar het lek, van de 
juiste toedracht op de hoogte was? 
Dat tussen 6 en 22 januari Brittan, 
die haar vertrouweling was, nooit 
de zaak met haar besprak en dat zij 
hem nooit om uitleg vroeg, en dat 
terwijl de kranten dag na dag bol 
stonden over ,,het lek"? Is het 
denkbaar dat haar ervaren mede
werkers, haar perschef en haar 
persoonlijke sekretaris, haar al die 
tijd met informeerden en dat zij hen 
nooit iets vroeg ? 

Als dat waar is zegt het weinig 
goeds over de kontrole van de,, IJ-
zerem Dame" over haar medewer
kers en ministers. Als het niet waar 
IS heeft ze zich schuldig gemaakt 
aan bewuste misleiding van het La
gerhuis en dat is de zwaarste poli
tieke zonde die m Engeland 
bestaat. 

Die vraagt hangt nog als een 
zwaard van Damocles boven het 
hoofd van Thatcher die de krisis 
voorlopig wel bezworen heeft maar 
er toch lelijk is door aangetast. Af
gezien van de onverkwikkelijke af
faire van de uitgelekte bnef is er 
nog het feit dat ze niet heeft voor
komen dat twee van haar belan
grijkste ministers openlijk ruzieden 
over de Westland-affaire en dat de 
regering op veertien dagen tijd die 
twee ministers, die beiden groot 
krediet genieten bij de partij, is 
kwijtgeraakt ,,Maggie" is veel 
kwetsbaarder geworden. 

H.0. 
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Cijfers, bevraging, bedenicingen 
en aanbeveiingen 

Zeif de icansen 
grijpen! 

Zaterdag bogen de leden van een uitgebreide 
Volksunie-partijraad zich over het rapport van de . 
evaluatie-kommissie. Deze kommissie voerde een 
grondig onderzoek uit naarde werkelijke aard en 
omvang van de VU-verklezmg$nederlaag. 

Oe konkimtes van dit rapport, „Zeltde kansen 
grijpen t *\ werden in grote mate bijgetreden door 
de VU-topb0stuur$Ieden. 

NA de verwelkoming doof 
de voorzitter van de paï-
tijmad. Riet de Ctsfcq, 

g^f kommissievoorziiter Hugo 
ScNItz een algemene Inleidirjg 
op de degsipe nota, (Oeze 
kommissie vm de partij 
bestond voorts uit orjdervogrzit-
ter prof. Jef Maton, senator dr. 
Rik Vafidei(erckNove, kamerNd 
Jo Belmans, ëe Leuvense ar-
ron<ilssements¥OOfzltter Pol 
Vanden Bempi, hel Gentse arr. 
bestuurslid Martin Cooverit en 
de Westvfaamse voorzitter 
Toon Van Bynghei- Aangevuld 
met eeri zestal universleitspro* 
fessoren, gespeclaliSieerd tn de 
poiitieke analyse.) Vervolgens 
vïefd het dokument 'm verschli-
iendesekties besproken, i^ler-
van bracht dr, Walter Pesters 

De cijfers 
DE politologen die deel uitmaak

ten van de evaluatie-kom
missie slaagden erin om, op basis 
van wetenschappelijk-verantwoor-
de onderzoekmetodes, de stern-
verschuivingen tussen de verschil
lende partijen bij benadering te be
rekenen. Geschematiseerd leidde 
dit tot de hiernaast afgedrukte te
kening. 

In Vlaanderen stellen we een al
gemene verschuiving vast van 
„rechts" (Vlaams Blok, RAD, 
PVV), naar het,,centrum" (CVP en 
VU), en van dit ,,centrum" naar 
,,links" (SP, Agaiev, klem Links). 
De Vlaamse regeringspartijen sa
men verliezen 1,2% ;,,rechts" ver
liest 4 ,1%, ,,links" wint 4,7% en 
het ,,centrum" is dominant 
(47,3%). 

De Volksunie verliest hoofdzake
lijk aan de CVP, de SP en Agaiev. 
Het VU-verlies aan de CVP en het 

verslag uit. 

Tijdens de namiddagverga-
dérlng, die verliep onder voor-
zitterschesp van Pol Vanden 
Bewpt, Itf e0en alle arrondisse-
mentele¥eramwoor<Jeliiken de 
l<ansom hun mening over hos-
het'nu-veïder-Fnoetvrl}Ult naar 
voor te brengen. Vooraf werden 
evenwel knappe inleidingen ge-
htxïrd van Jet Maton, Rik Van-
dekerokhove, Kamer-
fraktieleider Jaak Gabriels en 
Senaal-<raktiele1der Paul Van 
Grembergen. De slottoespraak 
werd gehouden door algemeen 
voorzitter dr, Vic Anoiaux, 

- Hieronder volgt een samen
vatting van het belangwekken
de evaluatie-rapport. 

Vlaams Blok is gelijk aan of kleiner 
dan het verlies aan SP en Agaiev. 
Het verlies aan het Vlaams Blok is 
globaal onbeduidend, maar geo
grafisch gekoncentreerd (Ant-
werpen-Mechelen). Er blijken ge
ringe transferten gebeurd te zijn 
van de CVP naar de SP, wel van de 
CVP naar Agaiev. De winst van de 
kristen-demokraten bevat kwasi 
uitsluitend massieve transferten 
vanuit de PVV en de VU. De SP-
winst bestaat uit een hele waaier 
van KP tot Vlaams Blok, maar 
hoofdzakelijk uit gewezen PVV- en 
VU-kiezers . 

Het verlies van de VU en de PVV 
wijst inderdaad op de polarisatie 
naar CVP en SP, met Agaiev als 
buitenbeetje. De Groenen winnen 
vooral VU-stemmen en jongeren, 
alhoewel er geen eenduidige kor-
relatie bestaat tussen de arrondis-
sementele uitslagen van VU en 
Agaiev. 

Krisis en polarisatie 
DE externe deskundigen, de pro

fessoren dus, duiden op een 
hele reeks oorzaken om het verlies 
van de Volksunie te verklaren. Ook 
zij benadrukken dat de polarisatie 
CVP-SP erg nefast voor de VU uit
draaide. De invloed van de ekono-
mische krisis en de inleveringen, 
gekoppeld aan de behoefte naar 
veiligheid en zuilenbescherming in 
de onzekere levensomstandighe
den, hebben velen naar de CVP en 
SP gedreven. 

De maatschappelijke evolutie en 
emancipatie van Vlaanderen is een 
realiteit, waardoor de scherpte van 
het Vlaams-Waals probleem hoe 
dan ook afneemt. Andere prioritei

ten komen in de plaats. Het is dus 
hoogst noodzakelijk het Vlaams 
motief te herformuleren in een toe-
komstperspektief. 

Ook wijzen de deskundigen er 
op dat de CVP erin geslaagd is met 
een brutale, zeer doelbewuste 
kampanje zowel de PVV als de VU 
te ,,sandwichen". Dit werd door het 
scheppen van een,,opinieklimaat" 
vanwege de media in de hand ge
werkt. De VU-kampanje heeft daar
entegen niet gewogen op de poli
tieke agenda en had weinig, ,direk-
te" politieke tonaliteit. Voorts heeft 
Agaiev de „anti-establishment"-rol 
van de Volksunie overgenomen. 

m 
VU-leden en VU-lciezers 

VERSCHILLENDE van de ge
raadpleegde hoogelraren ga

ven hun mening ten beste over wat 
zij als interne faktoren, eigen aan 
de VU meenden te kunnen aanstip
pen. Zo wijzen zij op het toene
mend belang van zg. ,,sociabili-
teitsfaktoren" in afwijkende kan
tonnale uitslagen (goedwerkende 
afdelingen, lokaal-populaire figu
ren...). 

Zij waarschuwen tevens voor de 
gevaren van een verkeerde selek-
tie van het politiek personeel en het 
wegvallen van opvallende 
,,verruimings-kandidaten". Boven
dien stippen zij een groeiend ver
schil aan tussen het profiel van de 
VU-leden en de VU-kiezers als ge
heel. 

Uit de interne bevraging, bij VU-
aanhangers en -bestuursleden 
dus, blijkt een vrij zorgwekkende 

afstand tussen de gemoedsgestel
tenis van een aantal militanten en 
de uit de cijfers voortspruitende ge
gevens. Evenzeer valt een grote 
onbekendheid op van het echte 
partijprogramma en een grote 
kwetsbaarheid t.o.v. de kampanje 
van de tegenstrevers, vooral dan 
de CVP en het Vlaams Blok. 

Als voornaamste klachten ko
men naar voor; onduidelijke stel-
lingname en optreden als partij, te

genstrijdigheid, gebrek aan dos
sierkennis en een tekort aan inzet 
van mandatarissen. Ook werd ge
wezen op de inefficiënt gevoerde 
kampanje, inbegrepen de televisie
optredens. Verder komen het pro
bleem van de neven-organisaties 
aan bod en de links-rechts-
tegenstelling. Dit laatste wordt in 
zeer verschillende konteksten ge
plaatst. Nu eens als ekstern gege
ven (kampanje van de tegenstre
ver), dan weer als intern verwijt. 
Maar ook hier komt vaak onweten-
heid van het partijprogramma aan 
bod. 

Eensgezind en duidelijlc 
DE partij moet bijgevolg in de 

eerste plaats haar politieke 
identiteit - zoals herhaaldelijk be
paald op kongressen - onvervaard, 
eensgezind en konsekewent met 
grote duidelijkheid belichamen en 
uitdragen. En dit moet gebeuren in 
éénklank, zowel op nationaal als op 

Het Vlaams motief 
DIT rapport resulteerde in een 

aantal bedenkingen en aanbe
velingen, die grotendeels werden 
bijgetreden door de uitgebreide 
partijraad van zaterdag jl. Het ge
geven dat de Vlaamse problema
tiek zich in een sterk wijzigende 
maatschappelijke kontekst ontwik
kelt, waardoor het klassieke en in 
wezen nog gegronde grieven-
flamingantisme vooral de jongeren 
minder aanspreekt en terwijl ook 
andere partijen een meer,,Vlaams 
gezicht" vertonen, noodzaakt tot 

bezinning. 

De klassieke Vlaamse Beweging 
wordt eveneens met dit probleem 
van herdenking van haar filosofie 
en opstelling gekonfonteerd. De 
evolutie van de opiniepeilingen 
wijst er op dat de spontane Vlaam
se gevoeligheid konjunktureel nog 
wel sterk kan opflakkeren. Hoge 
skores die nadien echter afbrokkel
den en in de sociaal-ekonomische 
tweekamp integendeel in verlies 
omgezet werden. 

Waardenpartij 
IJOCHTANS was de sociaal-
' ^ ekonomische opstelling van 
de VU tegenover het krisisfeno-
meen ongetwijfeld degelijk. Het 
werd evenwel onvoldoende kracht
dadig, duidelijk en eensgezind ver
tolkt. De betoging in Hasselt wees 
op het gebrek aan gemotiveerd
heid en aan vastbesloten wil om 
zich als VU in het sociaai-
ekonomisch debat als medespe
lers op te dringen. 

Het groeiend belang van wat ge
noemd wordt ,,sociabiliteitsfakto-
ren" schijnt te wijzen op het gevaar 
dat de VU één van haar belan
grijkste motiveringen, nl. in de 
eerste plaats een,,programma"-of 
,,waarden"-partij te zijn, zou kun
nen verliezen. Met alle gevaren van 
dien. Waar de VU niet over derge

lijke kandidaten beschikt wreekt 
zich dit in de programmatische on
aantrekkelijkheid of -onbekend
heid. Bovendien heeft deze evolu
tie in een reeks afdelingen geleid 
tot een onaanvaardbaar opfokken 
van persoonlijke konflikten. 

Wij moeten er ons goed van be
wust zijn, aldus het rapport, dat we 
niet tegen machtspartijen kunnen 
konkurreren op hun terrein en het 
dus vooral moeten hebben van on
ze politieke kwaliteitswaarde bij de 
kiezer. Wat niet betekent dat de VU 
geen meer volgehouden aandacht 
moet schenken aan de systemati
sche aktie en uitbouw van zieken
fondswezen, vrouwenwerking, 
enz. Maar de politieke motivering, 
opstelling en aktie moeten hoofd
zaak blijven. 

De bevragingskommissie werkte aan de hand van ontledingen die tiet 
gevolg waren van ver doorgedreven berekeningen. Hierboven drukken 
wij liet beeld af van de verscliuivingen van kiezers die ziet) tussen de 
Vlaamse partijen tiebben voorgedaan. In deze tekening werden de nieuwe 
kiezers niet meegerekend. 

arrondissementeel en lokaal ni
veau, in parlementaire zowel als 
provinciale en gemeentelijke as
semblees. Het achternalopen van 
echte of vermeende konkurrenten, 
het zich uitputten in opbod kan 
noch zal de partij enige baat bren
gen. 

De VU-top dient, samen met de 
partijkaders en zo mogelijk met een 
vernieuwde waardevolle inbreng 
van buitenuit, de huidige reële 
toestand van de Vlaamse maat
schappij grondig in te schatten, te 
vergelijken met de huidige stand 
van de Vlaamse Beweging in het 
algemeen en de Vlaamse staats
vorming in het bijzonder. Waarbij 
ook de ,.Vlaamse" politiek van de 
andere partijen niet uit het oog mag 
verloren worden. De partij zal de 
Vlaamse zelfstandigheidsidee 
overtuigend en waardevol moeten 
maken voor de Vlamingen van 
morgen, wier aandacht en zorg niet 
alleen het klassieke grieven-
flamingantisme geldt. Maar nog 
veel meer de werkelijke maat
schappelijke problemen waarmee 
zij te maken hebben en die vaak 
ook een belangrijke Vlaamse di
mensie hebben. 

Vorming 
en discipline 

DAARENBOVEN zal meer zorg 
en aandacht moeten gegeven 

worden aan vorming, begeleiding 
en informatie van de VU-kaders. 
Ook zal, met de hulp van de partij
raad, meer eensgezindheid, inzet, 
kennis en discipline van de manda
tarissen op alle niveaus gevraagd 
worden. Delikate problemen hoe
ven nietontweken te worden, maar 
dienen grondiger voorbereid en uit
gepraat met deskundige inbreng, 
oordeelkundige inspraak en kom-
munikatie tussen top en basis. 

Permanente politieke edukatie 
wordt ongetwijfel een absolute 
noodzaak, en dit niet alleen voor de 
basis. Eenmaal dit gebeurd moet 
het profiel van de VU echter duide
lijk en ondubbelzinnig uitgedragen 
worden. 

Selektie 
politici 

WELLICHT zullen strengere kri-
teria moeten aangewend 

worden voor de selektie van de le
den van het VU-partijbestuur en 
van -mandatarissen, ledere ver
nieuwing en verjonging zal hier
mee rekening moeten houden. 

Het zou fout zijn zich te blijven 
blind staren op 13 oktober '65.pe 
volgende verkiezingen zullen ver
moedelijk plaats vinden in andere 
omstandigheden en Martens kan 
zijn simplisme geen tweede keer 
vermunten. Verschillende eksterne 
deskundigen hebben ons gewezen 
op het feit dat de toekomstige evo
lutie in Vlaanderen een partij zoals 
de VU nog grofe kansen bieden. 

«. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 1 feb. 
D BRT1 11.50 
Wereldbeker Skiën, reportage 
D BRT1 14 30 
Arbeidsorganizatle In krisistijd, info 
D BRT1 15.00 
E.K.-Kunstrijden op de schaats, 
reportage 
D BRT1 17.00 
De kleine postbode, leugdfilm 
D BRT1 18 05 
Stad op stelten, Zottegem-Landen 
D BRT1 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT1 20.20 
Kwarteeuw kleinkunst, dok. serie 
D BRT1 21.20 
Vroege winter, film 
D BRT1 22.50 
Sport op zaterdag 
D Ned 1 16 00 
Tineke, kindershow 
D Ned. 1 17.41 
Buck Rogers, SF-serie 
D Ned. 1 19.00 
Countdown, pop en rock 
D Ned. 1 20.28 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 21.15 
Rur, praatshow 
D Ned. 1 22 00 
Bare essence, TV-film 
D Ned. 2 19.12 
De smurfen, strip 
D Ned. 2 19.26 
Bij Koos 
D Ned. 2 20.34 
Next stop Greenwich Village, film 
D Ned. 2 22,40 
Studio sport 

Zondag 2 feb. 
D BRT 1 11 00 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 12.00 
Wereldbeker skiën, reportage 
n BRT1 14.30 
De evolutie in land- en tuinbouw, info 
D BRT1 15.00 
Mosselbereiding, kooktip 
D BRT1 15.20 
De verloren jongen, jeugdfilm 
D BRT1 17.05 
Een mens van goede wil, serie 
D BRT1 20.05 
Sportweekend 
D BRT1 20.35 
Het pleintje, serie 
D BRT1 21.25 
Premiere magazine, filminfo 
D BRT1 22.05 
De steek-er-wat-van-op-show 
n Ned. 1 15.55 
Kapitein Horatio Hornblower, film 
D Ned. 1 17.35 
Brandpunt zondageditie 
n Ned. 1 18.00 
Brandpunt in de markt 
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. 

Virginia Mayo als Lady Barbara, de zus van de hertog van Wellington, 
met de hulp van Gregory Pecl< (kapitein Hornblower) op de vlucht voor 

de Spanjaarden. (Zondag 2 feb. om 15u55 op Ned. 1) 

D Ned. 2 20.10 
Spitting image, satire 
D Ned 2 20 52 
Kees Van Kooten en Wim De Bie, sati
re 
D Ned. 2 21 53 
28-up, dok over jongeren 
D RTB1 12.00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 3 feb. 
D BRT1 18.05 
Plons, de gekke kikker 
D BRT1 18.10 
Merlina, serie 
D BRT1 18.35 
De blauwe planeet, dok. serie 
D BRT1 19.05 
Toerisme '86, over Toscane 
D BRT1 20.10 
Quo Vadis, serie 
n BRT 1 21 05 
Spitting image, satire 
D BRT1 22.00 
Isla de Tequila, volksmuziek uit Peru 
D BRT 2 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 19 35 
Charlie Chaplin, om te lachen 
D BRT 2 20.20 
Extra time, sportinfo 
D BRT 2 21.35 
De katolieke partij In krisis, gesprek 
D Ned. 1 19 05 
The A-Team, serie 
D 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 
De verboden dood, film 
D Ned. 2 19.27 
Absence of Malice, film 
D Ned. 2 21.20 
Profvoetbalgala, show 
film en debat over okkulte krachten. 

Dinsdag 4 feb. 
D BRT1 18.10 
Prikballon, kleutermagazine 
D BRT1 18.35 
Er was eens... de ruimte, dok. strip 
D BRT1 19 00 
Audio-: ooit van gehoord?, info 
D BRT1 20.25 
I.Q., kwis 

D BRT1 20.55 
Reizen om te werken?, dok. 
D BRT 2 19 00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 19.25 
Charlie Chaplin, om te lachen 
D BRT 2 20.25 
De kleine waarheid, serie 
D BRT 2 21.35 
Mike, praatshow 
D Ned. 1 19.00 
The Cosby show, serie 
D Ned. 1 19.25 
Bretagne, dok. serie 
n Ned. 1 20.28 
Het wassende water, serie 
D Ned. 1 21.35 
Farce majeure, satire 
D Ned. 1 22.05 
Hier en nu, info 
D Ned. 1 22.40 
Jamaica en de broedergemeente, 
dok. 
D Ned. 1 23.05 
Hill street blues, serie 
D Ned. 2 19.12 
M.S. ,,DeWeereld", serie 
D Ned. 2 19.37 
Kenmerk, info 
D Ned. 2 20.00 
Liefhebbers, showserie met Bart 
Peeters 
D Ned. 2 20.55 
Panoramiek, info 
D Ned. 2 21.30 
Markant, nieuwe reeks portretten 
D Ned. 2 22.45 
Den Haag vandaag 

Woensdag 5 feb. 
D BRT1 18.10 
Zeppelin, kinderinfo 
D BRT1 18.35 
Kapitein Zeppos, serie 
D BRT1 20.10 
Namen noemen, kwis 
n BRT1 21.00 
Een jaar met de buizerd, natuurfilm 
D BRT1 21.30 
BUI Cosby show, serie 
D BRT1 21.55 
Het gerucht, kunstmagazine 
D BRT 2 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 19.25 
Uit je doppen, info 
D BRT 2 20.20 
Een vrouwenleven, film 
D BRT 2 21 40 
De Spaanse burgeroorlog, dok. 
D Ned. 1 15 20 

Zeg 'nsaaa, serie 
D Ned. 1 21.00 
Sonja op woensdag, praatshow 
• Ned. 1 21 50 
Achter het nieuws, info 
D Ned. 1 22.25 
De speurder, serie 
n Ned. 2 15.30 
Televisienamiddag, kinderfilms 
D Ned. 2 20 10 
Nederland C, kunstinfo 
D Ned. 2 20.40 
Tiro, film 
D Ned. 2 22.45 

Den Haag vandaag 

Donderdag 6 feb. 
D BRT1 18 10 
De smurfen, stripserie 
C BRT1 18.35 
Filmbrieven, kinderserie 
D BRT1 19 05 
Noga, kooktip 
D BRT1 20,20 
Hoger-lager, kaartspel 
D BRT1 20.55 
Panorama, info 
D BRT1 21.45 
Dallas, serie 
D BRT 2 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 19.25 
Charlie Chaplin, om te lachen 
n BRT 2 20.20 
Excalibur, film 
D Ned. 1 19.25 
Itaparica, dok. over Brazilië 
D Ned. 1 20.28 
De prijs van het goud, serie 
D Ned. 1 21.25 
De open cirkel, praatshow 
D Ned. 1 22.15 
Tijdsein, info 
D Ned, 2 19.12 
Nederpopfestival, show 
n Ned. 2 20.00 
Kieskeurig, konsumentenlnfo 
D Ned 2 20.25 
Dode Goudvis, trillerserie 
D Ned. 2 21.25 
Ein abend in Wien, koncert. 

Vrijdag 7 feb. 
D BRT1 18,10 
Prikballon, kindermagazine 
D BRT1 18,25 
Star trek, SF-serie 
n BRT1 20.15 
De kollaboratie, dok. serie 
D BRT 2 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 19.25 
Charlie Chaplin, om te lachen 
D BRT 2 20.25 
Premiere extra, filminfo 
D BRT 2 21.25 
Bevrijding, film 
D Ned. 1 19.00 
Wordt vervolgd, stripmagazine 
D Ned. 1 19.25 
Avro's toppop, plaatjes 
D Ned. 1 20.28 
Wedden dat...?, show 
D Ned. 1 22.20 
Avro's televizier, info 
D Ned. 1 23.15 
Karel van de Graaf, praatshow 
D Ned. 2 19.12 
Konsumentenman, konsumenteninfo 
D Ned. 2 20.12 
De ontwrichten, film 
D Ned. 2 22.45 
Een Javaans dorp, reportage 
D Ned. 2 23 35 
Vrouwen van Parijs, film. 

film 
per dag 

Zaterdag 1 feb. 
Next stop Greenwich Village 

Amerik. film uit 1976. Een 22-jarige 
man besluit zich aan de invloed van zijn 
bazige moeder te onttrekken en gaat 
zich vestigen in een Newyorkse ar-
tiestenwijk, hij wil akteur worden... 
(Ned. 2 om 20.22u.) 

Zondag 2 feb. 
Captain Horatio Hornblower 

Een nog jonge Gregory Peck speelt 
de titelrol in deze spektakulaire avon
turenfilm uit 1951. Hornblower is kapi
tein op het Britse marineschip dat met 
een lading wapens en munitie op weg 
is naar Zuid-Amenka... (Ned. 1 om 
15.55U.) 

l\/laandag 3 feb. 
Absence of Malice 

In deze film van Sydney Pollack uit 
1981 met Paul Newman in de hoofdrol 
gaat een overijverige journaliste (Sally 
Field) op onderzoek uit als een vak
bondsleider plots verdwijnt... (Ned. 2 
om 19.27U.) 

Dinsdag 4 feb. 
Yol 

Turkse film uit 1982. Vijf Turkse po
litieke gevangenen mogen op vakantie 
naar hun familie maar worden met over
al als helden ontvangen... (A 2, om 
21u.) 

Woensdag 5 feb. 
Tiro 

Ned. film uit 1979 die handelt over 
een heftig vader/zoon-konflikt in een 
Hollands waterlandschap. Matthias 
Maat speelt de rol van een 19-jarige jo-
gen die zich al sinds het begin van zijn 
puberteit onbegrepen voelt. (Ned. 2 om 
20.40U.) 

Donderdag 6 feb. 
Excalibur 

John Boorman's verfilming van de le
gende van koning Arthur en de ridders 
van de tafelronde sloeg tijdens de pre
mière op het filmfestival van Cannes In 
1981 in als een bom. Ook het publiek 
trok massaal naar de bioskopen om het 
Keltische ridderepos te zien herleven. 
(BRT 2 om 20.20u.) 

Vrijdag 7 feb. 
La derobade 

Franse film uit 1979 met o.a. Miou-
Miou en Maria Schneider. Marie, een 
verkoopstertje in een schoenwinkel, 
trekt naar Parijs om daar een leuk 
baantje te vinden Zij wordt er verliefd 
op een pooier en moet spoedig de straat 
op... (Ned. 2 om 23.35u.) 
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„En meneer De 

Bast waar heeft u 
deze terapie van
daan?" 

De ondervraagde 
bekeek zichzelf in 
de spiegel, nam 
met geoefende 

^ ^ A % J A zwier de bril af en 
^ ^ ^ ^ 1 legde deze op het 

^ ^ ^ ^ ^ tafeltje. 
^ ^ ^ ^ ^ „Is het u nog niet 

^ ^ ^ k opgevallen hoe 
^ ^ ^ ^ vrouwen 's avonds 
^ ^ ^ ^ voor de spiegel 

gaan zitten? Dan 
moet het u bekend 
zijn hoe zij de han

den voor het aangezicht brengen." 
De heer De Bast keerde de handen 
als een open boek voor het gelaat. 
Vervolgens bedekte hij met de vin
gertoppen de toeën ogen en liet de 
stijf gestrekte vingers langzaam over 
de jukbeenderen en de kaken in de 
top van de kin samenlopen. Een ge
lukzalige glimlach tekende zich op 
zijn onthecht gelaat af. 

„Heeft u dat gemerkt mijnheer? Zo 
doen vrouwen dat reeds miljoenen 
jaren. In deze eenvoudige beweging 
ligt mijn wonderlijke terapie. Dat is 
wat ik genoemd heb de Inkeer voor 
de spiegel. Op deze beweging komt 
het aan. Eenvoudig, natuurlijk, de 
rest is cinema!" 

De terapie 
,,Maar mijnheer De Bast, wat is er 

biezonder aan dat wrijven op de ka
ken?" 

De heer De Bast: ,,U noemt de be
weging terecht wrijven, maar zij is 
veel meer. In de speling van de han
den ligt de toekomst van de hele 
mensheid. Ik doe het nog eens voor, 
kijkt u goed!" 

Opnieuw zette de heer De Bast zich 
op het stoeltje, sloot de ogen en weer 
liepen de vingers van de oogleden 
naar de kin. Toen de handeling rond 
was welde mij de vraag op: ,,Heb ik 
de indruk dat U met de handen het 
gelaat een beetje uitgomtT' 

,,Ziet U wel dat het u duidelijk zou 
worden!" De heer De Bast sprong 
van het stoeltje en kuste mij uitbun
dig het voorhoofd. „IMijnheer, U bent 
deelachtig geworden aan een grote 
wetenschap!" Ik keek ongelovig toe. 
„Doe ik het nog even voor?" vroeg 
hij meteen. 

„Nee, dank U. Ik red het wel. Mag 
ik tot slot een laatste boodschap voor 
onze lezers vragen?" 

De heer De Bast zette zijn gelaat in 
een plechtige plooi, keek naar het 
bandopnemertje als begon hij een 
toespraak: ,,Wanneer ik mij des 
avonds moe en afgetobd voor de 
spiegel zet en mij opmaak voor mijn 
dagelijkse terapie zie ik hoe pover Ik 
ben. Dan breng ik de handen voor het 
hoofd en wrijf die moeheid weg. 
Wanneer ik dan de ogen open aan
schouw ik een man zonder gelaat. 
Vervolgens leg ik mij te rusten. Wat 
is de nacht mild voor mij! Want des 
morgens sta ik welgezind op, loop 
naar de spiegel en zie dat mijnheer 
De Bast daar weer staat. Frisser dan 
ooit!" 

Ik drukte de stop in, dankte de heer 
De Bast, spoedde mij naar huis en 
wist dat deze ontmoeting mij nooit 
meer zou verlaten. 

In de eigen slaapkamer wachtte ik 
het grote ogenblik af, hield mijn ee
ga in de gaten. En waarlijk, zij stapte 
op de spiegel toe, ging zitten, sloot 
de ogen en bracht de vingers naar de 
oogleden en vervolgens naar de kin. 
Hoe zou /laargelaat zijn na de behan
deling? En verdraaid: ze had dér zelf
de gezicht waar het vijftien jaar gele
den allemaal een beetje mee begon
nen was. Gelukkig! • 

hot'CÊ&''Week& 

^/\/èten 

De vereniging Belgisclie Natuur- en Vogelreserva
ten (BNVR) groeit dagelijl<s. I-let aanbod van aktivitei-
ten, akties, publikaties neemt hand over hand toe, eve
nals het aantal leden dat de vereniging telt. 

De jongste 5 jaar groeide dit ledenaantal van onge
veer 10.000 tot 17.000. Honderd reservaten worden 
door de vereniging onder de vleugel genomen, goed 
voor in totaal ongeveer 3.800 ha natuurgebied. 

De BNVR viert in '86 tevens haar 35-jarig bestaan. 

H
ET nieuwe BNVR-huis te 
Gent moet bovendien te
gemoetkomen aan de 

vraag voor meer decentralisatie 
binnen de vereniging. Het wil een 
stap dichter naarde leden zijn (on
geveer 1000 in de regio Gent), die 
op deze manier nauwer bij de ver
enigingswerking kunnen betrok
ken worden. Daar de uitgaven van 
de vereniging bijna uitsluitend ge
dragen worden door de leden zelf, 
onder de vorm van lidgelden en gif
ten, werd ook een Groene Wikkel 
uitgebouwd met een geselekteerd 
aanbod van natuurboeken en 
posters. De inkomsten van deze 
verkoop moeten mee de werkings
kosten van de vereniging helpen 
dragen. 

Daarenboven werd in dit huis te 
Gent de redaktie van het ledentijd
schrift „Natuurreservaten" onder
gebracht. Het fraaie tijdschrift mag 
wel als één van de meest verzorg
de en waardevolle natuurtijdschrif
ten beschouwd worden. 

Omdat ook het Wereld Natuur 
Fonds -Vlaanderen (WWF) op zoek 
was naar huisvesting in het Gent

se, werd besloten dit huis samen 
uit te bouwen. 

Op het BNVR-WWF huis kan 
men terecht met vragen over na
tuur, natuurbehoud en natuurbe
heer. Een informatiecentrum zal 
met dit doel in de toekomst uitge
bouwd worden. 

Het huis, gelegen aan de Konin
gin Elisabethlaan 37, is open alle 
werkdagen van 8.30 tot 17.45u. 
(091/22.75.41). 

Citaat 
„Als je je somber voelt, 

neem dan eens een uurtje 
vrij en bedenk hoeveel beter 
deze wereld is dan de hel. 

Natuurlijk zul je er niet erg 
van opkikkeren als je ver
wacht daarheen te zullen 
gaan." 

Don Marquis 

^eeifelen 
5) 

Simon Carmiggelt ("1913) met „Mijn zoontje". Dit 
was de korrekte oplossing van onze opgave nummer 
113. Vreemd genoeg vonden slechts een handvol le
zers dit antwoord. Uit die enkelingen werd de hr. Bru
no Stroobandt uit de H. d'Ydewallestraat nummer 60 
te 8030 Beernem geloot. Eerstdaags ontvangt deze 
man een boekenpakket. Proficiat! 

D
E anderen hoeven niet te 
treuren. We gaan immers 
door met alweer een nieu

we opgave. Ook deze keer zoeken 
wij de titel van onderstaand ge
dicht, evenals de naam van de au
teur en zijn of haar geboortedatum. 

Er wordt om mij geroepen: 
mijn moeder sterft. 
Ik moet de valleien opzoeken 
die ik erf. 

Bloemen van voor zestig jaren 
bloeien over. 
Het is niet te geloven, 
o grijze haren, 

dat ik er nog niet was, 
toen zij neer lag in het gras, 
hunkerend naar het leven, 
dat ik ben gebleven. 

Het is niet te denken, 
dat zij me straks niet zal wenken 
op het terras 
dier andere weide 
aan gene zijde 
van stof en as. 

Oplossingen moeten ons uiterlijk 
op maandag 10 februari bereiken. 
Het adres? WIJ, ,,Meespelen 
(115)", Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. Veel geluk. 

G«J* 

^nikou^ 
Uit een antwoord van de Europese Kommissie op 

een vraag van onze Euro-parlementariër Willy Kuijpers 
blijkt dat landbouwers in sommige delen van de EG aan 
het experimenteren zijn met de jojoba-struik. Voor de 
leek wellicht geen wereldschokkend nieuws tenzij men 
erbij vertelt dat dit een ware wonderstruik is. 

D
E jojoba is afkomstig uit het 
noordoosten van Mexiko 
en het zuidoosten van de 

VSA. De Israëli's hebben de struik 
en zijn bijzondere eigenschappen 
al enige tijd geleden ontdekt en zijn 
al met de massale aanplant begon
nen. Maar nu is de jojoba ook in 
Apulië en Sardinië, in Griekenland 
en in Spanje doorgedrongen. 

Deze struik, die het hele jaar 
door groen blijft en op arme droge 
grond groeit, draagt wel biezonde-
re vruchten. Dit zijn een soort klei
ne noten die voor bijna de helft ge
vuld zijn met een vloeibare was die 
men met olie zou kunnen vergelij
ken. De vloeistof kan gebruikt wor
den als smeerolie in motoren, als 
koelmiddel voor elektrische trans
formatoren, bij de produktie van 
kosmetika en de verbetering van 
de penicilline. Maardejojoba-olie 
kan ook een hele serie uit petro
leum gemaakte produkten vervan

gen. Als men nu weet dat de Euro
pese Gemeenschap al tien jaar be
zig is de olieconsumptie te 
verminderen begrijpt men het be
lang van deze struik. 

Ook dieren zouden blij zijn met 
de aanplantingen. Met name de 
potvis, momenteel onze enige leve
rancier van een bepaald soort 
smeerolie. En die olie haalt de 
mens uit de kop van dit zoogdier, 
de rest wordt teruggegooid in zee. 
Nu blijkt de jojoba-olie dezelfde ei
genschappen te hebben als deze 
potvisolie. De arme potvissen zou
den dus met rust kunnen gelaten 
worden. 

Helaas wordt de jojoba hier nog 
niet op grote schaal verbouwd om
dat het rendement voor de boer 
nog zeer laag ligt. De Land-
bouwspecialisten zijn echter aan 
het onderzoek begonnen om het 
rendement van de struik te verdub
belen. 
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Liboton blameert zichzelf en het veldrijden 

Oude Zweifel spelt 
de les... 

Roland Liboton is dus geen wereldkampioen veldrij
den geworden De ,, Belgische salon rijder", zoals hij 
naandag in de Nederlandse pers smalend werd ge-
loopt, verslikte zich in de modder van de Zennevallei. 

LIBOTON, het kan met duidelijk 
genoeg worden gezegd, 
faalde over gans de lijn Er 

)estaat gewoon geen excuus voor 
>en kampioen die in de belan
grijkste wedstrijd van het jaar zon-
jer schaamte en voor eigen volk na 
wee ronden rechtsomkeer maakt 
Dmdat het weer en het parcours 
lem met bevielen, omdat hij zich 
liet te best voelde en omdat hij al 
jnmiddellijk had begrepen dat er 
och geen vijfde wereld bij de profs 
/oor hem inzat 

<walijke zaak 
Liboton mag dan een fel tempe-

ament aan ongewoon veel talent 
voppelen, ook voor hem bestaan er 
laast de rechten plichten Enkel en 
illeen al uit respekt voor zijn vele 
supporters had hij tot het einde do-
jor moeten proberen gaan Stel je 
/oor dat morgen iedereen afstapt 
Jie meent met te kunnen winnen 
Dan zijn zo nog met vijf na de 
eerste, met drie na de tweede en 
lis het allemaal goed meezit met 
wee na de laatste ronde Liboton 
leeft zijn beroep letterlijk en figuur-
ijk door het slijk gehaald Eenkwa-
ijke zaak want er zijn alsmaar mm-
Jer liefhebbers die zich nog opwin 
jen over deze kwijnende tak van 
Je wielersport Er verschenen met 

eens dertig beroepsrenners aan de 
startlijn te Lembeek 

Wat verlangt Liboton nu eigen
lijk"? Dat het zonnetje schijnt wan 
neer hij dat wil dat het vriest wan
neer hem dat past en dat het regent 
wanneer het zaad in zijn moestuint
je moet kiemen "̂  Of was het mis 
schien de eerste keer dat het da
genlang regende in januari'? Libo
ton moet er maar met verbaasd 
over zijn wanneer blijkt dat hij het 
bij een deel van zijn supporters 
voorgoed heeft verkorven Zijn 
houding, zijn instelling was een bla
mage voor zijn stiel en voor de 
sport Dat hij door de Sportkommis-
sie van de KBWB ter verantwoor
ding wordt geroepen lijkt ons met 
echt ongepast Al mogen de wieler-
leiders best eens in 't eigen hart 
kijken 

Om de poen... 
Over de toewijzing van het we

reldkampioenschap was al veel te 
doen Een spelletje van welles en 
nietes Lembeek kreeg de voor 
keur omwille van het geld (het heet 
dat de orgamzator zware verliezen 
zou hebben geleden) en met om
wille van beproefde deugdelijkheid 
en ervaring Dat ons al met veel 
voorstellend prestige als wielerland 
op het spel stond scheen de heren 

met te deren Om de poen was het 
te doen De Nederlandse kranten 
stonden vol van de kritiek Wij cite
ren , Het IS toch ongelooflijk dat 
een wereldkampioenschap op de
ze manier wordt gehouden En dan 
bedoel ik met het parcours, maar 
de sfeer, de entourage en de orga
nisatie De tnbune met de officials 
stond middenin de prut Gelukkig 
zorgde onze bond voor het hotel, 
als je afhankelijk bent van de orga
nisatie hadden we in een varkens
kot geslapen " We willen nog aan
vaarden dat Hennie Stamsnijder 
overdreef maar er kon inderdaad 
weer van alles worden aangemerkt 
op de organisatie Onswielervolk-
je bleef al jarenlang verstoken van 
een titelstrijd omdat er destijds 
(1975) zo ergerlijk werd gefaald in 
Yvoir Daar worden in het milieu 
nog grappen en grollen over ver
teld Men had dus wel dubbel 
voorzichtig mogen zijn Wie zegde 
weer dat de bond uiteindelijk de 
renners of de kampioenen krijgt die 
het verdient "̂  

Dit,,schouwspel"... 
We vroegen ons zondag in de 

blubber af (we hadden er inder
daad ook een biljet van 500 frank 
voor bovengehaald) wat de organi
satoren van Zillebeke, Asper, Die-
gem en Overijse wel moesten den
ken bij dit,,schouwspel" En zeg
gen dat die brave dromers uit 
Lembeek meer dan zes miljoen 
aan de bond moesten betalen om 
te mogen inrichten Want de bond, 
laat dit iedereen duidelijk zijn, ,,ver-

Zij kavelden onze eer de liefhebbers Messelis (2de) en De Rey (3de) 

liest" nooit Zelfs met bij een aard
beving op de dag van de wedstrijd' 

Maar goed terug naar de koers 
en het slijk Opvallend was wel dat 
in elke kategone de oudste deelne
mer won Albert Zweifel bij de profs 
(36), Vito dl Tano (31) bij de ama
teurs en Stuart Marshall (19, zo me
nen we) bij de jumores Hoogst 
merkwaardig was bovendien dat 
Zweifel en di Tano ook al voor ze
ven jaar in dezelfde kategone m 
Saccolonge wonnen Toen ook 
moest er konstant door de modder 
geploeterd worden Dit maar om te 
illustreren dat het parkoers (hoo
guit een derde van de afstand was 
echt berijdbaar) inderdaad de zeld
zame specifieke veldrijders-
veldlopers bevoordeelde Wereld
kampioen worden uiteindelijk de 
routiniers met de meeste 
weerstand, met de diepste reser
ves Een vaststelling die vragen 
oproept Zweifel en dl Tano bleven 
ver weg van de slopende Super-
prestigewedstrijden die dit seizoen 
in enkele weken op elkaar getast 
werden Het heet nu dat de ge
doodverfde favorieten toen hun 
beste krachten aanwendden Zij 

zouden nu al over hun vormpiek 
heen zijn geweest Kan men bezig 
blijven natuurlijk Zo doorredene
rend mogen we ook veronderstel
len dat het de beroepsernst en de 
toewijding van die oude cracks was 
(met enkel in het veld trouwens, 
denk gewoon aan Zoetemelk )die 
uiteindelijk de doorslag gaf Zwei
fel, die het veldrijden in de tweede 
helft van de jaren zeventig domi
neerde, heeft tenminste het pu
bliek en zeker zijn supporters nooit 
voor de aap gehouden Hij begrijpt 
wellicht dat die betalende toe
schouwer met zo dom is als een 
kampioen in de euforie soms durft 
te veronderstellen Hij weet (en wist 
altijd wel) dat hij per slot van reke
ning nooit meer dan koning eenoog 
was in het kleine rijk van de blin
den Liboton moet dat nog leren 
maar het wordt wel hoog tijd De 
meest begaafde onder de veldrij
ders mag eens zijn licht opsteken 
bij de amateurs Bij Ivan Messelis 
en Ludo De Rey die ook in de Su
perprestige aanzetten en deson
danks in regen en sneeuw tot in de 
laatste meters vochten voor een 
podiumplaats 

Tweemaal na elkaar in Europese eindronde 

Kruikenburg 
ambitieuzer dan ooit 

In amper een tiental dagen tijd speelden Roeselare 
en Kruikenburg driemaal volleybal tegen elkaar Één
maal voor de kompetitie, tweemaal voor de Europacup 
Driemaal werd het 3-0. Tweemal voor Roeselare, één
maal voor Kruikenburg. En toch klom Kruikenburg het 
hoogst in de belangstelling. Omdat de ploeg uit Ternat 
voor de tweede maal na elkaar doordrong tot het eind-
tornooi om een Europabeker. 

K 

Zweifel (nog in het gezelschap van Liboton) door het blubber van Lem
beek naar de regenboogtrui 

RUIKENBURG kweekt trou
wens steile ambities Het 
wil in de toekomst nage 

noeg dagelijks trainen Een prakti
sche overschakeling dus naar ,op 
zijn minst hel semi-profession 
alisme 

Heksenketel 
Praktisch want natuurlijk 

bestaat er geen financiële basis om 
zo n overstap te kunnen financie
ren Maar het heet dat enkele spe
lers , doppen" en dat anderen nog 
wel even willen wachten om hun 
maatschappelijke loopbaan begin 
nen uitbouwen Het sportieve kli

maat zou gunstig zijn voor een 
avontuur 

Ons volleybal kan daar enkel wel 
bij varen Niet dat er momenteel 
van een terugval sprake zou zijn 
Integendeel zelfs De titelstrijd kon
digt zich spannend aan en mede 

daardoor hangt er in de meeste za
len veel sfeer wanneer de betere 
ploegen aantreden Dat is belang
rijk want in deze sport kan het 
home-voordeel nog ongewoon 
zwaar doorwegen Roeselare won 
tweemaal voor eigen volk Kruiken
burg forceerde de kwalifikatie in de 
eigen heksenketel i Een opbloei 
zou echter erg welkom zijn Al was 
het maar omdat de Europese kam
pioenschappen volgend jaar bij 
ons worden gehouden en bijgevolg 
maksimale belangstelling moet 
worden gewekt 

Die organisatie zou moeten bij
dragen tot de volledige onplooung 
van een sport die de hoop nog met 
heeft opgegeven eerlang de eerste 
zaalsport van ons land te worden 
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„Het geweer zonder kogels' 

Liefde 
in oorlogstijd 

Het aandeel van het Belgische leger in de tweede we
reldoorlog was niet oneervol maar wel beperkt. Afge
zien van de later in Engeland gevormde brigade Piron 
heeft het achttien dagen strijd geleverd. Dat deze strijd 
voor de meesten bestaand heeft uit steeds weer ach
teruittrekken meer dan uit kontakten met de vijand is 
door tijdgenoten algemeen geweten. 

P
ROSPER de Smet is ook een 
tijdgenoot. De schildering 
die hij van dat gebeuren 

geeft in zijn jongste roman klopt 
met de algemene opvatting daaro
ver. Schijnbaar is die oorlog het 
grote onderwerp van zijn boek. In 
feite is die slechts de dreigende, 
grillige katalystator van de levens
vragen die voor de jonge dienst
plichtige hoofdpersoon een steeds 
duidelijker vorm aannemen. 

Tweesnijdend 
Zoals alle jonge mensen worstelt 

deze met de Liefde. Zijn voorkeur 
evolueert van platonisch geliefde 
„tengere, ovale madonnagezich
ten", naar warmbloedige vrouwen. 
Maar in het mannenmilieu dat een 
leger toch is wordt hij ook be
vreemd door gevoelens voor een 
mannelijke vriend. Hij verzet er zich 
tegen zonder ze kwijt te geraken. 

En boven deze tweesnijdende 
problematiek uit wordt de dichter
lijke volksjongen nog gekweld door 
een andere: hij is pacifist. Pacifist 
zijn in 1940 is anders dan nu. Er zit 
nog geen anti-Amerikanisme aan 
vast en ook nog geen vrees voor de 
atoomdood. Het is een zuivere 
principiële houding, in tijd van oor-

Lees deze week in 

Prosper de Smet 

log weliswaar biezonder moeilijk 
vol te houden. 

Hoe de worsteling met deze drie 
moeilijkheden verloopt moet de le
zer zelf vernemen. Niettemin dient 
hierover gezegd dat de roman, in 
deze drie opzichten, niet helemaal 
af IS. Het is geen venwijt:, .tranches 
de vie" zijn al lang gemeengoed in 
films zoals in romans. Wel komt dit 
de op zichzelf al eerder zwakke 
spanning van het verhaal zeker 
niet ten goede. 

Men verwachte dus. geen oor
logsroman. Het IS eerder een ro-

DE GORILLA'S NA DIAN FOSSEY 
Een tocht naar de laatste gorilla's ter wereld, op de vulkanen 

van Rwanda, in het spoor van Dian Fossey die op kerstdag 
jongstleden werd vermoord. 

NIEUW LINNENGOED 
Een kijk in de nieuwe linnengoed-kollekties van Belgies 

grootste fabrikanten. Raffinement voor het bed, klassieke 
traditie voor de tafel en spetterende kleur voor de badkamer 

DE TENHEMELOPNEMING VAN DE 
DINKY TOYS 

Ze bestaan echt: volwassen mannen die hun jongensdromen 
gekonsakreerd zien in unieke verzamelingen Kasten vol met 
meer dan vijfduizend Dinky Toys, geef toe dat het aanzet tot 

dromen.. 

BRUSSELSE HONGER IS GROTE HONGER 
Een ode aan de Brusselse burgerkeuken en aan het gezellig 

, ,Au Stekerlapatte" dat gelegen is m het hartje van de 
Maroden. 

HOLLYWOOD IN BEIEREN 
„Enemy Mine" de slotfilm van het festival van Brussel, 

verschijnt binnenkort in de bioskoop Patrick Duynslaegher 
ging kijken achter de schermen van deze SF-produktie in de 

Bavaria studio's. 

WAT WORDT ER VAN DE 
BRIEFKULTUUR ? 

Brieven krijgen, brieven schrijven. Het onderhouden van een 
band. het innige kontakt op afstand. Of het mooi verpakken van 

een zakelijke boodschap Een kunst die wij met meer 
beheersen. 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

man in de rand van de oorlog. Ge
lukkig schrijft de Smet een natuur
lijke, gewone taal en benadert hij 
problemen, die bij menig andere tot 
vulgaire exhibitie aanleiding zou
den geven, op een zeer delikate, zij 
het niet prangende wijze. (K.J.) 

- Het geweer zonder kogels, Prosper 
de Smet, uitg. de Clauwaert, Leuven, 
1985,153blz., 495.-fr. 

Bij wijze van inleiding 

Verteiseis 
rond aictivisme 

Vijfenvijftig piepkleine hoofdstukjes heeft André De-
medts als evenvele mozaïeksteentjes aaneengevoegd 
om een beeld op te roepen van wat de Grote Oorlog voor 
het Vlaamse volk betekend heeft. Van een romanschrij
ver mag men dat natuurlijk niet al te nauw nemen. 

HET Vlaamse volk wordt on
vermijdelijk in slechts en
kele maar dan toch wel 

zeer verschillende personen 
gestalte gegeven: de werkweige-
raar, de hoerapatriot, de jonge en 
de oudere vlaamsgezinde idealist, 
de gewone boerenjongen, de aal
moezenier en verder de voorzich-
tigen, duldende volksvrouwen, la
gere geestelijken, Duitsers, enz. 

Als inleiding 
Wie met de geschiedenis van ak-

tivisme en frontbeweging ver
trouwd IS, zal onder een andere 
naam menig figuur herkennen. Het 
hele boek zal dan voorkomen als 

een geromanceerde en vulgarize-
rende vorm van die geschiedenis 
aan beide zijden van het Belgisch-
Duitse front. Dit is tevens zijn groot
ste verdienste: dat het deze ge
schiedenis, die wel zelden op 
school (en waar dan wel elders?) 
geleerd wordt, aan oningewijden 
op een bevattelijke wijze vertelt. 
Vertellen doet André Demedts op 
zijn typische. Westvlaams gekleur
de, af ten toe poëtisch aandoende 
wijze. Maar een echte roman mag 
men al deze weliswaar samenhan
gende vertellingen niet noemen. 
Dat doen schrijver en uitgever trou
wens niet. 

De liefdesgeschiedenis die er 

doorheen geweven zit is daarvoor 
veel te dun. En spanning, zoals 
men in oorlogsverhalen zou kun
nen verwachten, moet men er met 
in zoeken. 

Een ander bezwaar ligt in de 
soms gekunstelde manier waarop 
onontbeerlijk feitenmateriaal in die 
vertellingen over het leven van 
meestal gewone mensen te pas ge
bracht wordt. 

Toch IS het een geschikte inlei
ding om mensen kennis te doen 
maken met het begin van een tijd, 
die Vlaanderen, zoals heel Europa, 
grondige veranderingen gebracht 
heeft. (K.J.) 

- '14-'18, André Demedts, Reinaert-
ultg. Gent, 1985,189 biz., 475.- fr. 

r 'V^W^^'^' 

Vijf jaar 
Noord-Zuid -
ontmoetingen 

Het Algemeen-Nederlands Archief, Studie en Doku-
menten van het Algemeen-Nederlands Conges (ANC) 
start in 1980, ter voorbereiding van het 38ste 
Algemeen-Nederlands Congres. In 1980-1981 versche
nen een twintigtal deeltjes waarin telkens een bepaald 
schema aan bod kwam. Vanaf 1983 verscheen de pu-
blikatie niet meer afzonderlijk, maar werd ze omge
vormd tot een rubriek in het tijdstri ft „Neerlandia". 

1 
Ar\dré Demedts 

1 

OP de vooravand van het 
39ste Algemeen-Neder
lands Congres (Amster

dam, 19 april a.s.) wordt het AN-
Archief nu opnieuw een zelfstandi
ge, driemaandelijkse uitgave. 

De reeks zal bestaan uit thema
nummers, waarvoor het materiaal 
wordt aangedragen door de 15 
werkgroepen van het ANC: Ekono-
mie. Grensverkeer, Media, Boek, 
Sport, Toerisme, De Nederlanden 
in de Wereld, Franse Nederlanden, 
Vredesproblematief, Onderwijs en 
Permanente Vorming en ,,Andere 
Integratie" (migranten). 

In die werkgroepen zetelen tel
kens specialisten uit Noord en 
Zuid, verbonden aan een 200-tal 
verschillende verenigingen, institu
ten en universiteiten. 

Samen met het sekretariaat vor
men de werkgroepen de rugge-
graat van het studie- en dokumen-
tatiecentrum van de stichting 

Algemeen-Nederlands Congres. 
Ze brengen gezamenlijk verslag uit 
over hun aktiviteiten op het 39ste 
Algemeen-Nederlands Congres, te 
Amsterdam op 19 april 1986. 

,,Noord-Zuid Ontmoetingen 
1980-1985" biedt een algemeen 
overzicht van de Vlaams-
Nederlandse kontakten gedurende 
de jongste 5 jaar. 

Daaruit blijkt duidelijk de veel
heid aan overleg- en samenwer-
kingsinitiatieven die van overheids
wege en op het partikuliere vlak elk 
jaar opnieuw worden genomen. 

Een jaarabonnement op het 
Algemeen-Nederlands Archief kost 
360 BF, losse nummers 100 BF, 
steunabonnement 1.000 BF. Gal-
laltstraat 80 te 1030 Brussel. 
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Onder Mechels Imprimatur... v 

G. Eyskens en de arbeidsdienst 
Senator Oswald van Ooteghem gaat als hij even de 

tijd lieeft als een ,,goudzoel<er graven in de biblioteel< 
van tiet Parlement". Hij stoot daar immer vaak op poli
tieke goudaders. 

Zo vond hij daar onlangs een zeer merkwaardig 
boek: 

,,De Nationaal-Socialistische Arbeidsdienst" van de 
hand van de Franciskaan RW. Van Den Nieuwenhuy-
sen, Doctor in de Politieke en Sociale wetenschappen. 

ET bewuste boek werd in 
1942 uitgegeven door de 
Standaard-Boekhandel te 

Brussel. Maar laten wij onze sena
tor zelf aan het woord. 

Ik wil het ongeduld van de „Wij
lezers" niet langer op proef stellen. 

Als kennismaking haal ik een stijl-
bloemje aan op biz. 237 van het 
boek: 

Stijlbloempje 
,,Het is niet noodig nogmaals 

aan te toonen hoe de arbeidsdienst 

in zijn idee, verwezenlijking en or
ganisatie de nationaalsocialisti-
sche beginselen toepast. Altijd op
nieuw komen dezelfde groote lij
nen van het nationaalsocialisme: 
volksidee, dienst aan de gemeen
schap, Führertum te voorschijn. Ie
dereen, zelfs de tegenstander van 
het nationaalsocialisme, is na aan
dachtig onderzoek, gedwongen 
zijn oprechte bewondering uit te 
spreken voor de gesloten eenheid, 
welke het kenmerk is van den ar
beidsdienst. De groote beteekenis 
van den arbeidsdienst ligt echter 
niet zoozeer in het feit dat deze in
stelling een consequente verwe
zenlijking IS van de nationaalsoci-
alistische beginselen, als wel in het 
feit dat de arbeidsdienst een 
gansch bijzondere plaats inneemt 
in den opbouw van den nationaal-
socialistischen staat. In den natio-

naalsocialistischen staat primeert 
de volksidee. Deze volksstaat richt 
zijn gansche aktiviteit op de vor
ming van de volksgemeenschap, 
door het wekken van gemeen-
schapsbewustzijn en gemeen-
schapswil. De arbeidsdienst is nu 
de instelling welke het meest bij
draagt tot het vormen van de ge
meenschap. Andere instellingen 
dragen het hunne bij om dit doel, 
het vormen van de gemeenschap 
te bereiken. De arbeidsdienst al
léén echter omvat alle volksgenoo-
ten en moet, hij alléén, het gansche 
gemeenschapsleven in zijn volheid 
aan eiken volksgenoot mededee-
len. In dit exclusief karakter van 
den arbeidsdienst ligt zijn uitzon
derlijke waarde voorden nationaal-
socialistischen staat." 

Onder de invloed van dergelijk li
teratuur en via de arbeidsdienst 

kwamen heel wat Vlaamse jonge
ren terecht in het Vlaams-Legioen 
en de Waffeti-SS. Het is daarom 
uiterst interessant te weten dat het 
werk een monografie is uit de reeks 
van de „Economische-Sociale Bi
bliotheek" onderde leiding van dr. 
G. Eyskens en dr. F. Van Goethem 
en dat verscheen met Mechels Im
primatur van ET. Jos. Carton de 
Wiart, vicaris-generaal. 

Mogen wij daaruit besluiten dat 
Gaston Eyskens en de kardinaal de 
Nationaal-Socialisten nieg ongene
gen waren ? En dat zij wegens hun 
wijsheid, rijpe leeftijd en grote in
vloed veel meer amnestie nodig 
hebben dan de gewone ar-
beidsmannen en oostfrenters? 

O. Varr Ooteghem 
Senator 

Méér dan 10.000 stuks 
aan minder dan de helft 

M^ f̂. 

van 
de PRIJS 

^ " ^ 
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JE MOET ER GEWEEST ZIJN!! 
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Het partijbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie
partijbestuur van maandag 27 janu
ari 1986 heeft algemeen voorzitter 
VIc Anciaux volgende mededelingen 
verspreid ten behoeve van de pers. 

Waalse regeringsleden 
Ik'wil namens het partijbestuur van 

de Volksunie de aandacht van de 
Vlaamse Gemeenschap erop vestigen 
dat de Waalse regeringsleden opnieuw 
een meesterlijk spel aan het voorberei
den zijn, teneinde zoveel mogelijk voor
delen voor Wallonië in de wacht te sle
pen. 

Steeds opnieuw stellen deze Walen 
zich op als Waalse regeringsleiders ter
wijl de Vlamingen in de Belgische rege
ring zich willen voordoen als Belgische 
regeringsleiders. De verklaringen van 
minister van ekonomische zaken 
Maystadt in verband met de leger
bestellingen en kompensaties, waarbij 

hij vooropstelde dat Walloniè meer aan 
de bak moest komen, werden tijdens 
het PRL-kongres door de minister van 
landsverdediging, de Donnéa, her
haald. De Donnéa verklaarde immers, 
behendig en sluw, dat het programma 
van 1983 in het licht van de besparin
gen diende herzien te worden. Het is 
voor de VU dus duidelijk dat het gevaar 
dreigt dat de verdeelsleutels, waarbij 
Vlaanderen een rechtmatig aandeel 
zou krijgen, door de Walen zullen wor
den genegeerd. 

Dubbelzinnige Martens 
Daartegenover staat de dubbelzinni

ge houding van eerste minister Mar
tens. In dit verband wens ik er uitdruk
kelijk op te wijzen dat de eerste minister 
zijn antwoord terzake op de interpella
tie van de Volksunie in de Kamer in de 
media heeft vervalst. 

In het parlement stond de eerste mi-

Twee boeken 
die eiic VU-i(aderiid 

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

mt 
nister immers verveeld, wanneer hij 
diende te antwoorden dat hij de rege
ring zou vragen de verdeelsleutels te 
behouden. Naar buiten uit verklaarde 
hij helemaal anders, alsof de regering 
dit reeds had beslist. Na de uitspraken 
van de minister van landsverdediging 
blijkt duidelijk dat Martens niet de waar
heid heeft gesproken naar de publieke 
opinie toe. En dat integendeel de Wa
len duidelijk van zins zijn de ver
deelsleutels ten voordele van Wallonië 
te wijzigen. 

De VU hoopt dat in deze ekonomisch 
zo belangrijke aangelegenheid, uit al
le geïnteresseerde kringen van Vlaan
deren protest zal ontstaan tegen deze 
geplande Waalse beslaglegging. 

VNOS op TV 
De VNOS-magazine van vrijdag 

31 januar i '86om19u10opBRT-1 
bevat volgende onderwerpen: 

— ,,Twee maten, twee gewich
t e n " een reportage over de 
60/40-verhouding in België tussen 
nederlands- en franstaligen; 

— in de rubriek ,,Uit de 
Wetstraat" een gesprek met volks
vertegenwoordiger Jan Caudron 
over de invoering van het vak infor-
matika in het onderwijs ten nadele 
van de lichamelijke opvoeding; 

— in ,,Voer op de plank" de 
voorstelling van het boek ,,De toe
komst van het Vlaamse volk" van 
Chris Vandenbroeke; 

— een studiogesprek met volks
vertegenwoordiger Hugo Coveliers 
over terreur en geweld in onze sa
menleving; 

— de VNOS-nieuwsrubrlek; 

— in , ,Mensenvanbi jons"een 
portret van Jozef Van Overstrae-
ten,-ere-voorzitter van VTB-VAB. 

Nu zaterdag te Brussel 

Algemene Vergadering 
vu-Vrouwen 

In het trefcentrum „De Kristallen Bol" op de Oude Graanmarkt te Brussel gaat 
nu zaterdag, 1 februari 1986 om 10 uur de algemene vergadering voor alle VU-
vrouwen door. Vooral kaderleden worden venNacht. 

„Samen zijn we sterk!"is het motto van de studiedag. 

Hoe verloopt de dag? 

10 uur: Ontvangst in het centrum, Oude Graanmarkt 5 te 1000 Brus
sel (02/512.16.01) 

10 u. 15: Algemene inleiding en bespreking:,,de machtsongelijkheid 
in de politiek" 

11 ü. 30: koffiepauze 
11 u. 45: Inleiding en bespreking:,,Belemmering in de politieke struk-

turen". 
13 uur: middagmaal 
14 u. 30: „Wat kunnen vrouwen in de Volksunie eraan doen?" Daar

na bespreking en besluit. Het einde van de studiedag is voorzien rond 
16 u. 

Inschrijven kan nog vlug bij VU-Vrouwenwerkgroep (02/219.49.30). Ze
ker vermelden of men gebruik wenst te maken van het middagmaal dat 
net zoals de dokumentatie gratis wordt aangeboden. 

10 laar Europese Volkshogeschoolrelzen 
Zonder enige betoelaging, maar met 

veel geestdrift en organizatievermogen 
hebben Vlaams-Nationalisten al 10 jaar 
de boodschap uitgedragen in Europa. 
Uit dit,,heilig uur" groeide de Europe
se Vrije Alliantie (EVA) een samenwer
kingsverbond tussen een 17-tal volks-
nationale partijen. 

Na Baskenland, Friesland, Wales, 
Sardinië, Katalonië, Korsika, Zuid-
Tirool, Oksitaniëenz... tiernemen we dit 
jaar 2 ,,oude" verbroederingspunten. 

Sardinië en Katalonië 
De verplaatsing geschiedt met een 

degelijke luxe-autobus. Voor Sardinië 
komt daar de Middellandse Zee-
overtocht bij tussen Genua en Porto-
Torres en dat verhoogt de reisprijs. De
ze volkshogeschoolrelzen zijn deels 
vormend, deels verbroederend en ont
spannend. Met het ,,gastvolk" ontdek
ken we hun gelijklopende problemen 
doorheen lezingen, bezoeken allerhan
de. Samen zingen we, genieten van de 
zuiderse natuur doorheen wandelin
gen, zeepret enz... Elkeen is welkom, 
hetzij in familieverband, hetzij,.alleen" 
— ook je leeftijd speelt geen rol. Iede
reen dient echter het zijne of hare tot de 
groepsgeest bij te dragen in een sobe
re, Vlaams-nationale stijl. 

Sardinië: een heruitgave van de zeer 
geslaagde reis van vongjaar. Sardinië 
IS een onvergetelijk hard maar mooi zo
novergoten land. We beleefden er een 
hartelijke verbroedering met onze 
zusterpartij • de Partido Sardu d'Azzio-
ne, ontdekten er de weergaloze nuareg-
hebouwwerken, beluisterden de 
Sardische-Moorse muziek... Op hun 
beurt leerden zij Vlaanderen kennen, 
dat ze in de lente van dit jaar zullen be
zoeken 

Deze reis kan maar doorgaan indien 
er 50 deelnemers inschrijven, zoniet 
zijn de busreiskosten te hoog. Begin 
maart dienen we een beslissing te ne
men. Je kan dus van nu af, en ten 
laatste vóór 28 februari inschrijven. 

Achteraf ontvang je dan de definitieve 
gegevens over verblijfplaats enz... 

De prijs voor deze veertiendaagse 
reis: 14.500 fr. alles inbegrepen (reis, 
uitstappen, bootovertocht (kajuit 2de 
klas), verblijf, kortom alles). Maximum; 
50 deelnemers. Datum: afreis 16 juli 
om 20 u., terugkeer in Vlaanderen vrij
dag 1 augustus. 

Katalonië: waar de Feniciërs voor 
het eerst landden zijn we te gast te Am-
purias. Rosasbaai — in de buurt van Fi-
gueras. Het is een oud vissersdorp — 
gespaard van toerisme — op een 25-tal 
km van de Spaans-Franse grens. 

Richtprijs: 12.500 fr. alles inbegre
pen (zie hiertwven), maximum 54 deel
nemers. 

Datum: afreis 14 augustus om 14 
uur, terugkeer in Vlaanderen 29 au
gustus 1986. 

Inschrijven kan vanaf nu door opga
ve van naam en adres en telefoon en 
door storting van een voorschot van 
2.000 fr. per deelnemer op rekening
nummer 979-3407966-70 van Willy 
Kuijpers, Herent (vermelden reis A of 
B). 

Inlichtingen en inschrijvingen bij: Eu
ropese Volkshogeschool, sekretariaat • 
Luk Vanden Winckel, Wijgmaal-
sesteenweg 132 te 3020 Herent, tel. 
016-20.34.50 ('s avonds), tel 
016-22.96.42 (tijdens de bureeluren) 

Gemeente 
STABROEK 

Te begeven: 
— 1 bet rekking van opsteller 

(M/V) 
— 1 be t rekking van we rkman 

(ongeschoolde) iM/V) 

beiden in vast d ienstverband. 

Kandida turen , e igenhandig 
geschreven, dienen gericht a a n 
de h e e r Burgemees t e r v a n 
S t a b r o e k , G e m e e n t e h u i s , 
Dorpss t raa t , 99 te 2090 Sta
broek, en dienen toe te komen 
uiterlijk op 28 februari 1986 om 
12 u u r a l s a a n g e t e k e n d 
schrijven 

Voorwaarden en n a d e r e in
lichtingen zijn te bekomen op 
h e t g e m e e n t e s e c r e t a r i a a t . 
Dorpss t raa t 99 te 2090 S ta 
broek. Tel. 03/568.80.80 (post 
37-40) (Adv. 18) 

Gemeente 
AARTSELAAR 
OPENSTAANDE 
BETREKKINGEN 

Bij het gemeen tebes tuur van 
Aar t se laa r zijn volgende be 
t rekkkingen te begeven: 
— 1 s c h o o n m a k e r / s c h o o n 

m a a k s t e r (3 u u r / d a g ) 
— 1 hu lpbadmees te r (m/v) (19 

uur /week) 
— 1 klerk (m/v) (voltijds) 

Een wervingsreserve voor de 
voormelde betrekkingen wordt 
aangelegd en zal geldig zijn tot 
31.12.1987. 

Kandida turen moeten schrif
telijk gericht worden a a n de 
heer Burgemeester van de ge
meente 2630 Aar tse laar , uiter
lijk op 17 februari 1986. 

Alle aanvullende inlichtingen 
zijn te bekomen op de gemeen
tesecretar ie . (Adv. 19) 
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VU scoort in de 
Waregemse gemeenteraad 

Naar aanleiding van de Europabe-
kerl<ampagne van voetbalklub KSV 
Waregem, werd de broodnodige mo
dernisering van het Regenboogstadion 
al<tueel. Dit kwam uitgebreid ter spra
ke in de eerste gemeenteraad van ja
nuari. 

Het schepenkollege vroeg de „prin
cipiële" goedkeunng om de zaak te 
bespreken met KSV Waregem en reeds 
een architekt aan te stellen. 

Volksunieraadslid Paul Wielfaert 
(van de oppositie) noemde zich in zijn 
goed gestoffeerd betoog tegenstander 
van het uitschrijven van een blanco 
check en had een kostprijsraming ge
maakt voor, de nieuwbouw van de tri
bunes, teneinde de raad van konkrete 
cijfers te kunnen voorzien. 

Veeleer dan aan volledige nieuw
bouw te denken, stelde raadslid Wiel
faert enkele alternatieven voor. Meer 
bepaald door uitbreidings- aanpas-
sings- en vernieuwingswerken zou het 
Regenboogstadion adekwaat kunnen 
gemoderniseerd worden zonder te ho
ge uitgaven te moeten doen. 

Volgens het kartel De Eendracht 
diende de gemeente volledig in te staan 
voor de modernisering van het (Ge
meentelijk) stadion. 

Na een amendement van het sche
penkollege werd door de gemeente
raad unaniem akkoord gegaan over de 
konkrete voorstellen van raadslid Wiel
faert, veeleer dan een ,,pnncipiële 
goedkeuring" te stemmen, met een 
verdeling van de kosten tussen KSV 
Waregem en de gemeente van de tribu
nes betreft. 

152 Nieuwe! 
De sekretaris van de plaatselij

ke afdeling deelt mee dat op van
daag niet minder dan 152 nieuwe 
leden werden ingeschreven. Naar 
verluid werd dit resultaat bereikt 
door de stuwende kracht van 
voorzitter Deroose, die niet stil 
blijft zitten. 

Nieuwjaarsreceptie 
In de druk bijgewoonde nieuwjaars

receptie van de Waregemse afdeling in 
het lokaal De Klauwaart op 9-1-1986, 
hield voorzitter Erik Deroose een 
toespraak waarin naast een overzicht 
van het zeer drukke voorbije jaar voor 
de plaatselijke afdeling, vooral de hou

ding en de te volgen koers van de Volk
sunie binnen het oppositiekartel De 
Eendracht de aandacht kregen. 

Er is geen sprake van een ,,barst in 
het kartel ?" zoals een joernalist in een 
CVP-krant het verkeerd (wilde) be
grijpen. 

Wel beklemtoonde voorzitter Deroo
se de loyauteit van de Volksunie binnen 
De Eendracht, na de uitdrukkelijke be
vestiging dat in het verleden de VU-
fraktie zich veelal te weinig geprofileerd 
heeft in het gemeentelijk beleid en dat 
in de toekomst haar Vlaams-nationa
listische identiteit veel meer naar voor 
moet en zal komen. 

DE VOORLOPER 
VAN DE VLAAMSE MUNT 

50 VLAAMSE FRANKEN 
Geen Vlaming, die naam waardig, mag dit uniek liunststukje 

missen, als looppenning ter waarde van 50 fr, geldig over heel 
Vlaanderen waar de sticker met de tekst ,,Hier heeft en aanvaardt 
men de 50 Vlaamse Franken" hangt. Ook kunt U er weg mee in 
Uw lokalen, op ledenfeesten, bals, eetfestijnen enz 

Ook de numismatische penning mag U niet missen: Goud: 
14.240 fr. - Zilver: 1.650 fr. - Alpaca FDC: 220 fr. - Alpaca gepati-
neerd: 100 fr.-Samen in één luxe-schrijn: 15.545 fr. De looppen
ning is te verkrijgen tegen 50 fr. 

Ontwerp en tekening: Frans Minnaert en Jo Deblieck. Idee: Al
bert Van Hove - Initiatief: Federatie Vlaamse Kringen (FVK). 

Inlichtingen en bestellingen: Vlaams Ontmoetingscen
trum, Kasteelstraat 4, 9310 Lede, tel. 053-77.58.22. En in alle 
Vlaamse BAC-agentschappen. 

KONSEKWENTE VLAMINGEN 
SLUITEN ZICH AAN BIJ EEN VVZ ZIEKENFONDS 

V.V.Z.-Doelstellingen 

• Uitbouwt van een Vlaams, niet partij-gebonden, ziekenfondswezen 
• Vlaamse autonomie in ziekteverzekering en gezondheidszorg 
• Medewerking aan de uitbouw van een Vlaams Sociaal Front 

PROVINCIE ANTWERPEN 
1. V.Z. IC DIEN MECHELEN, Hoogstratenplein 1, 2800 MECHELEN, 015/20.36.40 
2. V.Z. IC DIEN TURNHOUT, Turnhoutsebaan 15, 2400 MOL, 014/31.27.16 
3. V.Z. VLAMAT, Amerikalei 137, 2000 ANTWERPEN, 03/237.77 78 

PROVINCIE BRABANT 
4. V.Z. EEN, Schapenweg 2, 1900 OVERUSE, 02/687.95.42 
5. V.Z. BRABANT, Groeningenveld 15, 1684 GOOIK, 02/532.03.29 
6. V.Z. BRABANTIA, Ninoofsesteenweg 288, 1080 BRUSSEL, 02/523.87.77 
7. CEMBEL, Leuvensebaan 43, 3300 TIENEN, 016/81.34.35 
8. LEDA, Markt 15, 1680 LENNIK, 02/532.01.72 
9. VLAAMSE ZIEKENZORG, Kaaistraat 41C, 1760 ROOSDAAL, 054/33 45.81 

PROVINCIE LIMBURG 
10. A.V.Z. LIMBURG, Centrumlaan 11/6, 3600 GENK, 011/35.67 53 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 
11. V.Z. FLANDRIA, Holstraat 21, 9000 GENT, 091/23.52.27 
12. V.Z. FLANDRIA LAND VAN RODE, Poelstraat 40, 9220 MERELBEKE, 091/30.79 09 
13. V.Z. FLANDRIA MEETJESLAND, Leopoldlaan 40, 9900 EEKLO, 091/77 23.51 
14. PRIESTER DAENS, Stationsplein 12, 9300 AALST, 053/78 52 75 
15. V.Z. SCHELDE-DENDER-DURME, Lokerenbaan 16, 9140 ZELE, 052/44.83.03 
16. VLAAMSE ARDENNEN, Markt 16, 9660 BRAKEL, 055/42.51 88 
17. V.M. WAASLAND, Oude Zandstraal 14, 2750 BEVEREN, 03/775 66.66 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
18. V.Z. BRUGSE VRIJE, Katelijnestraat 115, 8000 BRUGGE, 050/33.22.24 
19. V.Z. WEST-FLANDRIA KORTRIJK, Graaf Gwijde van Namenstraat 7,8500 KORTRIJK, 
056/22.56.98 
20. V.Z. WEST-FLANDRIA ROESELARE, Sint-Michielstr. 23, 8800 ROESELARE, 
051/20.83.45 

Bij mutatie behoudt u alle rechten 

Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen, Graaf Gwijde van Namenstraat 7 
8500 Kortrijk, (056/22.56.98) (Adv. 17) 

WEST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 

1 OOSTKAMP: Info- en steunavond t.v.v. Frans-Vlaanderen. Met. F.AI-
lacker. Om 20 uur in ,,DeLare", Larestraate. Inkom: 100fr. Org.: 
VU-Oostkamp. 

1 ALVERINGEM: Vriendenbolling ten voordele van de VU-afdeling in 
het lokaal bij Walter Wemaere. 

1 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. 

2 ZEEBRUGGE: Arrondissementele nieuwjaarsontmoeting. Om 14.30 
uur aan het badengebouw op de Zeedijk. Om 17 uur m hotel,,Ma
ritime". 

2 ALVERINGEM: Vriendenbolling ten voordele van de VU-afdeling in 
het lokaal bij Walter Wemaere. 

4 lEPER: Nieuwe kursus Aerobic-dance in de vernieuwde turnzaal van 
het Inst. Immaculata, Rijke Klarenstraat te leper. Aanvang: 20 uur. 
Inlichtingen: Vlaamse Vrouwenvereniging leper, tel.: 20.24.68. 

8 SINT-ELOOIS-WINKEL: 2de Krokus TD in zaal de Kring om 20 uur. 
Org.: VU-Sint-Eloois-Winkel. 

8 LEDEGEM: VUJO-Krokus-TD met Studio Rainbow in zaal ,,De Kring" 
te St.-Eloois-Winkel vanaf 20u. W K : 50 fr. Deur: 70 fr. 

vu-Deerlijk herpakt zich 
Na 4 jaar absolute doodse stilte wat 

Volksunie betreft in Deerlijk, is er bij de 
voorbije verkiezingen eindelijk iemand 
op de proppen gekomen, die bereid ge
vonden werd de VU in Deerlijk nieuw le
ven in te blazen. Dirk Demeune was 
toen derde kandidaat op de provmcie-
lijst. De behaalde uitslag was uiterst be
vredigend zodat besloten werd om er 
daadwerkelijk mee door te gaan. Er 
werd een werkgroep opgericht om de 
plaatselijke politiek te volgen, een eigen 
folder uit te geven, en er wordt vanaf fe
bruari wekelijks aan dienstbetoon ge
daan in café Brouwershof en wel op 
donderdag van 18 tot 19 uur. 

Dit alles kost evenwel geld. En daar
om richt de VU-Deerlijk, een mosseldi

ner in op zondag 2 februari vanaf 12 
uur. Voor dit diner zullen zo' n 200 men
sen aanwezig zijn. Paul Van Grember-
gen, voorzitter van de VU-senaatsfrak-
tie, zal er ook een woordje spreken. 

Indien er langs deze weg nog men
sen zijn die er willen bij zijn op zondag 
2 februari, kunnen zij zich altijd telefo
nisch wenden tot de plaatselijke voor
zitter Dirk Demeurie, Fabiolalaan 10 te 
8740 Deerlijk, of tel. 056-71.88.02. 

Het wordt een hoogdag voor de plaat
selijke VU-afdeling en waarschijnlijk 
een stimulans voor anderen, wetende 
dat er nieuwe mensen zijn die de VU op
nieuw willen brengen waar ze was en 
thuishoort. 

O.C.M.W. 
DESTELBERGEN 

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

De kandidaten (min. 18 en 
max. 45 jaar) dienen in liet bezit 
te zijn van een brevet of getuig
schrift van bejaardenhelp(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 

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 in het schriftelijk 
examen zullen uitenodigd wor
den naar het mondeling gedeel
te, waarbij zij alsdan de nodige 
bescheiden dienen voor te 
leggen. 

De Sekretaris, De Voorzitster, 
Carlos SEYSSENS RosaVOLCKAERT 

Waicicen-Dentergem-IVJarlcegem-Oeselgem 

Nieuwe VU-schepen 
Het nieuwe jaar is voor onze afdeling 

goed ingezet: op woensdag 15januan 
werd ons bestuurslid, Ignace Deweer, 
tijdens de eerste gemeenteraad van 
1986 tot schepen verkozen, zoals bij het 
begin van de legislatuur was afgespro
ken. Tot op de dag van de raadsverga
dering deden wel nog allerlei geruchten 
derende, maar toen de stemming werd 
bekendgemaakt, was het duidelijk dat 
Ignace de steun van alle meerder-
heidsleden had gekregen. 

Hartelijk proficiat dus aan ons derde 
VU-lid m het schepenkollege! 

,,Wacken-Merckegem" 
Ondertussen zijn we ook weer be

gonnen met de jaarlijkse vernie4Jwing 
van de lidkaarten en werd ook al een 
eerste vergadering gehouden over een 
arrondissementele kaas- en wijnavond 
die m de maand april in het Hondi-
uspark te Wakken zou doorgaan. Zodra 
hierover definitief nieuws te melden 
valt, zullen we dit uiteraard via WIJ be
kendmaken. 

Tenslotte vermelden we nog dat ie

mand van de plaatselijke heemkundi-
ge kring, tijdens een zomerreis in de 
streek van Straatsburg, wegwijzers te
genkwam met de vermelding ,,Wac-
ken". Op het sekretariaat van de VU-
fraktie bij het Europees Parlement is 
men daarover nu wat meer informatie 
aan het opzoeken. Na de tochten die we 
met Markegem naar het Fransvlaamse 
Merckegem hebben gemaakt, komt er 
dit jaar misschien een eerste verken
nende tocht van Wakkenaren naar het 
Wacken in de Elzas. 

(a. desmet) 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 
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VU-Rupelmonde 
zet stichters in de bioemen 

Zondag 22 december ging naar jaar
lijkse gewoonte het Kerstfeest van de 
Amedee Verbruggenkring-Rupel-
monde door De talrijk opgekomen le
den werden vergast op een zeer aan
trekkelijke koffietafel in een aangenaam 
versierde feestzaal Na het maal wer
den de mensen die 20 jaar geleden de 
VU-afdeling Rupelmonde hebben op
gericht in de bloempjes gezet Onder 
hen bevonden zich burgervader Antoi-
ne Denert, Etienne Vergouwen en 
Erna De Roeck, weduwe van Fideel 
Verst raeten 

Daarna begon voor de jongeren het 
feest maar pas, het was immers de 
Kerstman die aan de deur aanklopte en 
iedereen het gepaste geschenk over
handigde Toen de Kerstman met zijn 

slee vertrokken was, werd er een bijwij
len pittige play-back-wedstrijd voor de 
jeugd gehouden De VU-jongeren die 
de jury vertegenwoordigde beoordeel
de de deelnemers en overhandigde de 
prijzen Toendi tgebeurd was, werden 
de kinderen volledig aan hun geschen
ken overgelaten en werd er voor de ont
spanning van de volwassenen gezorgd 
Deze had plaats in de vorm van een 
kwis, die op sommige ogenblikken een 
tikkeltje te moeilijk bleek 

Na nog een gezellig praatje was de 
tijd aangebroken om huiswaarts te ke
ren Met recht verdient het AVK-bestuur 
van Rupelmonde een pluimpje, het was 
immers dankzij hun aktieve inzet dat 
deze geslaagde avond kon doorgaan' 

(L.D.H.) 

Grote beiangsteiling 
voor TVO te Aaist 

Op donderdag 9 januanjl was de bo
venzaal van het Volksunielokaal ,,Het 
Gulden Vl ies" te Aalst barstensvol ge
lopen voor een uiteenzetting van VU-
senator Toon Van Overstraeten over 
zijn belevenissen in de Waalse ge
westraad en de Franse Gemeen
schapsraad 

Ingeleid door volksvertegenwoordi
ger en stadsgenoot Jan Caudron over
liep Van Overstraeten nog eens de ge
beurtenissen sinds 13 oktober 1985 
Eerst was er zijn totaal onverwachte 
verkiezing in het arrondissement Nijvel 

Van Overstraeten evokeerde dan 
zeer gedetailleerd, en zoals gans zijn 
toespraak doorspekt met de nodige hu
mor en anekdotes, de gebeurtenissen 
tijdens de eerste vergadenng van de 
Waalse Gewestraad in Namen 

Het eerste kontakt met de Waalse 
kollega's bleek joviaal geweest te zijn, 
maar zijn uitsluiting door de huidige re
geringsmeerderheid noemde Van 
Overstraeten onwettelijk ,,lk ben krach
tens de wet zelf, lid van de Waalse Ge
westraad, en het is erg voor de demo-

kratie dat men iemand buitenzet omdat 
hij met past in het systeem" aldus de 
spreker 

Uit de Franse Gemeenschapsraad 
werd Van Overstraeten het probleem 
van de huidige staatstrukturen duide
lijk gesteld 

Men zal er dan ook moeten toe ko
men om een aantal wetten te verande
ren In dit verband zag de senator de 
oplossing m de splitsing van de provin
cie Brabant, wat kan gebeuren met een 
gewone meerderheid Maar dan komt 
automatisch ook het probleem van 
Brussel en de begrenzing ervan ter 
sprake 

Van Overstraeten verklaarde dat zijn 
verkiezing duidelijk aantoonde dat het 
probleem van het dubbel lidmaatschap 
(nationaal parlement en Waalse parle
menten) onzin IS, en met langer 
houdbaar 

Wat de toekomst betreft deelde de 
senator mee dat hij vooral op het jundi-
sche vlak wil verdergaan om zijn uitslui
ting te laten annuleren wat ondertussen 
reeds gebeurde' 

Nieuwjaars
receptie 
VU-Lovendegem-
Vinderiioute 

Naar goede gewoonte nodigt de 
Volksunie afdeling Lovendegem en 
Vinderhoute alle inwoners uit op haar 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie Het ge
beuren heeft dit jaar plaats op vrijdag 
24 januari e k vanaf 20 uur in het Gast-
hof Centrum, Dorp 6 te Lovendegem 

De aanwezigen wordt een hapje en 
een drankje aangeboden De verwelko
ming gebeurt door ondervoorzitter Jac
kie Beirnaert Gastspreker is de heer 
Karel van Hoorebeke, die een overzicht 
zal brengen van de politieke gebeurte
nissen in het afgelopen jaar en een blik 
vooruit zal werpen op de onmiddellijke 
politieke toekomst 

Tevens vindt de trekking plaats van 
de jaarlijkse tombola van de Vlaamse 
Vnendenknng Alle prijzen zijn waarde
bons, met als eerste prijs een waarde
bon van maar liefst 15 000 frank De 
waardebons zijn uitsluitend te besteden 
bij de plaatselijke handelaars van Lo
vendegem en Vinderhoute 

Leeuwenmoed 
gaat Langlaufen 

Op zondag 16 februan 1986 rijdt 
Leeuwenmoed naar Les Tailles om er 
te gaan Langlaufen We spreken af om 
6u45 op het Kerkplein te Lovendegem 
want de bus vertrekt om 7u stipt Het 
aantal zitplaatsen is beperkt, wees er 
dus vlug bij Na een dagje fns amuse
ment op de latten keren we terug huis
waarts, vermoedelijk zijn we rond 21 u 
terug Alle deelnemers worden ver
zocht een piknik mee te nemen De bij
drage in de kosten 650 fr per persoon, 
plezier gegarandeerd Voor alle inlich
tingen en inschrijvingen kan men te
recht bij de Leeuwenmoedbestuursle-
den Kontaktadres Peter van Arnhem, 
Binnenslag 5 te Lovendegem (tel 
72 73 64) 

OOST-VLAANDEREN 
JANUARI 
30 

31 

31 

SCHOONAARDE-OUDEGEM-MESPELARE: In zaal Ikaros, Stations
straat te Oudegem om 20 u Nieuwjaarsgroet aan leden en sympati-
santen van binnen en buiten deze Dendermondse deelgemeenten 
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, Sleidmge-Dorp Om 2 0 uur Met gedichten vano a Timmer
mans, Gazelle, Elsschot, Andreus, De Goninck, omkaderd door mu
zikale evergreens Kaarten lOOfr(WK) Deur 120fr Org Dr Goos-
senaertskrmg Sleidinge 
DESTELBERGEN-HEUSDEN: Nieuwjaarsreceptie in cafe Gemeen
tehuis, Dendermondsestwg om 20u Gastspreker Karel Van Hoo
rebeke Org VU-Destelbergen-Heusden 

FEBRUARI 

1 ERTVELDE: Opening tentoonstelling van kunstschilder Georges 
Steel, in , ,VlaamsHuisDe Veldbloem", Hoge Averijstraat Deze ten
toonstelling loopt tot en met 23 februari en is open op woensdag, don
derdag en vrijdag vanaf 17u Zaterdag vanaf 14u Zondag vanaf 10u 
Org Vrienden van het Vlaams huis De Veldbloem 

1 W E I T E R E N : Bal VU-Wetteren in zaal Parking te Massemen Aan
vang 21 u 

1 GENT : Gezellig koekebakfestijn Plaats van de afspraak bij Enk in 
zaalTip-Top, Zwijnaardsestwg 510 te Gent Aanvang 15u Org 
Dr J , Goossenaertskring Gent 

1 ERTVELDE: Opening tentoonstelling van kunstschilder Georges 
Steel, in het Vlaams Huis De Veldbloem, Hoge Averijestraat Deze 
tentoonstelling loopt tot en met 23 februari en is open op woensdag, 
donderdag en vrijdag vanaf 17u Zaterdag vanaf 14u Zondag vanaf 
lOu Org Vnenden van het Vlaams HUIS De Veldbloem 

VUJO en Vlaamse 
beweging 

De VUJO van het arrondissement 
Smt-Niklaas organiseert in samenwer
king met het vormingscentrum Lode-
wijk Dosfel Een kurus gespreid over 3 
avonden 

7 feb Brussel uit de koelkast "̂  
21 feb Vlaamse beweging en soci

aal ekonomische visie 

7 mrt Bespreking met afgevaardig
de van VUJO-nationaal 

Deelname in de kosten 50 fr voor 3 
avonden of 25 fr per avond 

Zaal ,,De K lok" , Dorpsplein, 
Nieuwkerken-Waas Aanvang 20 uur 

VU-Wondelgem 
nodigt uit 

Op vrijdag 24 januari a s verwacht 
onze afdeling alle leden, vrienden en 
sympathisanten op de nieuwjaarsre
ceptie in zaal ,,De Nachtegaa l " , 
Westergemstraat 96 te 9030 Won-
delgem 

Vanaf 20u bindt het bestuur een 
drankje en een hapje aan en is er volop 
gelegenheid om nieuwjaarswensen 
over te maken 

Bovendien vertonen wij ook nog de 
dia's over onze dnedaagse reis naar het 
Zwarte Woud Ons twintigjarig bestaan 
m aanwezigheid van voorzitter Anciaux 
en natuurlijk de verkiezingswerking 
werden op fi lmband vastgelegd 

Aanbevolen huizen 
Loodg ie te r 
D a k w e r k e n ^ 
Ve rande r i ngswe rken 

ALPANROOF 

Tel 

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

na 19 u 0 3 - 2 3 8 8 8 4 0 

ZINK LOOD KOPER PVC 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 

GELD 
Onmiddel l i 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 
Vijfhulzen 6, Erpe 

Tel 053-781009 en 053-2127 57 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101. Ternat 
Tel 02-582 13 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

C E i r \ STUDIO 
- I - 2 > ' DANN 
02-428 6984 

— Industriële folog''afie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorsiraat 36 
1090 Brussel 

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

m i 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 f g o e d e m e u b e l 

Groenstraat 84 2000 Antwerpen 
Tel 03-2364531 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
, van 9-19 u Zondag gesloten 

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

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 03-3210896 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-23564.75. 

ESOX 
STAM PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478 19 93 

Import Export 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaansiraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames- heren- en kinderkleding 

zocKCRge 
GEZOCHT: 
D Stage-plaats voor architekt, liefst 
omgeving Brussel-Leuven Inlichtin
gen Karl Van Camp 03/235 55 15 
(weekend) 

Verzeker u goed 
en toch. . . 
goedkoper! 

(m^if ERKEND VI l t l lNERINOSMAKtLAAR 

BPEDABAANI6I BUS? 2130eRASSCHAAT TE103/ÓSUÖ17 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN' 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 25 89 

WIJ bouv^en voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

Loodgieterij sanitair zink gas I 
roofing waterverw/armers 
schouvi/vegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDÜ NUYTTENS 
Longt insiraal 126. 1090 Brussel 
Tel 42619 39 

Houtzagerij 
DE ROOSE NV. I 

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj i 

AFD NINOVE 9400 
Steenv^eg naar Aalst 496 

Tel 053 668386 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054-33 11 49 
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^ e voorzitter van hetTfljKswachtsyndikaat: 

„De malaise zit diep!" 
Brussel — Eigenlijk ongelooflijk, en toch waar. Vori

ge zaterdag betoogde... de rijkswaclit. Het Nationaal 
Syndikaat van het Rijkswachtpersoneel(NSRP), dat cir-
ka 60% van de rijkswachters in aktieve dienst groepeert, 
is het meer dan beu dat de beleidsverantwoordelijken 
hun jarenoude vragen naast zich blijven neerleggen. 

Een gesprek met de kersverse NSRP-voorzitter, Paul 
Van Keen 

AULVAN KEER, 39 jaar, is 
sinds december '85 de 
nieuwe voorzitter van het 

NSRP. Hij heeft de graad van Ad
judant en was voordien werkzaam 
als tweede brigadekommandant te 
Zele. 

Uitgerekend op een ogenblik dat 
de onveiligheid angstwekkend is 
toegenomen en steeds meer bur
gers zich afvragen wat er nu in fei
te fout loopt, laten de ordehandha
vers zelf van zich horen. 

'n Zware beslissing 
WIJ: Is het eigenlijk wel moge

lijk om binnen de strenge rijks-
wachtstrukturen een syndikale 
organisatie uit te bouwen? Over
morgen gaat U zelfs betogen... 

P. Van Keer: ,,lk hoop dat ook 
de politiek verantwoorderlijken 
gaan inzien dat de beslissing om te 
gaan betogen voor ons zeer zwaar 
was. Ook ik lieb het er persoonlijk 
moeilijk mee gehad. Net zoals mijn 
kollega's leerde ik tijdens mijn 
opleiding dat wijde wetten moeten 
laten respekteren en dat rechten 
niet op de straat worden afgedwon
gen. Omdat er andere middelen 
zijn om uw rechten te verkrijgen. 
Wij hebben evenwel al die andere 
middelen geprobeerd. 

We hebben gepraat met verant
woordelijken. Wij hebben ge
vraagd om ons te ontvangen. We 
hebben voorstellen gedaan. Wij 
hebben geprobeerd op een rustige 
wijze aan die mensen duidelijk te 
maken dat voor ons inderdaad de 
maat vol is. Tot onze spijt hebben 
wij evenwelmoeten vaststellen dat 
dit gewoonweg geen resultaat 
opleverde. Dat men in België op dit 
ogenblijk gekonfronteerd zit met 
een politieke formatie die geen ge
hoor heeft voor mensen die daar 
rustig om vragen. l\/len dwingt ons 
dus, en ik vind het persoonlijk een 
zeer zware beslissing, van op 
straat te komen. Dat is overigens 
het enige wettelijk mogelijkheid 
waarover wij nog beschikken. Ik 
hoop dat onze politieke verant
woordelijken begrijpen, dat dit het 
uiterste middel is. 

Als zij nu geen duidelijke geste 
doen, a.h.w. een knipoog In de zin 
van een tegemoetkoming aan on
ze minimum-verwachtingen, dan 
vrees ik dat wij eigenlijk een beet
je de toer van de arbeiders moeten 
opgaan. Die in de jaren 1800 
tenslotte moesten vechten voor 
werktijdverkorting, moesten vech
ten voor stakingsrecht. Staken is 
ons immers op het huidige ogen
blik onthouden. Dit was in die peri
ode ook verboden aan arbeiders. 
Het was voor hen eveneens een 
utopie Dat geldt nu ook voor ons 
Ik hoop dat de beleidsverantwoor
delijken inzien dat dit voor ons de 
ultieme legale manier is om te rea
geren. Zij zijn het uiteindelijk die 

onderscheid te maken tussen zij 
die louter administratieve taken 
doen en zij die operationele op
drachten vervullen, loensen die 
operationele taken doen, moeten 
daarvoor ook degelijk betaald wor
den. Uiteindelijk zijn zij het die de 
ware risiko's lopen. Vaak zonder 
degelijke uitrusting, zonder kogel
vrije vesten, zonder een voertuig 
dat hen toelaat van snel te reage
ren, soms zelfs zonder of met on
nauwkeurig werkende radio-
middelen." 

Voorzitter Paul Van Keer: ,,!^en vergeet te vaak dat rijkswachters ook 
nog wel een gezin hebben, een vrouw en kinderen om te beminnen..." 

ons met de rug tegen de muur heb
ben geplaatst, en die ons in een si
tuatie hebben gebracht, waarbij 
een normaal leven niet mogelijk is. 

Ik stel mij trouwens de vraag wel
ke arbeider op dit ogenblik zou 
aanvaarden om in onze condities te 
moeten werken." 

WIJ: U bent behoorlijk boos. 
Wat zijn uw belangrijkste grie
ven? 

P. Van Keer: ,,We hebben er 
een hele reeks. Er zijn onze statu
taire en er zijn onze materiële ei
sen. Wij hebben al deze vragen bij 
herhaling kenbaar gemaakt, o.m. 
via ons kongres te Eekio dat vorig 
jaar is doorgegaan. Op dat kongres 
werd als ultieme datum 1 januari 
1986 vooropgesteld. Als men te
gen die tijd niks van onze eisen zou 
hebben ingewilligd, dan zouden we 
naar andere middelen grijpen 

De vragen van dit kongres waren 
eigenlijk biezonder eenvoudig • een 
degelijke betaling voor hij die 
werkt. Als wij een weekeind wer
ken, zoals tenslotte toch heel wat 
mensen in de burgerij, dan vragen 
WIJ een reële en degelijke betaling. 
Als we een zaterdag werken dat 
Willen WIJ dubbel vergoed worden, 
zoals gelijk wie in de burgerij. Werk 
op zondag of feestdag moet ver
goed worden aan 300 procent. 

Voorts wensen wij een duidelijk 

Je moet alles 
zijn en doen 

,,/n het leger is het toch ook zo 
dat zij die de eerste aanvalsgolf 
moeten opvangen het best uitge
rust zijn ? Bij de rijkswacht is dit pre
cies het tegenovergestelde: alle 
gesofistikeerde apparatuur zit bij 
de specialisten - en zij hebben die 
ook nodig, dat begrijpen wij best-
maar de man aan de basis moet ei
genlijk met de restjes tevreden zijn. 
Dat is niet langer gerechtvaardigd. 
Hetzelfde doet zich voor op finan
cieel vlak. Iedereen in de rijkswacht 
die iets meer is, krijgt inderdaad 
een extra-vergoeding voor de risi-
ko 's die hij daarvoor neemt of voor 
de extra-kosten die hij daardoor 
heeft. Maar de rijkswachter-in-de-
straat, die al deze zaken in zich ver
enigt, die én BOB-er moet zijn én 
lid zijn van een speciale interven
tie IS, én verkeersagent en wat al 
met meer, die man krijgt mets. 

Eigenlijk moet een doorsnee
rijkswachter zowat alles in zich ver
enigen : een psycholoog, een mi
nister, een ordehandhaver, een 
sociaal-assistent, een rechter, en 
soms is hij ook nog betrokken par
tij. OK, wij weten dat men dit van 
ons eist en door het aanvaarden 
van dit beroep aanvaarden wij in
derdaad ook bepaalde verplichtin

gen, t^aar waarom kan de Staat, 
onze werkgever, dit niet waarderen 
en reëel tot uiting brengen." 

WIJ: Betreft het uitsluitend fi
nanciële eisen? 

P. Van Keer: „Het zijn zeker en 
vast niet alleen financiële eisen. Wij 
hebben ook eisen naar ons syndi-
kaal statuut toe. Telkens wij praat
ten over dit statuut, hebben wij ook 
steeds aanvaard dat onze job be
perkingen inhoudt. Eén daarvan is 
het stakingsrecht. 

Wij hebben ook aanvaard dat wij 
beperkt zijn in de aansluitingsmo-
gelijkheden, d.w.z. dat wij zuiver 
onszelf moeten blijven. Dus zonder 
politieke bindingen, /{/laar dit kan 
toch niet betekenen dat men ons 
negeert of dat men alles op de lan
ge baan schuift. fiAen houdt ons 
echt aan het lijntje, fi/len stuurt ons 
van het kastje naar de muur. Met 
allerlei redenen en veel mooie 
woorden en schone beloften. De 
verkiezingen zijn gedaan, dus ook 
de tijd van de beloften is gedaan. 
Maar kwa realisaties: niks! 

Dat is ook één van de redenen 
van onze betoging. We willen on
omwonden zeggen: gedaan van 
met ons voeten te spelen!" 

Tientallen 
overuren 

WIJ: U sprak ook van sociale 
aspekten? 

P. Van Keer: ,,Juist. Ondanks 
het feit dat vele rijkswachters op dit 
ogenblik massa's overuren doen, 
dat zij weekeind-diensten kloppen 
of andere extra-prestaties leveren, 
stellen wij vast dat er nog altijd an
deren zijn binnenin de rijkswacht 
die deze extra's niet doen. Kwa 
werkverdeling dringt er zich een 
herziening op van de struktuur van 
dè rijkswacfit. 

In bepaalde gebieden of bij de 
generale staf zul je nog niet zoveel 
mensen vinden die extra- en abnor
male uren kloppen in vergelijking 
met iemand die in een distrikt of in 
een brigade zit. Er zijn te veel uit
zonderingsgevallen die men als 
normaal gaat beschouwen. Om
zeggens elke gewone rijkswachter 
werkt nu minimum drie weekein
den per maand, wat zeker een 
overschrijding is van de normen. 
Bovendien moeten onze mensen 
ook heel wat meer nachten preste
ren. We moeten met hetzelfde aan
tal mensen, een massa meer 
diensten leveren. Ik vermoed dat 
wij nu gemiddeld met 60 tot 65 
overuren per man zitten, wat ab
normaal is. 

Het heeft geen zin steeds meer 
van hetzelfde aantal mensen te 
vragen. Men moet andere maatre
gelen nemen. Men moet nieuwe 

krachten aanwerven en de kaders 
uitbreiden. 

Wij gaan akkoord dat wij, in de 
krisissituatie die wij nu kennen, ex
tra prestaties moeten leveren. Dat 
men iets meer eist van ons dan wat 
men in normale tijden vraagt. Maar 
sinds wanneer bestaat de CCC, 
sinds wanneer hebben wij de 
eerste aanslagen gekend ? Sinds 
wanneer bestaat de Bende van Nij-
vel? Van reeds lang daarvoor, 
sinds het einde van de zeventiger 
jaren, leven wij in een abnormale 
toestand. Leven wij met massa's 
overuren. Dat is niet langer verde
digbaar. " 

WIJ: Hoe groot is het onge
noegen onder de rijkswachters? 

P. Van Keer: ,,De malaise zit 
diep en is ouder dan vijfjaar. Men 
heeft dit eigenlijk altijd ontkend. Ik 
vraag mij af waarom. Waarom 
heeft de politieke wereld daar geen 
rekening mee gehouden, behalve 
dan in verkiezingstijd wanneer het 
gonsde van de beloften ? 

De verantwoordelijken vergeten 
dat rijkswachters ook nog wel een 
gezin hebben, een vrouw met kin
deren om te beminnen. Het ge
beurt te vaak dat kinderen van rijks
wachters weten dat ze een vader 
hebben en toevallig ook nog weten 
dat hij bij de rijkswacht is, maar 
slechts met groot geluk hun papa 
kunnen zien thuis komen en op
nieuw zien vertrekken. Dat is niet 
langer verdedigbaar." 

De meester 
en de knecht 

WIJ: De sfeer in het korps is 
dus verre van ideaal? 

P. Van Keer: ,,Verre van. De 
sfeer zou stukken kunnen en moe
ten verbeteren. En dit heeft niet al
leen te maken met het sociale 
aspekt. Daarnaast is er de menta
liteit die steeds meer heerst in het 
korps van het knecht-zijn, de 
meester en zijn slaaf. 

Zo stellen we bv. vast dat men 
steeds meer de brigade-komman-
dantzijn bevoegdheden ontneemt. 
Bovendien wordt hij alsmaar 
zwaarder belast met nieuwe taken, 
waardoor hij zich niet meer aktief 
en in de eerste plaats kan bezig
houden met de specifieke opdrach
ten. Men wil alles teveel vanop een 
hoger niveau koördineren en cen
traliseren waardoor men de tus
senliggende niveaus verwaarloost. 
Precies daardoor raakt men de zo 
noodzakelijke kontakten met de 
burgers kwijt." 

(pvdd) 

A1ENSEN 
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