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„Men is er zich van bewust dat de operatie biezonder moeilijic zal zijn - de 
Limburgers zijn verschriicicelijk bang - maar iconkrete politieke konklusies 

heeft het CVP-bureau uit de diskussie niet getrokken. Voor de derde of vier
de maal heeft het bureau rond de hete KS-briJ gedraaid." 

(Antoon Wouters in ,,De Standaard" van dinsdag 4 februari 1986) 

Grauwe werkelijkheid 
Deze dagen wordt nog maar eens de relatieve waarde van 

verkiezingssuksessen aangetoond. Voor Martens en zijn ko-
alitie scheen 13 oktober een triomf en een waarborg van 
voortgezet sukses. Maar vandaag draait het in de koalitie 
hoegenaamd niet rond. Het bekvechten van een aantal ex
cellenties, het stilzwijgen van anderen wijst op diepliggen
de meningsverschillen in een meerderheid die de sleet van 
vier jaar vertoont en die er blijkbaar niet in slaagt, een nieu
we adem te vinden. Martens-VI staat een kwart jaar na de 
verkiezingen in het teken van het allergrootste immobi
lisme. 

Alhoewel het de rekonduktie van een bestaande meerder
heid betrof, heeft Martens na 13 oktober veel tijd besteed 
aan het vormen van zijn nieuwe ploeg. Men had kunnen 
veronderstellen dat dit ruime tijdsgebruik zou leiden naar 
een coherente ploeg en een stevige regeringsverklaring, die 
de dingen voortaan vlot zouden doen verlopen. Maar dade
lijk is de afgrond tussen verkiezingsbeloften en de werke
lijkheid beginnen gapen. De toezegging van Martens, dat 
driekwart van de weg naar het herstel reeds was afgelegd, 
werd niet alleen tegengesproken en weerlegd. Al heel vlug 
is duidelijk geworden dat de inspanningen van de burgers 
in de toekomst nog groter zullen zijn dan in het verleden. 

Dat is niet het gevolg van ergens een fataliteit. Dat is me
de en vooral het gevolg van het feit dat het land sinds mid
den vorig jaar niet meer geregeerd wordt en niet meer zal 
geregeerd worden tot wanneer ergens rond Pasen de vol
machten zullen gestemd zijn. Daarmee is een fatale kring
loop gesloten. De volmachten worden gerechtvaardigd met 
het voorwendsel, dat het allemaal vlug moet gaan en dat het 
parlement niet snel genoeg kan werken. Maar sinds mid
den vorig jaar is het regeringstempo niet eens een slakken-
gangetje; het is het volslagen immobilisme. 

Dat het tijdens dit maandenlange vacuum verder bergaf 
gaat o.m. met de openbare financiën, vergt wel geen betoog. 
Vorig jaar is het begrotingstekort opgelopen tot zowat 13 % 
van het BNP. Vooraleer kan ingegrepen worden op de lo
pende begroting, zal het jaar 1986 praktisch halfweg zijn. 
Het herleiden van het tekort tot 8 % volgend jaar en 7 % het 
jaar nadien wordt een fata morgana. Vooral als men zich 
daarbij de verkiezingsbeloften herinnert. Inmiddels is de 
rijksschuld opgelopen tot 5.000 miljard. 

Men zou geneigd zijn, ware de financiële toestand niet zo 
katastrof aal en zo onheilspellend voor ieder van ons, de hui
dige en toekomstige gedragingen van Begrotingsminister 
Verhofstadt met een geamuzeerd oog te volgen. Als PVV-
voorzitter bij de verkiezingen van 13 oktober moet hij de ga
rant blijven van de elektorale beloften van zijn partij. De 
werkelijkheid waana^ae hij vandaag als minister gekon-
fronteerd wordt, kan nie.N adders dan hem een ander liedje 
doen zingen. Hij kan in 1986 moeilijker dan zijn voorgan
ger in 1982 de schuld werpen op een socialistisch aandeel 
in de katastrofe. Zo wordt hij er toe gebracht, het beleid van 
zijn kollega's Eyskens of Maystadt en zelfs van zijn partij
genoten Grootjans of De Clercq te beknibbelen. En het ei
genlijke begrotingsgevecht moet nog beginnen! 

Bij dat alles verhoogt de druk in de communautaire stoom
ketel, die Martens krampachtig gesloten wil houden. De 
Kempense koolmijnen, de ondanks Gandois terug wanke
le Waalse staalnijverheid, de „bestellingen van de eeuw" 
voor de RTT, de legerbestellingen en als klap je op de vuur
pijl nog altijd de zaak Happart: evenveel dossiers die thans 
reeds zorgen voor onrust en onenigheid in de meerderheid 
en die op ieder ogenblik voor kortsluiting kunnen zorgen. 

De zes maanden die Martens zich gegeven heeft, zijn in 
een snel tempo aan het voorbijtikken zonder dat er een te
ken van beternis blijkt. 

Er moet driewerf helaas - helaas voor het land, helaas voor 
iedere burger en zijn toekomst, helaas ook en vooral voor 
Vlaanderen - vastgesteld worden dat er inderdaad geen om
mekeer op til is. tvo 
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De bom tikt 
Vorige week zijn de direl<tie van de Kempische Steen-

l<oolmijnen, de regering én de val<bonden het princi
pieel eens geworden dat de fusie van de mijnen van 
Winterslag en Waterschei moet doorgevoerd worden. 
De definitieve beslissing is gepland voor 24 maart. 

Dit zou het verlies van duizenden arbeidsplaatsen be
tekenen. 

CHT nieuw is dit eigenlijk 
niet. De fusie van Waterschei 
en Winterslag stond reeds 

lang op stapel, al heeft men de ver
kiezingen afgev>/acht alvorens daar
van werk te maken. Deze beslis
sing zal, indien ze aldus uitgevoerd 
wordt, resulteren in het verlies van 
cirka 3.700 arbeidsplaatsen en een 
vermindering van de kolenproduk-
tie met 800.000 ton per jaar. Wat 
rampzalig is voor de reeds biezon
der zwaar getroffen provincie 
Limburg. 

Wél nieuw is de beangstigende 
stilte, de afwezigheid van een 
krachtdadige reaktie van zg.,,offi
ciële" zijde. De kleurvakbonden 
stemmen trouwens in met dit onge
lukkige voorstel! Een eenzame, ro
de vakbondsmilitant die 
gealarmeerd door de jobstijdingen
een plotse staking organiseerde 
werd zelfs publiek teruggefloten 
door de top van zijn eigen syndi-
kaat. Wat op schrijnende wijze il
lustreert dat bijna iedereen de Lim

burgse kompels in de steek laat. 
Bijna iedereen. Want de Volksu

nie houdt stand. Daags na de fusie-
berichten protesteerde ondervoor
zitter Jaak Gabriels en maandag 
herhaalde ook nationaal VU-
voorzitter Vjc Anciaux zijn steun 
aan de mijnwerkers en hun fami
lies. Indien Vlaanderen de be
voegdheden én de daaraan gekop
pelde financiële middelen krijgt, 
dan kan het de problemen van KS 
aan. Precies ook daarom moet de 
regionalizering van de nationale 
ekonomische sektoren spoedig ge
beuren en dient het onzalige 
systeem van dotaties aan de ge
meenschappen veranderd en ver
vangen te worden door ristorno's. 
Het is overigens erg hypokriet van 
nu te beweren dat Vlaanderen zélf 
voor de moeilijkheden van KS moet 
opdraaien, terwijl elk kerstekind 
weet dat onze gemeenschap daar
toe niet over de nodige centen be
schikt. Erger nog, dat Vlaanderen 
met belachelijk weinig middelen 

moet rondkomen en dit nadat er ja
renlang tientallen miljarden naar de 
Waalse staalput afvloeiden. Ruim 
200 miljard, waarvan méér dan 
60% uit Vlaanderen. 

Het wordt dus vermoedelijk een 
strijd van de Volksunie tégen alle 
anderen. Al die anderen, de rege
ring inbegrepen, doen er evenwel 
goed aan zich te realiseren dat er 
een bom tikt in Limburg. Wanneer 
men straks ook echt tot sluitingen 
overgaat zal de explosie moeilijk te 
vermijden zijn. Zeker nu gefluisterd 
wordt dat nog andere grote bedrij
ven aldaar bedreigd zijn... 

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

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

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

Het redaktiekomitee 

TEGEN DE 
PLUNDERTOCHTEN! 

Ik ben 66 jaar oud en zowat al die tijd 
Vlaams-nationalist In al deze jaren heb 
ik zowat alles meegemaakt, het goede 
en het minder goede, van de IJzerbe
devaarten tot de zangfeesten betogin
gen en inhuldigingen van het, Vlaams 
Huis" in ons gewest voor W O II met of 
zonder knokspartijen, de weerzinwek
kende represse door Belgische staat te
genover het Vlaamse volk en waaraan 

dankzij" de CVP thans nog geen ein
de gekomen na 40 jaar De opkomst 
van de VU aarzelend maar groeiend, 
het vertrouwen in de nieuwe partij 
kwam er langzaam maar zeker en 
meer dan ooit waren de strijdpunten 

Vlaanderen Eerst' 
Amnestie en Federalisme werden 

geen slogans meer maar werkelijk kei
harde doelen die het verdrukte Vlaam
se volk aangrepen De VU groeide on
danks de harde klappen na Egmont en 
, 13 oktober 85" 

Maar wat nu weer'' De VU wil de re
gering steunen als er geen volmachten 
komni De regering steunen'' Gaat de 
VU mee kaakslagen uitdelen aan de 
leeggezogen Vlaamse bevolking'' Gaat 
ze de volgende plundertochten van de 
CVP-PVV koahtie steunen'' De kleine 
man nog meer helpen uitkleden'' 

Daarom deze raad geen steun voor 

de Catastrofale Volks Plunderaars en 
de Partij Voor Volksverarming Slechts 
Vlaanderen, federalisme en Amnestie 
tot heil van onze partij en Vlaanderen 
Eerst I 

G.V., Tienen, (ingekort) 

SABENA 

Van de advertentie de ,,know-how" 
van Sabena verschenen in de Vlaam
se dagbladen druipt duidelijk de Fran
se stroop 

1 Er zijn met zoveel Sabena kanto
ren in Wallonië als in Vlaanderen dus 
het duidelijk verder huldigen van de 
eeuwenoude Frans/Waalse stelling dat 
een Waal gelijk is aan twee Vlamingen 
(voor 60% op kosten van de Vla
mingen) 

2 De benaming van de door Sabena 
uitverkoren plaatsen b v b kantoren in 
Antwerpen Deurne, Brussel Natio
naal enz waaruit duidelijk blijkt dat de 
luchthaven Zaventem voor nationaal 
wordt aanzien Als een stralend stukje 
Bruxelles en ook voor 60% op kosten 
van de Vlaamse Jan-met-de-pet 

3 Voor het tweetalig landsgedeelte 
kan er blijkbaarvoorde Vlamingen niks 
af Want het Brussels ligt langs de Bid 
de L'lmperatrice te Bruxelles 

4 Vraag die zonder antwoord blijft 
betreft de personeelsbezetting van de

ze kantoren Hoeveel F-ers tegen hoe
veel N-ers'' 

Vlaamse ministers, Vlaamse partij
voorzitters (van CVP stal) en dergelijk 
brengen dus ook geen verzachting, laat 
staan een einde aan de,,lijdensweg der 
Vlamingen" in deze klaargblijkelijk uit
sluitend voor Walen opgerichte ,,Nati-
onale(( maatschappij Moet de Vlaming 
zich tevreden stellen met de rol van ar
beider en belasting betaler'' 

Q.V.D., Kraainem 

NIET GERAAKT? 

De brief die onder deze titel m , Wij" 
van 30 januari I I verscheen geeft door 
zijn inhoud reeds een bewijs hoe on
wennig vele kijkers zich nu voelen 
Maurice De Wilde houdt met van opper
vlakkig werk, hij knaagt elk been goed 
at Zijn werk doet natuurlijk vele men
sen zeer maarvoortdurend herhaalt De 
Wilde dat de kijkers bij elke uitzending 
eraan moeten denken dat de ,kollabo-
ratie al meer dan 40 jaar geleden 
plaats vond 

ZIJ die in 1940 leefden, zagen en 
hoorden alleen wat toen gebeurde Ie
dereen zag dat vanuit het standpunt 
waarin hij zich toen zelf bevond Voeg 
daarbij dat in 1940 zowel als nu elke 
menseen mens wasd w z met zijn ga

ven zijn fouten zijn twijfels en zijn ver
antwoordelijkheid 

Het IS haast onmogelijk zich voor te 
stellen wat men zelf zou gedaan heb
ben indien men m 1940 bv in een an 
der vel had gezeten en op een andere 
plaats had gestaan 

Vele zaken, die ons getoond worden 
doen veel pijn Gelukkig zijn er nog le
vende getuigen (bv JefOlaerts) die de 
jongeren doen begrijpen waarom be
paalde zaken zijn gebeurd 

Het IS alleen maar jammer dat som
migen die in de oorlogsjaren mede een 
grote verantwoordelijkheid droegen en 
die nog leven dat zij weigerden over 
hun daden en deze van andere leiders 
te spreken Voelen die zweigers zich 
misschien echt geraakt'' 

L.G., Schaarbeek. 

DE GRIEVEN VERGETEN 

Oswald Van Ooteghem werd gew
raakt als voorzitter van de senaatskom
missie voor Landsverdediging De 
franstaligen en de PVV stemden tegen 
CVPen VU stemden voor Van Ooteg
hem werd gewraakt omdat hij een oud-
Oostfronter is Wanneer zal de geschie
denis eens objektief geschreven 
worden'' 

Na 1945 werden de gevolgen van Jal-
ta al vlug zichtbaar en werd duidelijk wie 
de enige overwinnaar was, zoals Chur
chill zei ,,Wir haben das falschen 
Schwein geschlachtet'" Vandaag nog 
zien we de gevolgen de bezetting van 
de Baltische stalen, van Oost-Europa, 
de muur van Berlijn 

Het IS o a dankzij het idealisme en de 
inzet van de Oostfronters dat wij hier 
vandaag nog een vrij leven genieten 
spreek maar eens met Spekpater en 
het werk van Oostpriesterhulp of de 
Bouworde 

Dat vandaag de psychose van de 
haat nog kunstmatig in het leven gehou 
den wordt is een land dat zich kristelijk 
noemt onwaardig Proficiat aan de CVP 
en VU die pro stemden 

Dit illustreert dat alleen zelfbestuur 
heil brengt voor Vlaanderen i 

W.R., Neeroeteren. 

Gezocht 
Om enkele jaargangen van 

„ W I J " in te binden zoekt het 
nationaal VU-sekretariaat 
ontbrekende nummers. 

Van jaargang 1983, het 
nummer 1. 

Van jaargang 1984, het 
nummer 6. 

Van jaargang 1985, het 
nummer 3. 

Kontakt opnemen met het 
VU-sekretariaat, Barrikaden-
plein 12 te 1000 Brussel 
(02/219.49.30). 
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de h Karel Severs tel 02-
219 49 30 toestel 19 ( s voor 
miadags) of prive Alsemberg 
sesteenweg 41b 1512 Dworp 
Tel 02 3 8 0 ^ 4 78 

^ lepel & vork... ^ 

T^astautant ,, "^zMassaLtb assaiLtoatg 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-2697045 

Kom eens bij ons! 

Dortmnnder Thier-Braa-hoven 
Teivuursev 60 Leuven 016 22 86 72 
Kon Astndl 85 Konüch 03 457 30 32 
Br^se Baan 1 Hulste 056 7115 36 
Nieuw Bi^str 28 Bnjssel 02 218 74 89 

Grote parkeerterreinen zalen vri) voor 
feesten banketten e a Duitse speciaii 
teiten Dortmunder Thter van t vat 
Levende Water Tonissteiner Sprudel 
goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 

\^^\K Hoek 
I Wolvengracht 

en 
Leopoldstraat 

Tel 217 9153 

röni i i igen 
Ts zijn 

m 't hartje van Brussel 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerio Weslerio 

Tel 014-54 40 07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
S A N O 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02-734 56 09 

Levert kwdlileitskoffie bi| u thuis' 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

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

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Industriële 
brood en banketbakkerij 
RoomijS 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grole Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091 67 57 12 

Sedert 1910 

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

Wpkoli|kso rustdag vrijdag tot /d t f rdag 18 uur - Jndrlijks vf rlof dc( cmbrr 
De fam'lii'zadk mot trdditie 

ZO(K€RC}€ 
Gevraagd: 

tndv 23J I 

Gerant voor Kempisch cafe met groot 
klienteel en Vlaams-nationale inslag 
Kandidaten kunnen elke werkdag tus
sen 19 u en20u kontakt opnemen op 
nr 014-31 52 50 
^ 25j schrijnwerker-helper met 8 j er
varing zoekt een nieuwe betrekking m 
het Brusselse of op de driehoek 
Brussel-Aalsl-Dendermonde Voor ml 
zich wenden tot senator Dr J Valke
niers, tel 02/569 16 04 

C Bejaarde alleenstaande weduwe 
zoekt studio of woning op benedenver
dieping in het centrum van Izegem 
Voor inlichtingen schrijf of tel naar Enk 
Vandewalle, Henri Dunantstraat 9 
8700 Izegem, tel 051/30 26 70 

C Burgerfi,!|k Ingenieur Bouwkunde 
(RU(J) ry\e'i zeer ruime ervaring - 48 jaar 
- zoekt een betrekking bij o a aanne
mersfirma's, verzekeringsmaatschap
pijen, industrieën waar bouwkundigen 
nodig zijn, technische diensten van al
lerhande bouwwerken Voor inlichtin
gen zich wenden O Van Ooteghem-
Senator, A Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge Tel 091/30 72 87 

38-jarige gehuwde man, diploma 
A6/A2 handel en talen (Ned - Frans -
Duits en Engels) 18 jaar ervanng als be
diende in een bankinstelling zoek drin
gend een gepaste betrekking 

23-jarige jonge dame diploma gea-
gregeerde voor het L O voor de vakken 
Nederlans Engelsen Duits met erva
nng als sekretaresse (stage) zoekt een 
oetrekking als bediende 

Voor inlichtingen zich wenden O 
Van Ooteghem - Senator Arm Lon
questraat 31 9219 Gentbrugge-Tel 
091/30 72 87 
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Angst voor 
waarheid? 

Gabriels: 
CVP en 
PVV vluchten 

Zondagvoormiddag moest er 
een uitzending van het BRT-
nieuwsmagazine „Konfrontatie" 
doorgaan Rond het tema de toe
komst van de Kempische Steen
koolmijnen (KS) De BRT-redaktie 
bedacht daarvoor een originele for
mule een rechtstreekse uitzen
ding vanuit de Limburghal te Genk 
m aanwezigheid van enkele hon
derden aanwezigen Er kwam ech
ter niks van in huis 

De CVP en de PVV weigerden 
iemand af te vaardigen NochCVP-
staatssekretaris Aerts noch PVV-
staatssekretaris Dewael verklaar
den zich bereid over de KS te dis-
kussieren, omdat dit nu ,,niet 
opportuun" zou zijn VU-kamer-
fraktieleider Jaak Gabnels prote
steerde tegen deze houding van de 
regeringspartijen 

Op een ogenblik dat een door de 
regering geïnstalleerde werkgroep 
klaar gekomen is met een rapport 
over de toekomst van KS mag de 
publieke opinie blijkbaar met weten 
hoe er het precies mee zit ,Mag de 
publieke opifiie met weten dat CVP 
en PVV voorwenden alsof Vlaan
deren zelf KS moet behartigen ter
wijl iedereen weet dat ze Vlaande
ren noch de bevoegdheid, noch 
middelen willen geven om dit te 
doen"?" vraagt Gabnels zich af De 
VU-er betreurt de houding van de
ze twee Limburgse eksellenties, 
,,die wel om de haverklap in de 
pers ronkende verklaringen afleg
gen over KS, maar zich weigeren te 
konfronteren met de opinie van an
deren Dit maakt hun verklaringen 
dan ook erg subjektief en ongeloof
waardig " 

Lunch 
Heel de maand januari en zelfs 

tijdens de eerste helft van februari 
moeten de politieke redakteurs 
zich spoeden van de ene receptie 
naar de andere lunch Zowat ieder
een die zichzelf belangrijk acht 
biedt tijdens deze dagen aan de da-

m 
mes en heren perslui een maaltijd 
aan Waarop je, als journalist, zel
den weinig nieuws verneemt Door
gaans zijn die kuliniaire ontmoetin
gen echter wel lekker, wat veel 
goedmaakt en resulteert in een 
zichtbare aanzwellii;ig van de 
buikjes 

Vorige week waren ook wij te 
gast in de totaal vernieuwde en 
prachtige salons van Kamervoor
zitter Jean Defraigne langsheen de 
Wetstraat nummer 10 De man met 
nummerplaat P1 hield naar goede 
gewoonte een erg korte speech 
Toch legde hij zonder veel omhaal 
een belangwekkende verklaring 
af ,,0p dit ogenblik ben ik meer 
geneigd te stemmen tegen het ver
zoek van de regering om bijzonde
re machten "Vorige keer onthield 
deze Waalse liberaal zich bij de 
stemming over de volmachten, wat 
grote ergernis opwekte bij de rege
ringspartijen, zijn eigenste PRL in
begrepen El zo na moest hij deze 
onthouding bekopen met een niet-
herverkiezing tot Kamervoorzitter 
na de jongste stembusslag 

De recente uitlating van Defraig-
ne heeft onmiddellijk de woede op
gewekt van vice-premier Jean Gol, 
nochtans een partijgenoot van de 
Kamervoorzitter Gol zei onom
wonden dat Defraigne moet ont
slag nemen als hij het aandurft te
gen de volmachten te stemmen 
,,Wij zullen een tuchtstemming 
opleggen, en dat geldt ook voor 
Defraigne Zoniet ", aldus Gol 

Beterschap 
Enkele dagen geleden werd de 

bekende dichter Nic van Bruggen 
m het ziekenhuis opgenomen De
ze zeer getalenteerde schrijver is 
sinds jaren een trouw medewerker 
aan ons blad 

WIJ wensen onze goede vriend 
Nic een spoedig en volledig herstel 
toe 

DEZE 
VJEEK DJTJgL 

Het wou lukken dat ik deze 
week tijdens dezelfde dag op 
twee totaal verschillende 
manieren gekonfronteerd werd 
met de sociale dimensie van de 
ekonomische draaikolk waarin 
we rondgeslingerd worden 's 
Morgens ontmoette ik een jong 
meisje wiens aanwerving in een 
bepaald bedrijf werd betwist 
omdat ze er nogal verwaarloosd 
uitzag Ik had haar gedurende 
een jaar met meer gezien Toen 
was ze een leuke verschijning, 
fris en opgemonterd Ik vroeg 
haar waarom ze zo ve/anderd 
was Het antwoord kwam 
spontaan een heel jaar 
werkloosheid is echt met van 
aard om een jonge mens aan te 
moedigen en opgetogen te 
houden ,,Je zou er voor minder 
de brui aan geven" Zij was er 
zich goed van bewust een 
kritieke periode in haar leven 
mee te maken Zij voelde 
zichzelf meer en meer in verval 
Fysisch en mentaal En zij miste 
de kracht om aan deze neergang 
weerstand te bieden Te meer 
omdat ze weinig of geen hulp 
van anderen kon ervaren 
Integendeel, met een 
toegespitste en misschien 
overdreven gevoeligheid merkte 
ZIJ bij velen een smalende blik 
Zo iets van ,,weeral een profiteur 
van de sociale zekerheid, voor 
mets anders goed dan om de 
dop binnen te rijven" 

Ik was met verbaasd over deze 
gemoedsgesteltenis Zij bewijst 

waarvoor de Volksunie al zo 
vaak heeft gewaarschuwd Dat 
de jongeren na een lange 
periode van vruchteloos werk 
zoeken, het geloof in de 
maatschappij en in zichzelf 
verliezen Ik stond echter 
perplex tegenover de houding 
van de werkgever Deze toonde 
blijkbaar geen enkel begnp Een 
weigering tot aanwerving, 
omwille van het verwaarloosde 
uitzicht, dreigde de jonge 
werkloze in een vicieuse cirkel te 
stoten Zonder enig utzicht Met 
nog meer moedeloosheid en dus 
nog erger verval Ik prijs me 
gelukkig in staat te zijn geweest 
deze funeste cirkel te 
doorbreken Vanuit mijn 
verantwoordelijkheid heb ik een 
stokje in de wielen van de 
onbegrijpende werkgever 
kunnen steken Het jonge meisje 
werd aangeworven 

's Namiddags heb ik minister 
Dehaene aan de tand gevoeld 
Over de bedoelingen van de 
regering met haar 
volmachtbesluiten inzake de 
sociale zekerheid Ongetwijfeld 
zijn er misbruiken bij de 
genieters van de sociale 
vergoedingen Ook bij ons volk 
zijn er nogal wat plantrekkers In 
een tijd van besparingen en 
inlevenngen stuit deze 
mentaliteit tegen de borst Ik kan 
er dus inkomen dat er een 
neiging bestaat om deze 
ongewenste meepikkers weg te 
ruimen Maar opgelet' Er is 

voorzichtigheid geboden De 
sociale zekerheid is op zichzelf 
geen strijdmiddel tegen de 
armoede Ze is echter wel een 
monumentaal instrument om een 
nieuwe armoede te voorkomen 
Indien de regering voortgaat, 
met allerhande fragmentaire 
maatregelen, de reële of 
schijnbare onrechtmatige 
gebruiken uit te schakelen en 
daarbij geen coherent overzicht 
behoudt, dan is ze volop bezig 
het kind met het badwater weg 
te gooien De huidige zogezegde 
krisis IS wezenlijk 
ondemokratisch Wie binnen de 
boot blijft, heeft het nog altijd 
met zo slecht Wie echter, ook 
buiten 2ijn wil, het ongeluk treft 
en uit de boot vliegt, valt diep 
We beleven een krisis die de 
ongelijkheden vergroot 

WIJ zijn geen voorstanders van 
een egalitaire maatschappij Wel 
van een samenleving in 
samenhorigheid Dus geen 
jungle waar de sterkste de 
zwakste verdringt De 
verantwoordelijkheid voor elkaar, 
de strukturele solidariteit om 
iedereen gelijke kansen te 
geven, zijn wezenlijke 
beginselen van het Vlaams-
nationalisme 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

Staatsprijs 
De 82-jarige orgelist en kompo-

nist Flor Peeters ontvangt binnen-

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel heeft eergisteren het kort
geding van VU-senator Toon van Overstraeten uitgesteld tot dinsdag 25 
februari De advokaten van beide partijen wensen eikaars besluiten nog 
uit te pluizen Zoals bekend spande de politiek direkteur van de VU een 
proces in tegen de Waalse Gewestraad en de Franse Gemeenschaps
raad na zijn onwettelijke uitsluiting uit deze beide Assemblees Toon van 
Overstraeten wordt verdedigd door meester Leo Neels 

kort de vijfjaarlijkse Staatsprijs ter 
bekroning van een kunste
naarsloopbaan Tot op heden 
wordt deze onderscheiding toege
kend door de beide ministers van 
onderwijs In de toekomst zal elke 
gemeenschap, de Vlaamse en de 
franstalige, zelf een eigen erken-
ningsprijs uitreiken Eindelijk Want 
kunst IS toch bovenal een uiting van 
de geaardheid van het eigen 
volki? 

Gevaarlijic 
Vrijdag werden Anne-Mane Lizin 

en Jean-Paul Procureur in Algen 
je door de grenspolitie aangehou
den ZIJ probeerden drie ontvoerde 
kinderen uit een stukgelopen 
Belgisch-Algerijns huwelijk terug 
naar België te smokkelen Waar 
mee het probleem van kinderen 
van gescheiden ouders-met-
verschillende-nationaliteitin de in
ternationale belangstelling komt 

Afgezien van het humanitaire 
aspekt zijn er natuurlijk een reeks 
juridische kanttekeningen nodig en 
mogelijk Lizin is Europees Parle
mentslid voor de franstalige socia
listen en Procureur is journalist bij 
deRTBf Beiden gebruikten ZIJ val
se identiteitskaarten en paspoor
ten Vermoedelijk misbruikte Lizin 

haar macht als burgemeester van 
het Waalse Hoei om deze verval
sing van dokumenten mogelijk te 
maken Wat toch een biezonder 
zware inbreuk is op de wet i Boven
dien kunnen wij ons met van de in
druk ontdoen dat deze waarschijn
lijk goedbedoelde aktie ook een 
sterke elektoraal en publicitair ka
rakter draagt Werden de diepe 
emoties van radeloze moeders hier 
met misbruikt voor de eigen kam
panje"? 

Uiteraard hopen wij dat Lizin en 
Procureur spoedig vrijkomen en 
dat er eindelijk een menswaardige 
sluitende oplossing wordt gevon
den voor de drama's die zich in 
soortgelijke situaties voordoen 

Misschien maakt koning Boude-
wijn I toch best een type-brief klaar 
aan kollega s-staatshoofden voor 
alle overige socialisten die zich 
straks in een txjitenlandse nor 
werken '^ 

Verstandig man 
Samen met drie anderen ontving 

de Duitse president Richard van 
Weizsacker maandag, op Maria 
Lichtmis een ere-doktoraat van de 
Leuvense universiteit 

Tijdens zijn dankwoord wees de
ze verstandige kristen-demokraat 

op de lotsverbondenheid tussen 
Duitsland en Vlaanderen Alspoli-
tikus prees hij de open Europese 
geest waarvan Vlaanderen blijk gaf 
en geeft 

Over Happart 
VU-kamerlid Hugo Schiltz dien

de vorige week een schriftelijke 
vraag in, bestemd voor de minister 
van binnenlandse zaken Betref
fende het gedrag van de Voerense 
burgemeester José Happart 

Schiltz 
eist 
sankties 

Op 13 oktober '85 heeft deze ke
rel immers ten aanzien van het pu
bliek zijn kiesbrief verscheurd en 
op de grond geworpen Dergelijk 
optreden van een door de Koning 
benoemde ambtsdrager is een dui
delijke inbreuk op de eerbied die de 
openbare instanties voor de kies
wetgeving moeten betuigen ver
duidelijkt Schiltz Bovendien werd 
de wet geschonden vermits de ge
heimhouding van het stemgedrag 
in de stemopnemingslokalen es
sentieel m ons kieswetboek is ver
vat 

, Mag ik de heer Minister dan ook 
vragen welke tuchtmaatregelen hij 
heeft genomen tegenover deze 
Burgemeester die zijn misprijzen 
voor de wetten en de demokrati-
sche procedures openbaar de
monstreert , besluit Hugo Schiltz 
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Moderne 
Pilatus 

Rechter Van Hoeylandt stond bij 
het bereiken van zijn pensioen een 
kort vraaggesprek toe aan een 
dagblad Daarin gaf hij ruiterlijk toe 
dat de periode kort na de jongste 
wereldoorlog de donkerste was uit 
de Belgische rechtspraak Van 
Hoeylandt erkende zelfs dat er toen 
fouten werden gemaakt, omdat de 
publieke opinie toen onmiddellijke 
sankties eiste en er zelfs mee 
dreigde via de gewapende 
weerstand het recht in eigen han
den te nemen Tevens gaf deze 
magistraat toe dat er gevonnist 
werd op basis van veelal onvolledi
ge dossiers 

Het Taal-Aktie-Komitee (TAK) 
schreef in dit verband een ,,open 
brief" aan deze scheidende rech
ter U mag het ons-aldus TAK-met 
kwalijk nemen, maar dergelijk uit
spraken geven u het aanschijn van 
een moderne Pontius en Pilatus, 
die zo oordeelde omdat het gepeu
pel het zo wilde ,,ln elk geval hebt 
u destijds meer dan eens uw rekwi
sitoor besloten met de uitroep ,,lk 
eis de doodstraf" Houding die 
schril afsteekt tegen uw verklanng 
van enkele maanden geleden, toen 
u zich principieel tegenstander ver
klaarde van de uitvoering van de 
doodstraf 

TAK kan zich met van de indruk 
ontdoen dat heel wat burgerlijke 
rechters in krijgsraden en -hoven 
tekeer gingen alsof het tribunaal 
een slagveld was, waarop zij hun 
frontstrepen moesten verdienen en 
hun patriottisme bewijzen Van 
Hoeylandt geeft immers on
rechtstreeks toe dat de magistra
ten toen te veel de marionetten van 
de straat waren ,,ln feite bekent u 
ook ergens schuld, maar een der
gelijk berouw zou echter geloof
waardiger overkomen moest het 
aangewend worden om de huidige 
tegenstander van elke amnestie-
maatregel van hun groot ongelijk te 
overtuigen " 

Splits NMBS 
Het Verbond van het Vlaams 

Overheidspersoneel (VVO) heeft 
zich ook gemoeid in de aan gang 
zijnde diskussie over de topbenoe
mingen bij de NMBS Zij verzoeken 
de minister van verkeer, de PVV-er 
Herman De Croo, met twee impe
ratieven rekening houdt 

Ten eerste moet de Raad van 
Beheer gesplitst worden in een 
Vlaamse en een Waalse Raad De 
bevoegdheid van de huidige on
dervoorzitter van de Raad van Be
heer moet beperkt worden tot de 
Waalse deelraad en er moet een 
aparte ondervoorzitter voor de 
Vlaamse deelraad aangesteld wor
den Deze beiden mogen zich met 
inlaten met het dagelijks bestuur 
van de spoorwegen 

Ten tweede moeten de betrek
kingen van direkteur en hoger vol
gens de taaiverhouding drie 
nederlandstaligen-twee franstali-
gen toegekend worden 

Het VVO verwacht van de 
Vlaamse minister van verkeerswe
zen een konsekwente houding 

De eerste 
stempel 

Vorige week donderdag,,moch
ten" duizenden werkzoekende jon
geren voor het eerst naar het do-
plokaal Teneinde hun eerste stem
pel op de gekende rode kaart in 
ontvangst te nemen De wachttijd 
van zes maanden is immers voor
bij In Limburg alleen komen er 
5 500 jonge mensen bovenop de 
reeds 14 000 werkloze Limburgers 
jonger dan 25 jaar 

Stel het U maar voor Jarenlang 
(en vaak zeer zwaar) studeren om 
dan, eenmaal het diploma op zak, 
te moeten stempelen Ondanks al
le inspanningen om ergens aan 
een jobke te geraken, ondanks de 
tientallen sollicitatiebrieven, on
danks de goede referenties Voor 
de meeste jongeren een hoogst 

Zaterdag II kwamen de VU-vrouwen samen voor een studiedag Met zo'n 100 waren ze om het rapport ,,De 
participatie van de vrouwen in de VU" te bespreken In een volgende uitgave van ons weekblad brengen wij 
een uitgebreid verslag over deze levendige bijeenkomst (foto Dann) 

frustrerende en bovenal ontmoedi
gende toestand Die op termijn on
houdbaar IS 

Al naar gelang hun gezinssitua
tie en hun leeftijd zullen deze jon
geren tussen de 6 344 fr en 13 338 
fr per maand ontvangen, gezins
hoofden wiens partner over geen 
inkomen beschikt krijgen 23 248 fr 
Waarmee het verhaaltje van ,,de 
profiteurs" op zijn minst moet ge
relativeerd worden Op de uitbeta
ling van deze gelden moet men 
trouwens dikwijls lange tijd wach
ten, tenzij men aansluit bij een 
kleurvakbond (die daarvoor on
rechtmatig hoog,,vergoed" wordt 
door de Belgische staat) 

Wie zei daar weer dat het krea-

ACW en MOC 
M B EEM nou bijvoorbeeld 

^ ^ V ACW en MOC. De namen 
• W verraden nog de unitaire 
oorsprong: MOC is de letterlijlte 
vertaling van ACW. En vice ver
sa. Maar dat is volkomen verle
den tijd. Uiteengegroeid en 
gesplitst op de taalgrens zijn het 
vandaag zusterorganisaties, 
waarbij de familiebanden welis
waar nog eventjes zichtbaar blij
ven maar voortdurend tanen. De 
verschillende politieke kuituren 
in Vlaanderen en Wallonië zor
gen ervoor, dat de twee steeds 
verder uiteen groeien. Waarbij 
de evolutie in Vlaanderen niet 
persé de beste moeten heten. 

In Vlaanderen heeft ACW-
voorzltter Willy D'Havé zopas 
nog de binding van zijn organisa
tie met één enkele politieke par
tij, de CVP bevestigd. Het na
kend ACW-kongres zal trouwens 
de ACW-leden oproepen tot ak-
tief lidmaatschap van de CVP. De 
triomf van het zuilensysteem, de 
bekroning van de gewetensd-
wang: een ultramontaans reiik in 
hedendaags Vlaanderen. 

Reeds de persoonlijkheid van 
de onlangs aangetreden MOC-
voorzitter Frangois Martou ver

raadt de andere ontwikkeling in 
Wallonië. Martou, een ekonomist 
met internationale akademische 
opleiding, behoort tot de groep 
Waélse veertigers die politiek ak-
tief geworden zijn in de periode 
van „Walen buiten" te Leuven. 
Hij is toen federalist geworden. 
Naar de mode van mei '68 begon 
hij te militeren op de linkervleu
gel van het studentenfront. Trok 
in die dagen naar Parijs, omdat 
daar de revolutie écht begonnen 
scheen te zijn. 

De Waalse MOC, met een goe
de neus voor dwarse maar belof
tevolle eggheads, huurde hem in 
voor een leeropdracht aan de ar
beidershogeschool te Charleroi. 

Politiek bleef Martou zijn eigen 
weg bewandelen, links van de 
PSC. Hij behoort tot de onafhan
kelijke groep van de Revue Nou
velle en schuwt geen links gezel
schap. Lagasse en Outers wisten 
hem te winnen voor het FDF. In 
het kielzog van deze partij werd 
hij uitvinder van de Wallobrux-
strategie en zetelde hij jarenlang 
in de beheerraad van de RTBF. 

Het ziet er niet naar uit dat zijn 
aanstelling tot MOC-voorzitter 
hem in PSC-vaarwater zal doen 
verzeilen. Hij zegt nadrukkelijk 
dat zijn vereniging trouw blijft 
aan het politiek pluralisme van 
haar leden, dat ze geen enkele 
band heeft met om het even wel
ke partij en dat ze haar rol van 
drukkingsgroep voluit ten over
staan van alle partijen zal spelen. 

Hij verklaart deze MOC-
opstelling onder meer vanuit de 
minderheidspositie van zijn ver
eniging in Wallonië. 

Het ACW, dat in de Vlaamse ar
beiderswereld een meerder
heidspositie inneemt en de la
kens uitdeelt, blijft inmiddels met 
het politiek pluralisme de vloer 
aanvegen. 

tieve spoedplan-Van Ooteghem -
dat meteen aan duizenden jonge
ren een job zou geven - dringend 
moet gestemd worden "̂  

Words, words, 
words... 

De verkiezingen zijn voorbij, zo
veel IS duidelijk Tot en met de 
hoogste ambtsdragers van de re
geringspartijen verklaren her en 
der dat het onderwijs volledig aan 
de gemeenschappen moet overge
dragen worden 

Enkele weken geleden bereken
de een bijna vergeten CVP-senator 
uit het Waasland dat Vlaanderen 
tijdens de voorbije jaren voor tien
tallen miljarden werd opgelicht 
door de unitaire aanpak van het on
derwijs En vorige week stelde ook 
minister Coens dat het onderwijs 
helemaal en dringend moet ge-
kommunauatarizeerd worden 
Coens verklaarde dit n a v de in
stallatie van de Vaste Raad voor 
Hoger Onderwijs, waar het absur
de van de huidige toestand aan de 
kaak werd gesteld door LUC-rektor 
Verhaegen en de ,,Vlaamse" on
derwijsminister Kelchtermans 

Natuurlijk verheugen wij ons er
in dat de grootste partij van Vlaan
deren zich uitspreekt ten gunste 
van de onderwijs-federalizermg 
Maar wij vrezen dat het opnieuw bij 
woorden zal blijven Op het ogen
blik dat men de federalizenng van 
het onderwijs er kon doordrukken, 
of althans de mogelijkheid daartoe 
kreeren, heeft uitgerekend de CVP 
nagelaten dit te doen Tijdens de 
politieke krisis m de zomer van vo
rig jaar verzette éen partijtje, de 
Waalse CVP, zich tegen de opna
me van het befaamde artikel 59bis 
in de lijst van eventueel te wijzigen 
grondwetsartikels De CVP liet dit 
gebeuren 

Met als gevolg dat er de eerstvol
gende jaren van een overheveling 
van de onderwijsbevoegdheden 
naar de beide gemeenschappen 
niks in huis komt Welke mooie din
gen men daarover nu ook vertelt i 

Zwakke 
CM-repliek 

De Christelijke Mutualiteiten 
(CM) hebben vorige week een po

ging ondernomen om de aanhou
dende kritiek op allerlei bedenke
lijke praktijken te weerleggen 

Na afloop van deze uiteenzetting 
bleek niemand overtuigd, behalve 
misschien de redakteur van ,,Het 
Volk" Wat trouwens tJlijkt uit het 
merkwaardig verslag in dit dag
blad ,,Hij (de CM-voorzitter, nvdr) 
zei dat de CM voorstander is van 
aanpassingen van de controlepro
cedures, voor zover die door onbe
voegde personen worden uitge
voerd " Te bevoegde deskundigen 
zouden waarschijnlijk te veel 
duistere zaakjes ontdekken 

Na het nieuwe akkoord artsen
ziekenfondsen te hebben verde
digd, praatte de CM-voorzitter de 
betwiste en vreemde geldplaatsin
gen goed die ook door zijn (grote) 
mutualiteit gebeuren Waarbij hij 
met vertelde-dat de staat daardoor 
eigenlijk opgelicht wordt Voorts 
gaf de CM toe dat er een verschil 
bestaat tussen de statistische pro
fielen en de boekhoudkundige re
sultaten, maar dit was o m te wij
ten aan ,,kinderziekten van het 
computersysteem" En natuurlijk 
zweeg hij zedig over de al of met 
zichtbare transferten tussen de CM 
en de CVP 

Het IS de hoogste tijd dat de fi
nanciële kronkels van de grote zie
kenfondsen onomwonden en pu
bliek uit de doeken worden ge
daan Per slot van rekening gaat 
het om gemeenschapsgelden i 
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Limburgse mijnen bedreigd 

Vijf werkgroepen, 
geen resultaten! 

Het breed overleg tussen de regering, vakbonden en 
direktie van de Kempische Steenkoolmijnen laat ver
moeden dat spoedig met de afbouw van de Limburg
se mijnen zal worden begonnen. De samenvoeging van 
Waterschei en Winterslag werd immers aanvaard, we
liswaar omzwachteld met mooie verklaringen over een 
globaal plan voor de herstrukturering van KS. 

werd beslist een nieuwe kerncen
trale te bouwen alhoewel tijdens 
het energiedebat in 1983 uitdruk
kelijk werd beloofd dat kolencen-
trales in Limburg voorrang zouden 
krijgen. 

5. Toekomst en herstruktu
rering 

Deze groep vergaderde vier 
keer. Naast het hoger geciteerde 
fusievoorstel worden in deze groep 

de kas van KS dan ook volledig 
leeg zijn. 

Het KS-drama begon reeds in 
1967 toen door het volmachten
besluit nr. 60 (ook toen reeds) de 
rendabele stukken van het Lim
burgs mijnbekken werden overge
laten aan de privésektor. Het ging 
hierbij vooral over de woonblokken, 
gronden en nevenbedrijven. De 
overheid fusioneerde de onrenda
bele mijnen in de N.V. Kempense 
Kolenmijnen en garandeerde alle 
uitbatingsverliezen te dragen tot in 
het jaar 1997! 

In 1982 kwam dan het fameuze 
beheerskontrakt voor vijf jaar waar
bij de overheid een te indexeren 
subsidie van 31,9 miljard voor vijf 
jaar plus 2,5 miljard voor de in
vesteringen voorzag. In juli 1983 bij 
het tot standkomen van het fameu
ze staalakkoord verkondigde Eys-
kens dat er van de indexering geen 
sprake kan zijn. Uiteindelijk werd 

N A het overleg pakte Martens 
uit mét drie konklusies. De 
vijf werkgroepen die zich 

over de toekomst moeten buigen 
zullen hun eerste konklusies voor
leggen voor 24 maart. De fusie van 
Wate'rschei en Winterslag wordt 
aanvaard. Er komt een kader van 
globale hervorming van KS waar
door het exploitatietekort wordt te
ruggebracht. 

De vijf 
werkgroepen 

1. Sociale begeleiding 
Hier zouden de noodzakelijke 

maatregelen moeten voorgesteld 
worden voor de sociale opvang in
geval van afvloeiingen. Deze werk
groep kwam tot nu toe slechts één 
keer en zonder resultaat samen. 

2. Rekonversie 
De diskussie in deze werkgroep 

is ver afgeweken van de rekonver-
sieproblematiek in Limburg omdat 
ze alle Vlaamse probleemgebie
den in de diskussie heeft betrok
ken. Resultaten zijn er dan ook 
niet. 

3. Financiering 
Deze werkgroep kwam reeds 

twee keer samen en onderzocht de 
te verwachten erfenisrechten. Uit 
het VU-staaldossier weten we 
sinds lang dat de erfenisrechten 
helemaal niet volstaan om het fi
nancieringstekort te dekken. Daar-

Moeten er straks gitzwarte vlaggen gehesen worden aan de Limburgse schachttorens? 

door was het werk van deze werk
groep overbodig. 

4. Energiebeleid 
Deze werkgroep kwam slechts 

één keer samen zonder enig resul
taat. Wel weet iedereen dat wel 

Vlaanderen levert 2/3 van 
industriële 

toegevoegde waarde 

UIT een recente VEV-studie blijkt dat het Vlaamse aandeel in de 
industriële toegevoegde waarde tweederde bedraagt van het 

nationale totaal. 

Voor een aantal sektoren ligt het aandeel zelfs boven de 70 pro
cent : hout (84 %), textiel (83 %), kleding (78 %), diverse industrieën 
(77 %), chemie (75 %), vervoer-verkeer (71 %). 

Slechts in enkele zeldzame gevallen is het Vlaamse aandeel klei
ner dan 50 %. Dit is het geval voor basismetaal (39 %) en bouw
materiaal (48 %). 

Voor alle regio's is het aandeel van de tertiaire sektor veruit het 
belangrijkste. In Vlaanderen 56 %, Wallonië 56 % en in Brussel 
zelfs 81 %. 

Het aandeel van de industrie in de vorming van het Bruto Natio
naal Produkt is ook in Vlaanderen beneden de 30 % gedaald. 

vooral pijnlijke diskussies gevoerd 
over bezuinigingen door minimale 
produktie en tewerkstelling. Weinig 
opbeurend nieuws dus voor de toe
komst. 

2000 banen 
verloren 

Het principe akkoord voor de sa
menvoeging van Waterschei en 
Winterslag tot het kompleks Genk 
zal vóór 1990 minstens 2.000 ba
nen kosten. Over de manier waa
rop de afvloeiingen zouden gebeu
ren moet het eerste woord nog ge
zegd worden. Volgens het 
fusieplan zouden er in Winterslag 
slechts 2 pijlers overblijven en in 
Waterschei nog 4. Deze optie be
vat grote risiko's inzake rentabiliteit 
en gewaarborgde exploitatie. Om 
enige zekerheid te krijgen inzake 
rentabiliteit van de zetel Genk zou
den er minstens 7 pijlers moeten 
overblijven. Het debat over de ze
vende pijler gaat feitelijk over het al 
dan niet sluiten van de mijnen van 
Winterslag en Waterschei. Maar 
dat wordt niet gezegd, ook niet 
door de vakbonden! 

De genadeslag 
van 
Eyskens 

De KS zouden nog amper 4,8 
miljard m kas hebben terwijl het te 
venwachten verlies voor 1986 bijna 
13 miljard bedraagt. Half 1986 zal 

de wet van 5 maart 1984 goedge
keurd waardoor de nationale sek
toren voortaan gefinancierd wor
den via de middelen van de ge
westen, met name de 
erfenisrechten. 

Deze operatie die door een CVP-
minister werd geleid en door de 
CVP-PVV meerderheid gesteund, 
betekende een verlies van 15 mil
jard voor de Limburgse mijnen. 

De oplossing 
De Volksunie heeft reeds tot ver

velens toe herhaald dat de enige 
fatsoenlijke oplossing er in bestaat 
de nationale sektoren volledig en 
konsekwent te federaliseren. 

Volksvertegenwoordiger en frak-
tieleider Jaak Gabriels diende dan 
ook een wetsvoorstel in om de na
tionale sektoren te regionaliseren 
en Vlaanderen en Wallonië te voor
zien van de nodige eigen financië
le middelen om de financiering van 
deze sektoren naar eigen inzichten 
te verzekeren. 

De Volksunie heeft in het verle
den reeds bij herhaling gewezen 
op de noodzaak van interne ratio
nalisering van de KS, gekoppeld 
aan een aangepaste energie- en 
rekonversiepolitiek ten voordele 
van de mijnen. 

Deze voorstellen met een toe
komstvisie staan in schril kontrast 
met de afbouwpolitiek die onder 
druk van de regenng wordt ingezet. 

Is er straks voor hem geen werk 
meer in de Limburgse mijnen? 

Eindelijk: 
studiecentrum 
Open 
Universiteit 

ET een kleine plechtigheid, 
waarop het woord werd 
gevoerd door prof. dr. L. 

Bruyns, voorzitter van het Ge
meenschappelijk Bureau Universi
teit Antwerpen, werden te Antwer
pen de nieuwe lokalen van het Stu
diecentrum Open Universiteit in 
gebruik genomen. Met ingang van 
8 februari e.k. kan men er voor 
meer inlichtingen terecht op het te
lefoonnummer 03-225.18.28. 

In 1984 werd via de Vlaamse 
Universitaire Raad een overeen
komst afgesloten met de Open Uni
versiteit in Nederland. Deze over
eenkomst maakte het mogelijk dat 
in België woonachtige personen 
zich als student aan de Nederland
se open universiteit konden in
schrijven aan dezelfde voorwaar
den als de Nederlanders. De 
Vlaamse universiteiten engageer
den zich om de studiebegeleiding 
te organizeren en dezelfde funkties 
waar te nemen als de in Nederland 
opgerichte studiecentra. 

Deze funkties zijn; studie
informatie en advies aan geïnteres
seerden, begeleiding bij de kursus-
sen Open Universiteit, en het ter 
beschikking stellen van het didak-
tisch materiaal dat vereist is om de 
studie met sukses door te maken. 

Ondanks de beperkte publiciteit 
blijkt de Open Universiteit heel wat 
belangstelling te kennen, niet in het 
minst in de Antwerpse regio. Zo telt 
het studiecentrum Antwerpen mo
menteel 370 inschrijvingen, d.w z. 
één derde van de m Vlaanderen in
geschreven studenten. 

Volgens prof. Bruyns heeft dit 
sukses ongetwijfeld te maken met 
het feit dat te Antwerpen op basis 
van een overeenkomst tussen de 
drie instellingen (UFSIA-RUCA-
UIA) een belangrijke inspanning 
werd gedaan om het studiecen
trum zo goed mogelijk uit te 
bouwen. 
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Kamerlid Jaak Gabriels: 

„De enige juiste weg: 
federalisering van 
de nationaie seictoren!" 

Het ziet er naar uit dat de fusie van de mijnen van Winterslag en Waterscfiei als 
een voldongen feit vooropgezet wordt. Dit lekte althans uit het steenkooloverleg van 
vorige week. Een overleg dat op centraal niveau plaatsvindt! 

Dit laatste beklemtoont nog maar eens de waarde die moet gehecht worden aan 
de zogenaamde ,,feitelijke regionalisering" van de nationale sektoren. In feite komt 
het hierop neer: Vlaanderen moet wel zelf betalen, maar de beslissingsbevoegd
heid berust bij de centrale regering en dus de Waalse chantage. 

Wé.^'V' -Jfïï 
E centrale regering van Mar
tens is dit l<eer zelfs zo ver 
gegaan dat zij het beleid in

zake de nationale sektoren — te 
weten staal, steenkool, holglas, 
tekstiel en scheepsbouw — in de 
volmachtenwet heeft inge
schreven. 

Een poging van Jaak Gabriels 
om het er opnieuw uit te lichten is 
tot mislukken gedoemd. Dus zette 
hij vorige week een stap verder. Hij 
wil de nationaie sektoren volledig 
federaliseren. Samen met zijn kol
lega's Hugo Schiltz en Willy De-
saeyere diende hij een wets
voorstel tot wijziging van de staats
hervorming. 

,,Vanden Blusse" 
Dat de staatshervorming van 

1980 onvolmaakt en onaf is, wordt 
door alle deskundigen bevestigd. 
Sedert geruime tijd pleiten zij dan 
ook voor een dringende aanpas
sing, die moet leiden tot een grote
re kohesie op het vlak van de be
voegdheden en tot minder bet
wistingen tussen de verschillende 
bestuursniveaus. Het uit
gangspunt hierbij kan met anders 
zijn dan een ruimere autonomie 
voor beide volksgemeenschappen. 

Met deze inleidende ovenweging 
tot zijn wetsvoorstel staat fraktie-
voorzitter Gabriels met alleen. De 
CVP'er Vanden Brande hanteerde 
een identieke gedachtengang bij 
zijn wetsvoorstel van einde 1982, 
dat trouwens hetzelfde voor ogen 
had: de federalisering van de nati
onale sektoren. Hij voegde er zelfs 
aan toe: „De Christen-Demokraten 
in Vlaanderen hebben steeds een 
ruime bevoegdheid voorgestaan 
voor de gemeenschappen, ook in
zake ekonomische aangelegenhe
den. De zogenaamde erkende na

tionale sektoren kunnen hierop niet 
langer een uitzondering maken." 

Vanden Brande werd evenwel 
Vanden Blusse. Onder druk van de 

regering en zijn eigen CVP diende 
hij zijn voorstel in te slikken. Het 
kompromis van de feitelijke regio
nalisering werd geboren. Maar dit 
is vandaag niet langer houdbaar. 

Oppervlakte 
schrappen 

Vandaar dat het Limburgs ka
merlid het voorstel van Vanden 
Brande herneemt. Terecht voegt 
hij eraan toe, dat het in Vlaanderen 
ongetwijfeld aansluit bij een brede 
konsensus. 

Maar hierbij wil Gabriels het niet 
laten. In hetzelfde wetsvoorstel 
sleutelt hij aan de financiering van 
de gewesten. Bij de totstandko
ming van de staatshervorming wer
den immers mechanismen inge
bouwd om de solidariteit tussen 
Vlaanderen en Wallonië te verze-

at we zelf doen 
R |U1ME kringen keken met 

nogal wat bezorgdheid 
yit naar hèt kiiltutirbe» 

leid van cte nfeMwe Vlaamse re
gering, UitderegefSngsverkla* 
ring bleek niet dtrekt eer* laai» 
end entHoussasme voor <!eze 
sekter. En <ie jorigelibemal De-
wael Weid het als bevoeg<|e Ge-
meensch^jsmtnister bij de rm^-
ding dat hij ging studeren om 
wat kuituur op te doen 

OntereoN kan deze bezorgd
heid dan ook niet genioemd wor-
den. Wie trouwens iets verder 
tertigbbkt moet tot het öesluit 
komen, dat de verwachtirigen 
die gesch^en wertJen bij de 
totsJandkorning van sie kufture-
4e autonomie hoe langer hoe 
minder gestalte krijgen, 

Om uit de Ijle impasse te ge* 
r^en legde de VU-fraktte onder 
imfïuls van Aodré De ^n\ een 
resolutie ter stemming, öe-
meenschapsminieter Oewael 
werd vriendelijk maar dringend 
verzocht de Vlaamse Raad tn te 
lichten over doelstellingen en 
prlo-rtleiten van het kultuür-
beteld. 

Donderdag, 30 januan kwam 
de resolutie ter sprake Oe kers

verse minister voetdeer weWg 
voer. Liefst van al zag hij de re
solutie begraven ineen of ande
re kommissie. Hij 20ti allee wet 
vertellen bij het begroSngsde' 
bat Maar daar staKtraktlevoDr« 
zitter Schiltz een stokje voor. 

A, Oe Beul kreeg vroeger vol
doening dan verwacht. Maar 

dan niet In de Baad. 

Enftn, na veel vijven en zes« 
sen werd feesfoten dat Öewaef 
nog in de iöOfï var? februari zijn 
befeidsintentieezou toeitehien 
in de ttövoegde kommissie voor 
Kultuun 

öït alles gebeurde dus don
derdag. 

Mauvveiijks enkele dagen ia-
ter, tijdens het weekeinde vari i 
en 2 februari, Itohttede minister 
de sluier op, In zijn Umburgs 
kiesarrondissement gaf hij z%n 
Inzichten ten beste, -De pers 
werd «iteraard eveneens in 
kennis gesteld, 

...De Vlaamse fïaad niet! Die 
kan in februari ondanks al 2rl|n 
demokratlsche prerogatieven 
als laatste in de ri| kennis ne* 
men van een tekst die reeds p«-
t)iiek goed is, 

Het kan zi|n dat Dewael tij
dens de voorbije weken heel 
wat kuituur heeft opgestoken. 
Maar dan alleszins geen politie
ke kuituur. VoöT het overige kan 
hel niet anders dan herbe
vestigd worden dat hetgeen wy 
Vlamingen doen, beter doen en 
met meer respekf voor de de-
mok rati se he verworven
heden 

J. Gabriels:,,Vanden Blusse op
nieuw tot leven brengen". 

keren. Zo geschiedt de financiering 
van de gewesten langs dotaties, 
die verdeeld worden op basis van 
drie criteria: bevolking, oppervlak
te en opbrengst personenbe
lasting. Elk van deze criteria wordt 
voor één derde in rekening ge
bracht. 

De VU-ondervoorzitter is van 
oordeel dat het criterium van de 
,,oppervlakte" geenszins een 
graadmeter is van de nood aan so
lidariteit. Bovendien heeft de 
Vlaamse solidariteit reeds onaan
vaardbare proporties aangeno
men. Sociale zekerheid, fiskaliteit 
en verdeelsleutels allerhande zor
gen nu reeds voor een jaarlijkse 
transfer van meer dan 100 miljard 
naar Wallonië. 

Hij stelt dan ook voor het criteri
um ,,oppervlakte" te schrappen. 
De verdeelsleutel blijft dan op twee 
criteria stoelen: bevolking en op
brengst van de personenbelasting, 
elk voor de helft. 

Op deze wijze ontvangt Vlaan
deren meer financiële middelen, 
die aangewend kunnen worden 
voor een toekomstgericht in
dustrieel beleid, met inbegrip 
van de nationale sektoren. ,,Dit 
is des te belangrijker", aldus Ga
briels, ,,omdat dan al de hefbo
men voor een koherent en speci
fiek ekonomische beleid in de 
handen van de gemeenschap
pen berusten. Daar horen ze in 
elke goed gestruktureerde fede
rale staat thuis!" 

Maar of deze gezonde logika 
tot in alle partijcenakels en rege
ringskringen zal doordringen, is 
nog de vraag. 
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VIAAMSERAAD 
Fonds van de 
Vlaamse 
onmacht 

De oprichting van het Investe
ringsfonds is zo een demonstratie 
van Vlaamse machteloosheid. Nu 
een jaar geleden werd het dekreet 
goedgekeurd in de Vlaamse Raad. 
Haast eenparig, want algemeen 
werd het beschouwd als een verbe
tering van de betoelaging van ge
meenten voor bepaalde werken, le
veringen en diensten, 't Zou alle
maal objektiever en eenvoudiger 
gebeuren, met meer oog voor de 
gemeentelijke autonomie. 

Normaal zou het Fonds begin dit 
jaar in werking treden. Maar... er is 
niet voldoende geld. Dus stelt de 
regering voor de start te verschui
ven naar 1 januari 1988.,,Een be
schamende getuigenis van on

macht", aldus Julien Desseyn die 
bovendien vreesde dat dit uitstel 
wel eens afstel zou kunnen 
worden. 

Ondertussen hebben reeds tal 
van gemeenten hun begroting in
gediend met het oog op een betoe
laging door het Fonds. Deze stipte 

J. Desseyn: ,,Ook Vlaamse strijd
vaardigheid begraven ?" 

gemeenten worden nu afgestraft, 
zeker wanneer zij bepaalde projek-
ten reeds aanbesteed hebben. 

Aan dit alles zal men wel een 
mouw passen, maar het vertrou
wen in de Vlaamse instellingen zal 
zeker niet toegenomen zijn. En te
recht wees Jan Caudron erop dat 
de vriendjespolitiek ongestoord 2 
jaar kan verder gaan. Of was dit de 
onderhuidse bedoeling? 

Wat de VU-woordvoerders Des
seyn en Caudron echter het meest 
tegen de borst stootte is het feit dat 
7 miljard kredieten ter beschikking 
liggen op Openbare Werken. Inge
schreven bij het Wegenfonds voor 
gemeentelijke infrastruktuur! 

Eenzaam klonk hun eis voor 
overheveling naar het Vlaamse ge
west. Luidt de begrafenis-eerste-
klas van het Fonds meteen de 
begrafenis-eerste-klas in van de 
strijdvaardigheid van de Vlaamse 
regering? 

KIMER 
Nu de wraak 
40 jaar oud Is 

In 1957 schreef de toenmalige 
Justitieminister bij zijn wetsont
werp betreffende de epuratie inza
ke burgertrouw: ,,Nu de Natie haar 
evenwicht heeft teruggevonden 
kan men zonder vrees zekere per
sonen, die zichzelf buiten de Belgi
sche gemeenschap hebben ge
plaatst, de gelegenheid geven de 
uitoefening te hernemen van zeke
re rechten waarvan zij gedurende 
bijna 12 jaren verstoken bleven". 

Deze wet Vermeylen luidde een 
zekere versoepeling in van de ge
volgen van de na-oorlogse epura-
tiewetgeving. Maar ondanks alle la
tere initiatieven slaagde men er 

niet in deze betreurenswaardige 
periode definitief af te sluiten. 

Morele noodzaak 
Op deze wijze opent Hugo Cove-

liers zijn toelichting bij een am-
nestievoorstel, dat hij samen met 
enkele VU-kollega's indiende. Zijn 
redeneringen klinken nieuw, jon
ger. ,,Indien de tijdsomstandighe
den worden ingeroepen om de 
,,misstap" van de rechterlijke 
macht te doen aanvaarden, hoe
veel meergelden deze omstandig
heden niet voorde rechtsonderho
rigen!" 

Los van de politieke en ideologi
sche motieven van de hoofdrolspe
lers stelt Coveliers nuchter vast dat 
de repressie kriminologisch gezien 

PARLEMENfAIRE 

SROKKEIS 
E ÉN dag vergaderde de Vlaamse 

Raad.Vonge week donderdag, 
vanaf 14 u tot 23 u 30. De reden van 
dil nachtwerk is iedereen ontgaan, 
raadsleden en persmensen Want veel 
had de agenda echt met om het lijf 

IN eerste instantie keurden de 
raadsleden, meerderheid tegen op

positie, het verzoek om voorlopige kre
dieten goed Hugo Schiltz verant
woordde de neen-stem van zijn fraktie. 
Weliswaar was het onmogelijk de vol
ledige begroting nu reeds m te dienen, 
maar deze kredieten zijn zijns inziens 
meer dan een formaliteit Zij vertalen 
een aantal beleidsopties die de VU met 
kan onderschrijven 

VERDER uitte de fraktievoorzitter 
zijn ongenoegen over het feit dat 

de verslagen van het Rekenhof enkel 
aan het centrale parlement gericht wor
den. Nochtans behandelen zij ook de 
begrotingsuitvoeringen van de Vlaam
se regering Zonder enige afbreuk te 
doen aan het vertrouwen in het Reken

hof wil Schiltz dat de aanmerkingen bij 
de Vlaamse regering aan de Vlaamse 
Raad overgemaakt worden 

TWEEDE belangrijk agenda
onderdeel was het ontwerp van de

kreet dat de inwerkingtreding van het 
nog jonge Investeringsfonds uitstelt 
Verder werden vragen gesteld, mi
nisters geïnterpelleerd en kommissies 
allerhande benoemd 

BIJ de vraagstellers was Oswald Van 
Ooteghem. Hij bracht een aantal 

aanbevelingen van de Sociaal-
Ekonomische Raad van Vlaanderen m 
hennnenng Zoom de te gennge be
trokkenheid van het gewest bij planning 
en programmering van overheidsop
drachten De diensten van voorzitter 
Geens studeren nog 

^ O T slot was er Michel Capoen. On-
• afgebroken zet hij zijn smeekbede 

om aandacht voorde Westhoek verder 
Eerst in de Senaat, nu in de Vlaamse 
Raad Over het weinig optimaal gebruik 
van de Europese beleidsinstrumenten 
schreef hij een ,,Opinie" 

een mislukking is geweest. Elke 
straf moet een preventieve rol heb
ben. Welnu, als algemene preven
tie is de repressie mislukt en in het 
kader van de individuele preventie 
heeft men omzeggens alleen ver
bitterden. 

En hij vervolgt: „Eenprimitieve 
gemeenschap hanteert de wraak-
gedachte bij de bestraffing van 
misdrijven. Naarmate het bescha-
vingspeil stijgt, verdwijnt de wraak-
gedachte om uiteindelijk in het hui
dig strafrechtelijk denken kwasi 
volkomen te verdwijnen". Nu de 
wraak 40 jaar oud is, wordt het drin
gend tijd om het beschavingspeil 
van onze gemeenschap te testen. 
En hiertoe is,,amnestie" de enige 
uitweg. 

H Coveliers •,, Met welk recht praat 
België over wereldvrede?" 

,,Reeds vele landen verleenden 
amnestie voor politieke misdrijven 
tijdens de bezetting. Moet ons land 
uitblinken als het enige waar men 
met vergeeft ̂  Met welk recht kan 
Belgié meepraten over wereldvre
de indien intern de haat in stand 
wordt gehouden'^" 

Hopelijk weet Coveliers zijn kol
lega's van het halfrond te overtui
gen. Het IS een morele noodzaak 
geworden, een kwestie van recht
vaardigheid maar ook van gezond 
verstand en politiek doorzicht! 

Westhoek 
in Europa? 

Door de toetreding van Spanje en Portugal zijn de 
ongelijl<heden tussen de diverse regio's van de Euro
pese Gemeenschap zonder enige twijfel toegenomen. 
Een aangepast struktuurbeleid dringt zich op. 

IN de voorbije jaren zagen drie 
grote struktuurfondsen het 
licht: het Landbouwfonds, het 

Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) en het Euro
pees Sociaal Fonds. Daarnaast is 
er nog het Europees Investerings
fonds. De overtuiging wint dan ook 
veld, dat deze financieringsmecha
nismen geïntegreerd moeten wor
den aangewend. De werking ervan 
ten aanzien van de Westhoek be
vestigt dit. 

De Westhoek is een relatief sterk 
agrarisch gebied. Het welvaartsni
veau ligt er beduidend lager dan 
het rijksgemiddelde en het gebrek 
aan voldoende werkgelegenheid 
leidt tot ontvolking. In 1982 erken
de de Europese Kommissie de 
Westhoek als ontwikkelingszone. 
Maar de Europese beleidsinstru
menten werden verre van optimaal 
aangewend om deze achtergeble
ven streek te hervitaliseren. 

Zo kunnen erkende gebieden 
genieten van steun van het EFRO, 
dat tot doel heeft de voornaamste 
wanverhoudingen tussen de re
gio's de korrigeren. Jaarlijks be
schikt België over zo'n 650 miljoen 
tot 1 miljard fr. Maar einde 1982 
was 1,3 miljard fr. van de EFRO-
kredieten nog niet benut. Niet zel
den immers stuurt België zijn dos
siers te laat of onvolledig in. De 
opstelling ervan gebeurt wel door 
het Vlaams of het Waals gewest, 
maar het is het departement van 
Ekonomische Zaken dat ze aan
hangig maakt. Beter ware het dat 
de Europese Kommissie en de 
Vlaamse en Waalse instanties 
rechtstreeks in kontakt kunnen tre
den. Dit zou de efficiëntie ten goe
de komen. 

Met het Europees Sociaal Fonds 
wil de DG de werkgelegenheid en 
de mobiliteit van de werknemers 
bevorderen. Het grootste deervan 
de kredieten wordt in ons land ver
deeld door de diensten van de 
RVA. Daarbij is het onaanvaard
baar dat dit geschiedt zonder on
derscheid te maken tussen de wel
varende en de noodlijdende arron-

Michel Capoen 

dissementen. Toppunt is echter dat 
sedert begin 1986 alle steun aan de 
Westhoek geweigerd wordt. België 
vergat immers de vereiste statisti
sche gegevens over te maken. 
Ekonomieminister Maystadt be
loofde nu de zaak voor 1 mei recht 
te trekken. 

Tenslotte is er de Europese In
vesteringsbank, die mtt eigen mid
delen leningen verstrekt voor 
ontwikkelings- en modernise-
ringsprojekten of voor het schep
pen van nieuwe bedrijvigheden. 
Zoals alle andere minder welvaren
de Vlaamse streken bekwam ook 
de Westhoek tot op vandaag vrijwel 
geen steun. Op de leningen werd 
vooral beroep gedaan voor de 
kerncentrales van Doel en Ti-
hange! 

De Europese beleidsinstrumen
ten ten gunste van de minder ont
wikkelde streken worden dus met 
steeds optimaal aangewend. Een 
geïntegreerde aanpak dringt zich 
op En gezien de noodsituatie van 
de Westhoek, moet de steun in een 
belangrijke mate naar deze streek 
gaan. 

Michel Capoen, 
vu-Senator. 
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Willy Kuijpers over Akkoorden van Lomé: 

„Hier wordt duidelijk 
hoeBeigischABOSis!" 

In december 1985 werd voor een derde vijfjaarlijkse 
termijn de Lomé-samenwerkingsovereenkomst tussen 
de 12 EEG-landen en 45 Afrikaanse, 13 Caraïbische en 
8 Stille-Oceaanstaten afgesloten. Dit grootste-akkoord-
aller-tijden, zowel wat de oppervlakte (± 16 % van de 
wereld!) als wat de betrokkenen (± 11 % van de wereld
bevolking) betreft is nu 11 jaar oud. Zopas ging de half
jaarlijkse vergadering van de ACS-EEG-kontrolegroep 
door in Swaziland. 

I ET Willy Kuijpers, die als lid 
van de EP-Ontwikkelings-

I samenwerkingskommissie 
hierin zetelt, gingen we even van 
gedachten wisselen 

WIJ: Toen in de Togolese 
hoofdstad Lomé, deze nieuwe 
samenwerkingsorde voor 't eerst 
tot stand kwam, koesterden ve
len in de ontwikkelingssamen
werking heel wat hoop voor een 
nieuwe, rechtvaardiger wereld. 
Is die hoop nu ingelost? 

W. Kuijpers: ,,De bijeenkomst 
in Swaziland heeft me weer eens 
overtuigd van de noodzakelijkheid, 
en van de beperktheid van een sa
menwerking tussen 78 staten met 
totaal verschillende achtergron
den We zijn immers erg ongelijke 
partners voor mekaar In dit ver
band enkele cijfers Ethiopië heeft 
een schuldenlast van 62 pond per 
hoofd, Kongo-Brazaville het 20-
voudige Groot-Bnttannie be
steedt 0,04 % van zijn BNP aan 
ontwikkelingssamenwerking maar 
Denemarken 0,28 % 

De meeste van de ontwikke
lingslanden zijn diktatoriaal geleid 
dooreen eenheidspartij of via een 
militaire staatsgreep Hun admi
nistratie verloopt veelal ondeskun
dig, zeer willekeurig en dikwijls kor-
rupt Beheerskunde ontbreekt vrij
wel overal " 

Kolonizatie 
neemt toe 

WIJ: Een weinig hoopvol 
beeld dus... 

W. Kuijpers: ,,Ja en neen De
ze landen staan immers voor een 
kolossale uitdaging om het jaar 
2000 in te stappen met een zware 
schuldenlast, met een zwak 
bestuurspatroon, veelal met een 
ongenadige natuur loensen- en 
volkerenrechten betekenen voor 
de meeste staten heel weinig Het 
aantal vluchtelingen en politiek ge-
doden nam niet af sedert de Lome-
samenwerking De binnen-
statelijke kolonizatie nam zelfs toe 
Denken we maar aan het militaire 
en ideologische imperialisme in 
Ehtiopie, dat tienduizenden slach
toffers tot gevolg heeft InBoerun-
di werden tientallen missionarissen 
en ontwikkelingshelpers brutaal 
uitgewezen In Oeganda maakt het 
volkerenkonflikt maandelijks heel 
wat slachtoffers Een barslecht 
verdeel- en beheersapparaat in de 
voedselhulp doodt onrechtstreeks 
duizenden weerloze kinderen ter
wijl een kleine elite van langsom 
meer mogelijkheden voor haarzel-
ve uitbaat " 

WIJ: Waarom werd er nu juist 
in Swaziland vergaderd? 

W. Kuijpers: ,,Deze zesmaan-
delijkse vergaderingen gaan afwis
selend door in West-Europa en in 
een der ontwikkelingslanden De 
kandidatuur van Swaziland werd 
weerhouden om het anti-
apartheidsdebat een speciale kleur 
te geven 

WIJ: Hoe verliep dit? 

W. Kuijpers: „Wel, laat me 
vooreerst toe — zonder in enige 
mate de apartheid, die Botha nu 
blijkbaar ook laat varen, goed te 
keuren — de schijnheiligheid van 
vele ACS/EEG-leden aan de kaak 
te stellen Het Zuidafrikaans 
bestuursstelsel is voor hen zowat 
een vluchtheuvel geworden om 
over de eigen onderdrukking met te 
moeten praten 

Om dit debat open te trekken 
heb ik een tweetal resoluties over 
de onmenselijke wreedheden in de 
Ethiopische staat ingeleid, mede 
ondertekend door leden van ver
schillende politieke frakties " 

WIJ: En heb je ze er door ge
haald? 

W. Kuijpers:,,Ja, het werd een 
sukses, maar na heel wat rondge
loop en overtuigingswerk Weetje 
dat Somalia — met ± 5 miljoen in
woners — al ongeveer 1 miljoen 
vluchtelingen vanuit Ethiopië heeft 
opgenomen ' Dit betekent het 2de 
grootste aantal vluchtelingen ter 
wereld leder jaar heeft Somalia 
voor hen minstens 120 000 ton 
voedselhulp nodig Tot hier toe 
dekt de Somalische regering 
slechts 59,73 % van deze nood 
Het ware goed om tijdens onze 
zesmaandelijkse bijeenkomsten 
een moreel verslag te laten opstel
len door b V een neutraal bureau 
van de Verenigde Naties, dan kan 
ieder regime zijn eigen geweten 
toetsen voor deze problemen'" 

WIJ: Wat houden die Lomé-
akkoorden nog in? 

W. Kuijpers: „De Europese Ge
meenschap beschikt voor de uit-
voenng ervan, over zowat 75 mil
jard frank per jaar Deze gelden 
worden besteed over een drietal 
hoofd-beleidsdelen 

1 Binnen de financiële samen
werking hebben we het Europees 
Ontwikkelingsfonds, dat vooral de 
plattelandsontwikkeling op het oog 
heeft De Europese Investerings
bank verschaft langlopende lenin
gen met intrestbetoelaging 

2 De Stabex staat voor,,stabie
le export" Dit betekent dat de rij
kere landen de uitvoer van een 48-
tal produkten uit ontwikkelingslan
den tegen vaste prijzen — wat ook 
de schommelingen mogen worden 
— opkopen 

3 Daarnaast werkt de Sysmin 
Dit stelsel bevordert de mijnbouw 
in de ontwikkelingswereld en be
taalt de overdracht van technologi
sche kennis '' 

Afwezig 
Vlaanderen 

WIJ: Welke rol speelt Vlaande
ren daarbij? 

W. Kuijpers: ,,Vlaanderen dat 
via zijn geschiedenis, de evangeli-
zering, zijn meertaligheid en groot 
uitvoervermogen uiteraard wereld-
gericht zou moeten zijn, is hoege
naamd geen doelgerichte partner 
Onze ABOS is nog steeds ,,Bel
gisch" en Buitenlandse Zaken met 
Handel blijven unitaire en zelfs 
franstalige bolwerken Vlaanderen 

IS bij de meeste ACS-afgevaardig-
den onbekend Een internationale 
kuituur- en mensenrechtenpolitiek 
bestaat vrijwel met in de Vlaamse 
Regering Wat wil je dan ' Verga
den ng na vergaden ng tracht ik, 
gesteund door enkele Vlaamsge-
zinde ambtenaren, de verschillen
de delegaties te bereiken met b v 
de meertalige VTB- en ,,Ons Er-
fdeer'-boekjes 

WIJ hebben hoegenaamd geen 
gelaat in het buitenland Het is een 
schande voor ons volk dat alleen al 
binnen de kristelijke wereldkerk zo
veel idealisme opbracht en op
brengt omde,, besten zijner zonen 
en dochters" uit te zenden 

Zowel in de Middeleeuwen als in 
de Kontra-Reformatie hebben een 
aantal Vlamingen of Zuidnederlan-
ders unieke beschavingsbijdragen 
aan de wereld geleverd " 

WIJ: En wat doe je hieraan met 
de Volksunie? 

W. Kuijpers: ,,Om te beginnen 
werken we al tien jaar met de Eu
ropese Volkshogeschool om ter 
plaatse en ook in Vlaanderen daad
werkelijke kontakten op gang te 
brengen Hieruit groeide onze po
litieke internationale Europese Vri-

lACS-LANDEN 

De ACS-landen 16 % van de hele 
wereld en 11 % van de wereldbe

volking 

je Alliantie (EVA) Daarenboven, 
meer in de eigenlijke ontwikke
lingssamenwerking, leeft hert 
Vlaams Internationaal Centrum 
(VIC), dat met zijn degelijk tijd
schrift en voorlichtingsavonden, op 
zijn beurt heel wat werk verzet 

Verder is er de VU-Werkgroep 
Buitenlands Beleid, die het parle
mentair werk in het Europarlement, 
kamer, senaat en Vlaamse Raad 
voorbereidt en bundelt " C 

Na de ramp met de Challenger 

Het programma 
gaat door 

Zeven mensen zijn, voor tiet oog van de TV-camera's, 
om het leven gekomen toen het ruimteveer Challenger 
waarin ze opstegen bruusk in een vuurbol veranderde. 
Juist omdat dat ongeluk vrijwel,,live" te zien was heeft 
het zo'n grote impact gehad, in de eerste plaats op de 
Amerikaanse publieke opinie. 

DE reaktie van president Rea
gan kwam snel Het ruimte
programma moet door 

gaan, zo zei hij Deze nieuwe uitda
ging, deze nieuwe,,frontier" moet 
veroverd worden, de dood van de
ze zeven mensen mag met ver
geefs zijn 

Star Wars... 
Niet voor mets kwam de presi

dent onmiddellijk met die bood
schap Het avontuur van de ont
dekking van de ruimte dient met al
leen wetenschappelijke doelein
den de ontdekking van ons zon
nestelsel, het lanceren van satellie

ten die kommumkatie, het opspo
ren van natuurlijke rijkdommen, het 
voorspellen van het weer, het voor
spellen van natuurrampen enz 
Aan het hele ruimteprogramma, en 
aan dat van de ruimteveren, zit een 
heel belangrijk militair luik Het 
Pentagon had een reeks vluchten 
van de ruimtependels gereser
veerd voor militaire opdrachten 
Daartoe behoort met alleen het lan
ceren van spionage-satellieten 
Ook in het star wars-programma 
was en is de ruimteveren een rol 
toebedacht 

Dat star wars, of strategisch 
defensie-initiatief (SDI) zoals het of-

De ramp met de Challenger heeft ook het menselijk leed blootgelegd 
Christa f^cAuliffe (links) en Barbara Morgan (rechts), kregen geen lift te
rug uit het avontuur van hun leven (foto upi) 

ficieel heet, krijgt in de Verenigde 
Staten echter heel wat kritiek, en 
dat om verschillende redenen 
Vooreerst gelooft vrijwel niemand 
dat een scherm in de ruimte tegen 
raketten ondoordringbaar en dus 
efficient zal zijn en vraagt men zich 
af of het geen weggegooid geld zal 
zijn Ten tweede is er de vrees dat 
SDI de atoomraketten met nutte
loos zal maken, maar de bewape
ningswedloop nog zal aanzwenge
len, hetzij omdat de Sovjetunie een 
gelijkaardig systeem zal pogen te 
ontwikkelen, hetzij omdat ze tegen-
wapens tegen dat scherm zal ont
wikkelen Bovendien heeft de Sov
jetunie nu al meermaals officieel 
verklaard dat ze bereid is tot verre
gaande beperkingen van de kern
wapens aan beide zijden 

Niet zo duidelijk 
De ruimtependel speelt slechts 

een klem gedeelte in het SDI-
projekt, maar de vereiste bezuini
gingen op een uit de hand gelopen 
begroting en de dood van de zeven 
passagiers van de Challenger zou
den alle reeds opgesomde bezwa
ren nog kunnen versterken tegen 
het ongebreideld laten doorgaan 
van ,,star wars" 

Het lanceren van ruimtependels 
IS nu onderbroken tot de juiste oor
zaak van het ongeluk van de Chal
lenger IS vastgesteld Maar het pro
gramma gaat door Dat elke vero
vering door de mensheid 
slechtoffers heeft geëist, daar heeft 
president Reagan gelijk in Dat aan 
die verovering die het leven van de 
zeven Challenger-passagiers heeft 
geëist zo'n belangrijke militaire 
aspekten zitten heeft hij veel min
der m de verf gezet 

H.0. 
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Vandemeulebroucke en Kuijpers, 18 maanden later: 

Doorzetten om te winnen! 
Brussel. -Achttien maanden na de Europese verkie

zingen van juni 1984 maakten de beide VU-
Europarlementsleden een balans op. Een kritische eva
luatie van anderhalfjaar Vlaams-nationale inzet in een 
voor het grote publiek onbekend, dus onbemind, par
lement. 

Het indrukwekkende bundel roept de herinnering op 
aan de oude stelregel van een roemruchte patersorde: 
niks menselijks is hen vreemd. 

De ,,two men sound" Jaak Vandemeulebroucke en Willy Kuijpers eva
lueerden kritisch en relativerend hun Vlaamse opdracht in de gouden kooi 

die het Europees Parlement vaak is 

IN juni '84 werden in het Europa-
van-de-tien verkiezingen ge
houden voor een nieuw Euro

pees Parlement (EP) De Volksunie-
Europese Vrije Alliantie (VU-EVA) 
sleepte toen twee van de dertien 
Vlaamse mandaten in de wacht 
Behalve de Oostendenaar Jaak 
Vandemeulebroucke reisde voor
taan ook de Herentse schepen Wil
ly Kuijpers mee naar Straatsburg 
Deze twee Vaams-nationalisten 
hebben met stilgezeten, verre daar
van In een omstandig rapport ge
ven Vandemeulebroucke en Kuij
pers een overzicht van hun aktivi-
teiten 

Moeifijke situatie 
,,We zijn vertrokken naar de 

maan", nep het gewezen Europar
lementslid Jan Verroken ooit uit 
toen hij sprak over zijn mandaat m 
Straatsburg Een Europees parle
mentslid werkt inderdaad meestal 
buiten de direkte aandacht Niet al
leen omdat hij noodgedwongen 
vaak uithuizig is, maar vooral om
dat hij met het politieke spel in 
Vlaanderen minder verweven is 
De doorsnee-burger kijkt tegen het 
hele Straatsburgse gedoe aan als
of het een uitzending van de Ver-
van-mijn-Bed-show betreft De 
Wetstraat-parlementsleden bezien 
hun Europese kollega's als 
marsmannetjes Wat meteen dui
delijk maakt dat er een hechtere sa
menwerking nodig is tussen dit EP, 
het centraal parlement en de 
Vlaamse Raad De hopelijk met 
eeuwige frustratie van het EP blijft 
dat het slechts een raadgevende 
vergadering is De middelmatig
heid van de Europese opbouw 
knaagt bovendien voortdurend aan 
de geloofwaardigheid, terwijl iede
reen toch beseft dat men moet 
doorgaan op de ingeslagen weg 
Indien het al moeilijk is om zich als 
Europarlementslid te profileren, 
des te meer inspanning vergt het 
van onafhankelijke verkozenen -
zoals de beide VU-ers- om hun pro
gramma te verdedigen 

De Europese droom 
En alhoewel Kuijpers en Vande

meulebroucke op de laatste rij ze
telen van het immense gebouw in 
Straatsburg, toch zijn deze nationa
listen erin geslaagd uit de marge 
weg te blijven Zij worden mee uit 
die zogenaamd voorbestemde mar
ginaliteit gehaald door het feit dat er 
in het EP geen situatie meerderheid 
versus oppositie bestaat Dit is han
dig en laat al naargelang het onder
werp toe allianties aan te gaan met 
,,rechts", dan weer met ,,links" 
Een spel waar een typische volks-
nationale centrumformatie (zoals de 
Volksunie) aardig kan en moet mee
doen ,,Je kan dus echt iets berei
ken als ,,two men sound" in het EP 
Ook, en wel in de eerste plaats voor 
je eigen volk " 

meulebroucke en Kuijpers bezon
digt zich met aan zelfverheerlijking 
In de mate dat politici objektief over 
zichzelf kunnen spreken hebben zij 
een met-triomfalistisch dokument 
opgesteld Met een blik vooruit en 
vanuit de rotsvaste overtuiging dat 
een Europa der Volkeren alles te 
winnen heeft met een onverzette
lijk radikalisme,,.doorzetten om te 
winnen, want er bestaan geen ge
makkelijke suksessen" De mid
delmatigheid van het huidig beleid 
van de ,,Raad van Ministers" noopt 
tot radikalisme Want, waar is de 
Europese droom gebleven'' 

Europa moet beter aan de man 
gebracht worden De zorg voor 
mensen moet zich vertalen in het 
grondig voorbereiden van dos
siers, zoals de VU-ers deden voor 
de Westhoek, het Hageland en 
Limburg (Aan ons kan men dit be
zwaarlijk verwijten, volgens een 
enquête van de Europese Kommis
sie IS dit weekblad het medium dat 
het meeste aandacht besteedt aan 
Europa' De VU-militant is overi
gens de grootste voorstander van 
een bevoegdheidsuitbreiding van 
het EP, zo blijkt verder uit dit on
derzoek ) 

Elf plus één terreinen 
Het dossier telt liefst 70 bladzij

den vol parlementaire initiatieven, 
vragen, resoluties en andere tus
senkomsten gehouden door Jaak 
Vandemeulebroucke en/of Wiily 
Kuijpers Het is werkelijk onbegon
nen werk daarvan op een bladzijde 
een naar volledigheid strevende 
bundeling te brengen We houden 
het bij een opsomming van de be
langrijkste temata en enkele mer
kwaardige akties Het moet overi
gens herhaald dat meer dan de 
helft van alle door de VU-ers inge
diende resoluties door het Euro
pees Parlement werden goedge
keurd' 

Vandemeulebroucke en Kuij
pers deelden hun aktiviteiten op in 
elf omlijnde hoofdstukken, plus 
eenvaria-stukje Het eerste onder
deel, Vlaanderen en Europa, be
handelt de benadeling van Vlaan
deren door Europa inzake de aan 
België toegekende middelen Zo 
werden streek dossiers opgesteld, 
naast interventies om de onder-
zoekskredieten aan de Vlaamse 
universiteiten te verhogen In een 
aantal van deze gevallen is reeds 
verbetering merkbaar 

Vaak in samenwerking met Am
nesty International werden talloze 
initiatieven genomen om de ele
mentaire rechten van mensen en 
volkeren overal ter wereld te vrijwa
ren (hoofdstuk twee) Het bleef 
trouwens met bij woorden Her
haaldelijk trokken Kuijpers en Van
demeulebroucke erop uit om zich 
ter plekke van de toestand te ver
gewissen Na het bezoek van Kuij
pers aan Brazilië werden een reeks 

onrechtmatig opgesloten boeren 
vrijgelaten en Jaak Vandemeule
broucke werd voorzitter van een 
parlementaire werkgroep ter ver
dediging van de regionale talen en 
kuituren 

Originele 
standpunten 

De institutionele problematiek en 
de werking van de Europese instel
lingen vormen stof voor een derde 
luik Waarbij steeds gepleit werd en 
wordt voor de uitbouw van een fe
deraal Europa, al is dit meestal een 
gevecht van éen tegen allen Ont
wikkelingssamenwerking, tema 
van het vierde onderdeel, bekijken 
de Europese VU-mandatarissen 
vanuit onvenwachte, ongnele hoek 
Iedereen herinnert zich bv onget
wijfeld de aanklacht met bewijsma
teriaal I V m met het misbruiken 
van voedselhulp in Ethiopië Bin
nenkort volgt nog een onthullend 
rapport over Somalië 

Ook inzake de energieproblema-
tiek lieten zij zich met onbetuigd en 
werd de lijn van voorganger Cop-
pieters doorgetrokken De te een
zijdige keuze ten voordele van ker
nenergie wordt gehekeld Volgens 
de Vlaams-nationalisten moeten er 
meer inspanningen geleverd wor
den bij het zoeken naar alternatie
ve, zogenaamd,,zachte" energie
bronnen En de jongste tijd is het 
aandachtsveld vooral verschoven 
naar het Vlaams probleemgebied 
nummer 1 de Limburgse steen
koolmijnen Volgende week orga
niseert de EVA een kolloquium 
over de Europese mijnen in knsis 
(Wales, KS en het Roergebied) 

Nauw daarmee verbonden is het 
milieu- en konsumentenbeleid 
Waarbij interesse uitgaat naar de 
belangen van de konsumenten, het 
natuurbehoud in het algemeen, ak-
tuele zaken (zoals Bhopal en de 
Mont Louis) en dossiers met een ty
pisch Vlaams karakter (vervuiling 

van onze rivieren, van de Noord
zee, van onze kust ) 

Neen aan de 
„Chunnel" 

Hoofdstuk zeven, het regionaal 
beleid, is natuurlijk een kluif voor 
beide nationalisten Als uit
gangspunt stellen zij steeds dat het 
dynamisme, de werkkracht en het 
initiatief van elk volk kansen moe
ten krijgen De onderscheiden re
gio's zelf dienen bestaansrecht en 

autonomie te venwerven Vaak is 
dit verbonden met het sociaal be
leid, deel acht in het bundel De VU 
pleit voor een sociaal Europa 
Daarom wordt biezondere aan
dacht geschonken aan de bejaar
den, de minder-valieden en de 
tewerkstelling De voorstellen ten 
gunste van Limburg en de West
hoek spreken in dit verband boek
delen Verrassend is ook het verzet 
van Vandemeulebroucke tegen de 
aanleg van de kanaaltunnel Al was 
het maar omdat de regio's die met 
elkaar verbonden worden met er
kend zijn als steungebied en omdat 
deze,,Chunnel" nefaste gevolgen 
zal hebben voor de tewerkstelling 

Ook het kulturele (in de meest 
brede betekenis) was en blijft een 
aktieterrein van en voor de VU-ers 
Het toerisme met zijn voor- en na
delen, de kunstsektoren natuurlijk 
het onderwijs Om te komen tot het 
zo noodzakelijke Europees vredes
beleid, of beter het gebrek van eni
ge visie ter zake (hoofdstuk tien) 
,,Europa moet een eigen veilig-
heidskoncept vastleggen, moet de 
oost-west tegenstelling doorbreken 
en het schandaal van deze tijd, na
melijk de verkommering van het 
zuiden, aanpakken " 

Het laatste hoofdstuk behandelt 
het gemeenschappelijk landbouw-
en visserijbeleid Waarbij de VU-
ers het vooral opnemen voor de be
dreigde belangen van de kleine 
landbouwersen hun bedrijfjes Een 
onafhankelijke stem dus, los van 
de Boerenbond- of Copa-
orgamsaties 

Op weg naar Utopia 
Besluit•? Dat de twee VU-ers in 

het EP hard keihard werken voor 
het dichterbij brengen van ons Uto
pia Een vrij Vlaanderen m een le
venskrachtig, toekomstgericht Eu
ropa der volkeren Ondanks alle te
genkanting ondanks tijdelijke 
tegenslagen 

(pvdd) 

De VU in de 
Regenboogfraktie 

De VU-gekozenen besloten in '84, net als in 
'79, te opteren voor een plaats binnen een fraktie 
die totale vrijheid en onafhankelijkheid bood en 
waardoor men tegelijkertijd van de voordelen van 
een grote fraktie kon genieten. 

IN '79 heette dit de „Technische Koordinatiefraktie", in '84 werd 
d(t de ,,Regenboogfraktie" De absolute wil om m alle vrijheid 
politiek te kunnen handelen is de enige band tussen de leden 

van deze bonte groep, bestaande uit drie deelgroepen de Euro
pese Vrije Alliantie (de twee VU-ers en de Sardische nationalist Co-
lumbu), de vier leden van de Deense Volksbeweging (dte tegen
standersvan de EG zijn) en de twaalf ,,Grael"-leden (enkele Groe
nen en klem-linkse formaties) Ondanks het numerieke overwicht 
van deze laatsten ts de VU erin geslaagd steeds haar onafhanke
lijkheid te behouden De tecnische samenwerking verplicht immers 
tot geen enkele politieke afspraak' 
Binnen de andere, grote frakties van de Europese Assemblee 
bestaan trouwens veel gekkere allianties Zo gaan de progressie
ve Schotse Nationale Partij en de Katalaanse regionalisten scheep 
met de Gaullisten, die gehaaide centralisten zijn En hebt U al enig 
protest gehoord vanwege de knstelijke arbeiderstjeweging omwille 
van het samenwerken van de knstendemokraten met de oerkon-
servatieve Tomes van Maggie Tatcher'' 
De kans blijft evenwel bestaan dat ooit eens alle nationalisten in 
het Europees Parlement één fraktie gaan vormen De VU-EVA-
mandatarissen zetten hun pogingen in dit verband verder 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 8 feb. 
Z BRT1 - 16 05 
De zon schijnt voor iedereen, western 
Z BRT1 - 18 10 
iVlerlina, serie 
Z BRT1 - 18 35 
De kleinste zwerver, serie 
Z BRT1 - 19 00 
Boeketje Vlaanderen 
Z BRT 1 - 20 20 
Terloops 
Z BRT 1 - 21 05 
Dr. Fisher van Geneve, film 
Z BRT 1 - 22 40 
Sport op zaterdag 
Z Ned 1 - 17 41 
Buck Rogers, SF-serie 
Z Ned 1 - 19 00 
Countdown, pop en rock 
Z Ned 1 - 20 28 
Miami Vice, serie 
Z Ned 1 - 21 15 
Indoor Soccer Gala 
Z Ned 1 - 22 15 
Nieuwslijn, info 
Z Ned 1 - 22 55 
Twighlight zone, kortfilms 
Z Ned 2 - 1912 
De ,,F.O.-Show", kwis 
Z Ned 2 - 20 10 
Goldrush, zoekspel 
Z Ned 2 - -20 50 
In de hoofdrol, praatshow 
Z Ned 2 - 21 50 
Sportpanorama 
Z Ned 2 - 23 15 
De vrouw die twee keer leefde, film 

Zondag 9 feb. 
Z BRT 1 - 11 00 
Konfrontatie, debat 
Z BRT1 - 12 00 
De evolutie in land- en tuinbouw, info 
Z BRT1 - 13 30 
Karnaval In Herenthout, reportage 
Z BRT1 - 14 45 
Stadsvernieuwing, info 
Z BRT1 - 15 25 
Veldlopen te Bierbeek, reportage 
Z BRT1 - 16 15 
Noga, kooktip 
Z BRT1 - 16 35 
Bruce Springsteen, mini-special 
Z BRT1 - 16 55 
Een mens van goede wH, laatste af! 
Z BRT1 - 18 05 
Liegebeest 
Z BRT1 - 18 20 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
Z BRT 1 - 21 25 
Cinemanie, filmkwis 
Z Ned 1 - 19 20 
Battlestar Galactica, SF-sene 
Z Ned 1 - 20 10 
De appelgaard, sene 
Z Ned 1 - 22 15 
Kwarteeuw kleinkunst, dok serie 
Z Ned 1 - 23 15 
Met de paus in India, reportage 
Z Ned 2 - 20 10 
Jonge helden!, info 
r Ned 2 - 20 47 
Spitting image, satire 
Z Ned 2 - 21 23 
Diogenes, politieke info 

Ronny Howard en Cindy Williams in,,American Graffity", een film boor
devol muziek uit de jaren 60 Dinsdag 11 februan om 20 u 05 op RTL 

Z Ned. 2 - 22 33 
La notte dl San Lorenzo, film 
Z RTB1 - 12 00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 10 feb. 
Z BRT1 - 18 10 
Kameleon, kindennfo 
Z BRT1 - 18 35 
Loon naar werken?, info 
Z BRT 1 - 20 10 
Quo Vadis?, serie 
" BRT 1 - 21 00 
Wikken en wegen, konsumenteninfo 
Z BRT 1 - 21 50 
Villa Tempo, rock en pop 
Z BRT 2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT 2 - 19 25 
Charlie Chaplin, om te lachen 
Z BRT 2 - 20 20 
Extra-time, sportinfo 
Z BRT 2 - 21 35 
Kitum, de olifantengrot, dok 
Z Ned 1 - 15 55 
De blufshow 
Z Ned 1 - 17 00 
Tros sport 
Z Ned 1 - 18 55 
De fabeltjeskrant 
Z Ned 1 - 19 05 
The A-team, serie 
Z Ned 1 - 20 28 
De kip en het ei, serie 
Z Ned 1 - 21 00 
Tros TV-show 
Z Ned 1 - 21 50 
Tros aktua 
Z Ned 1 - 22 20 
Geen staking voor de Liefde, film 
Z Ned 2 - 19 27 
Bij Koos, praatshow 
Z Ned 2 - 20 37 
De speurder, serie 
Z Ned 2 - 22 07 
Den Haag morgen, debat 

Dinsdag 11 feb. 
Z BRT1 - 18 10 
Prikballon, kleutermagazine 
^ BRT1 - 18 25 
Bassie en Adriaan, strip 
' BRT1 - 18 35 
Er was eens... het heelal, dok 
" BRT1 19 00 
Sociaal huren: met of zonder lange 
arm?, info 
Z BRT 1 - 20 25 
I.Q., kwis 

Z BRT 1 - 20 55 
Firmament, dok info 
Z BRT 2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT 2 - 19 25 
Charlie Chaplin, om te lachen 
Z BRT 2 - 20 25 
De kleine waarheid, serie 
Z BRT 2 - 21 25 
Mike, praatshow 
'~ BRT 2 - 22 40 
Stadsvernieuwing, info 
^ Ned 1 - 19 00 
The Cosby show, serie 
Z Ned 1 - 19 25 
De Jura, dok serie 
Z Ned 1 - 20 28 
Het wassende water, serie 
Z Ned 1 - 22 10 
Hill Street Blues, serie 
Z Ned 1 - 22 55 
Cheers, serie 
Z Ned 2 - 19 12 
M.S. ,,De Weereld"; serie 
Z Ned 2 - 20 00 
Allemansrecht, gerechtsinfo 
Z Ned 2 - 20 55 
Panoramiek, info 
Z Ned 2 - 21 30 
Marcus Bakker, portret 

Woensdag 12 feb. 
^ BRT1 - 18 10 
Zeppelin, kindennfo 
Z BRT1 - 18 35 
Kapitein Zeppos, serie 
Z BRT1 - 20 10 
Namen noemen, kwis 
Z BRT 1 - 21 00 
Gorilla's, dok over Dian Fossey 
Z BRT 2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT 2 - 19 25 
De moderne boer en tuinder, info 
Z BRT 2 - 20 20 
Dagboek van een platte
landspastoor, film 
^ Ned 1 - 17 04 
Een losprijs voor het rode opper
hoofd, jeugdfilm 
Z Ned 1 - 18 55 
De fabeltjeskrant en de Snorkels 
Z Ned 1 - 20 35 
De sterrenshow 

Ned 1 - 22 00 
Achter het nieuws, info 
~ Ned 1 - 22 35 -
Sonja op woensdag, praatshow 

Ned 2 - 19 22 
Van gewest tot gewest, regionale info 

Ned 2 - 20 10 
Nederland C, kunstinfo 

Ned 2 - 20 45 
Tweemaal,,Grosse Fuge", koncert 

Ned 2 - 21 40 
Kunst-Wetenschap-Rekreatie, dok 

Ned 2 - 2 2 45 
Den Haag vandaag 

Donderdag 13 feb. 
^ BRT1 - 18 35 
Karnaval in Rio, kinderserie 
^ BRT1 - 19 00 
Lamsvlees in korstdeeg, kooktip 
^ BRT 1 - 20 20 
Hoger-Lager, kaartspel 
^ BRT 1 - 20 55 
Panorama, info 
~ BRT 1 - 21 45 
Dallas, serie 
" BRT 2 - 19 00 
Koffie, encyclopedie 
•~ BRT 2 - 19 25 
Gezonde voeding, info 

BRT 2 20 20 
Ferestadeh, film 
^ Ned 1 - 19 00 
Familie Robinson, serie 
Z Ned 1 - 20 28 
De Grizzlies van de Rocky Mountains, 
dok 
Z Ned 1 - 20 55 
Ronduit-tournee, praatshow 
Z Ned 1 - 21 55 
Het ontstaan van het kristendom, 
dok serie 
Z Ned 1 - 22 25 
Tijdsein, info 
" Ned 1 - 22 55 
Irrigatie in Israel, dok 
Z Ned 2 - 19 12 
Kijkdag in het Westfries Museum, 
dok 
Z Ned 2 - 19 55 
Vinger aan de pols, medische info 
^ Ned 2 - 20 30 
Reis om de wereld in 80 vragen, Rwis 

Ned 2 - 21 40 
Opsporing verzocht 
Z Ned 2 - 22 45 
Den Haag vandaag 

Vrijdag 14 feb. 
Z BRT1 - 18 10 
Prikballon, kindermagazine 
Z BRT1 - 18 25 
Star trek, SF-serie 
~ BRT1 - 20 15 
De kollaboratie, laatste af! en slot
debat 
Z BRT 1 - 22 30 
So what?, koncert 
Z BRT 2 - 19 00 
1 Week sport 
r BRT 2 - 19 30 
Charlie Chaplin, om te lachen 
Z BRT 2 - 20 25 
Premiere, filminfo 
^ BRT 2 - 21 15 
De ogen van Laura Mars, film 
Z Ned 1 - 19 00 
Wordt vervolgd, stripinfo 
Z Ned 1 - 19 25 
Avro's toppop, show 
~ Ned 1 - 20 28 
Toon Hermans One Man Show 
1980-1982 
Z Ned 1 - 23 20 
Sportpanorama 
Z Ned 2 - 19 12 
Schoolplein, jeugdinfo 
^ Ned 2 - 20 55 
Girls on top, serie 
_ Ned 2 - 21 20 
Story of... Julio Iglesias, portret 
^ Ned 2 - 23 30 
Naar het westen, film 

Zaterdag 8 feb. 
Obsession 

Amerik thrillermeto a Cliff Robert
son en Genevieve Bujold Een welstel
lend zakenman geeft ter gelegenheid 
van zijn 10-jarig huwelijk een groots 
feest Na afloop stelt hij vast dat zijn 
echtgenote en dochtertje ontvoerd 
zijn (Ned.2 om23u15). 

Zondag 9 feb. 
La notte di San Lorenzo 

Ital film dieteCannes in 1982deZil-
veren Palm kreeg De inwoners van 
San Lorenzo worden door de Duitse be
zetters in de kerk gedreven omdat een 
Duits soldaat werd vermoord Het be
vel wordt gegeven om de kerk op te bla
zen (Ned. 2 om 22u33). 

IVIaandag 10 feb. 
Macadam Cowboy 

Amerik film van John Schlesmger 
(1969)metoa Dustin Hoffman en Jon 
Voight De jonge Texaan Joe Buck IS er
van overtuigd dat hij in New York snel 
rijk zal worden de stedelingen zullen 
immers ongetwijfeld bewondering heb
ben voor zijn stoere m cowboy-pak 
gestoken figuur (RTBF 1 om 20u.) 

Dinsdag 11 feb. 
American Grattity 

In deze Amerik film uit 1973 wordt 
een beeld opgehangen van de puber-
mentaiiteitindeVSA anno 1962 Vier 
vrienden komen samen en trekken de 
stad in om zich nog eens goed te ver
maken, voor ze vertrekken naar het le
ger of de universiteit (RTL om 20u05). 

Woensdag 12 feb. 
Dagboek van een 
plattelandspastoor 

Klassieker van Robert Bresson naar 
de roman van Georges Bernanos Een 
jonge pastoor krijgt het zwaar te verdu
ren in zijn nieuwe parochie Zijn rots
vaste vertrouwen in de Kerk en de 
Rooms-katolieke leer begint af te brok
kelen (BRT 2 om 20u20). 

Donderdag 13 feb. 
Peursur la ville 

Film van HenriVerneuil uit 1975 In-
spekteur Letellier (Jean-Paul Belmon-
do) wordt belast met een vreemde 
moordzaak eenzekere ,,Minos" eist 
de verantwoordelijkheid op voor de 
dood van een jonge vrouw en kondigt 
aan dat hij een kruistocht gaat voeren 
tegen de zedenverwildenng (RTBF 1 
om 20u25). 

Vrijdag 14 feb. 
De ogen van Laura Mars 

De dekadente modewereld in New 
York vormt de omgeving waarin de 
Amerikaanse film ,The Eyes of Laura 
Mars zich afspeelt (BRT 2 om 
21U15). 
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Als de dagen 
nauwelijks da
gen zijn en het 
landschap on
der de stolp van 
mist gevangen 
zit doet het van 

, ^ binnen zeer. 

^ ^ ^ ^ ' A Dan ligt mijn 
^ ^ ^ ^ ^ P kleine wereld 
^ ^ ^ ^ ^ met mijn ziel 

^ ^ ^ ^ overhoop, dan 
^ ' ^ ben ik een 
^ ^ ^ ^ vreemde in 

^ ^ ^ mijn eigen vel 
en loop ik verlo
ren in het huis 
dat mij zo lief is. 
Ik slenter dan 

ruislooslangsde gedichten die 
ik het meest bemin, maar lees 
ze niet. 

Het licht van die dagen is dan 
nauwelijks licht, een voze 
klaarte als een grijze sjaal die 
land en mens de das omdoet. 

Op zo'n dagen rest mij alleen 
het dwalen door de kouters van 
onherbergzaamheid. Geen 
taal, nauwelijks gebaar, siert 
het landschap van zo'n dagen. 

Zeker verwart men mijn on
duidelijke gestalte met de knot-
wilgen of andere wangedrog-
ten die aan hagen leunen. Maar 
er is niemand die toekijkt, want 
boerderijen blijven vierkant 
dicht en geen honden blaffen. 
Koeiengeloei wordt gedempt 
door wanden van hooi en stro, 
achter muren van gekloven 
wilg en kanada. 

Alleen een oud boerepaard 
als van aardewerk stapt uit
zichtloos door de winterweide, 
wat doorgezakt. Geen riemen 
rond de buik waarop ^geen 
aders meer trillen. Aan de po
ten waaien haren als manen. 
Geen wilde eenden nu, geen 
gouden fazanten maar kleurlo
ze kraaien als krijsende kla
vers, zeilend naar hun hoge 
nesten. 

Alleen en van geen geluid 
gestoord lijkt de dag nog min
der dag. 

Kou hebben is nu niet de kou
de. Eenzaamheid is nu niet al
leen zijn. Pijn is nu niet zeer 
hebben maar de ziel die hak
kelt. Warmte is nu niet een 
open haard die vlamt. Gezellig
heid is nu niet veel mensen om 
je heen. Maar geen antwoord 
weten op de vragen, op de 
kwelling, op de pijn. 

Waarom bot de hagebeuk en 
bloeit de sleutelbloem op die 
dagen? Waarom moet liefheb
ben dan zon zeer doen? Waa
rom mag ik niet De Vreemde 
Manvan Baudelaire zijn? 

Als de dagen nauwelijks da
gen zijn wordt in dit landschap 
geen stro verlegd. Alleen de 
haas huppelt de verten af, het 
land blijft tekening. Langzaam 
valt het donker als een regen. 

Door de straten van de stad 
stappen nu de maskers op en 
verbergen onze ware gezich
ten. Zij zijn wreed en zij lachen 
niet, zij grijnzen assewoens-
dagtegemoet. 

^nihoaden 

Het TTT Teatertentog met eigen speelruimte in het 
gezellige NOK-teater (Leningstraat 26 in Borgerhout) 
is ook als reisgezelschap geen onbekende meer in 
Vlaanderen en Nederland. In haar plan ,,Taalanima-
tie", brengt de groep na ,,De man in de reus" (met 
poëzie en prozafragmenten van Paul Snoeck) vanaf 8 
februari een nieuw literair projekt,, Het eerste boek van 
Schmoll" of ,,Paul van Ostaijen en de zin voor het 
eenvoudige wonder". 

P AUL Van Ostaijen werd 70 
jaar geleden in Antwerpen 
geboren en overleed op 

slechts 32-jarige leeftijd aan een 
tuberculose aandoening in een 
sanatorium nabij Dinant. Ondanks 
zijn korte leven was de dichter een 
der grondleggers van het Vlaams-
Nederlandse expressionische 
poëzie en met zijn streven naar 
„zuivere lyriek" een van de mede
vormgevers van de Vlaamse en 
Europese kunst van deze eeuw. 
Zijn visionaire ideaal was ,,een 
nieuwe stijl voor een nieuwe tijd" 
en hij was dan ook sterk geïnteres
seerd en vaak aktief betrokken bij 
alle nieuwe strekkingen die zich in 
zijn bewogen tijd in Europa 
ontplooiden. 

Na sterk bewogen en vaak ge
kwelde gedichten in ,,Feesten van 
Angst en Pijn" en ,,Bezette Stad" 
kwam in PvO in ,,Het eerste boek 
van Schmoll" nader tot zijn grote 
droom van poëtische zuiverheid en 
uitgepuurde eenvoud. De skript-
schrijver en regisseur van de TTT-

produktie, Gil Vrydaghs, noemt zijn 
kreatie (waarin het met Jony 
Verstappe de hoofdrollen vertolkt) 
een ,,bundel in beweging" met o.a. 
Boere-charleston, Alpejagerslied, 
Melopee, Huidegedicht aan 
Singer, Marc groet 's morgens de 
dingen, Woord-jazz op Russisch 
gegeven, de ontroerende Bercen-
ses, de grappige Grotesken. 

In het NOK-teater zelf wordt 200 
frank per plaats gevraagd en 8500 
frank voor de volledige zaal (85 
plaatsen). Een reisvoorstelling kost 
25.000 frank (+ 10 fr. verplaat
singskosten per km heen en terug 
A'pen) met een aantrekkelijk 
degressief tarief voor meerdere 
voorstellingen binnen eenzelfde 
periode. Ter promotie wórdt het 
scenisch poëziegebeuren tot einde 
maart aangeboden tegen 20.000 
voor de volledige cast en 15.000 
frank voor de kleine bezetting. 
Inlichtingen en dokumentatie: 
TTT-zetel, Gil Vrydaghs, Achterbist 
16, 2260 Nijlen, telefoon 
03/481.76.99. 

VIMRAAli ? 

^eelfelen^ 

Zoals te verwachten viel speelden vele WIJ-lezers 
mee n.a. v. onze opgave nummer 114. Het prachtige ge
dicht van Paul van Ostayen (-f8-1896) ,,Marc groet 's 
morgens de dingen" is, terecht, heel populair. Uit de 
tientallen kandidaten werd door de onschuldige(?) 
hand van onze hoofdredakteur Mieke De Vree als win
nares gekozen. Zij woont in de Wapenhaghe 30 te 2600 
Berchem. Eerstdaags ontvangt zij een boekenpakketje 
van ons. 

V OOR één keer maken wij 
ook nog een tweede 
meespeler gelukkig: de 9-

jarige Elke Bertho uit de Tulpstraat 
31 te 2008 te Antwerpen. Elke 
stuurde ons de korrekte oplossing, 
met deze motivering en vraag: ,,lk 
heb dat in 't school geleerd en als 
ik win, stuur me liefst een kinder
boek. Ik lees geen politieke boe
ken!". Waarop wij graag ingaan... 

We gaan door. Ook deze week 
drukken wij enkele verzen af uit 
een bekend gedicht. Aan U om na 
te pluizen hoe dit gedicht heet, wie 
de auteur ervan is en wanneer die 
persoon leefde. Antwoorden wor
den ingewacht tot maandag 17 fe

bruari op het redaktie-adres: WIJ, 
,,Meespelen (116)", Barrikaden-
plein 12, 1000 Brussel. Veel 
sukses! 

,,Ofschoon, zo wel voor mij als u, 
- wie zal dit kwaad genezen? -
een uur bij mij, een uur bij u, 
niet lang een uur mag wezen; 
ofschoon voor mij, 
ofschoon voor u, 
zo lief en uitgelezen, 
die roos, al was 't een roos 
van u, 
niet lang een roos mocht wezen, 
toch lang bewaart, dit zeg ik u, 
't en ware ik 't al verloze, 
mijn hert drie dierbre 
beelden:..." 

Wi7oR.7/flJG£n ^ ,5A^, W/r TBI , 
37of ... _ ^ ^ ^ l ^ v 

Z^^M^^jö 
^ , ^ . ^ .-...siuir/ffoef/... 

Onlangs hadden we 't in dit rubriekje over het duurste 
wat de zee ons te bieden heeft: kaviaar. Begeven we 
ons nu in nabijere water en buigen we ons om oesters 
te oogsten. Ook niet bepaald goedkoop, maar - lekker 
in elke maand met een ,,R", van september tot en met 
april dus - ze zijn nu wel op hun lekkerst: bellens, can-
cales, arcachons, Portugese en vooral de Zeeuwse. 
Oesters worden veelal rauw gegeten, maar er bestaan 
ook heerlijke gastronomische bereidingen. 

Z o b.v. de oestersoep ,.bis
que d'huitres". Voor vier 
personen koopt u bij uw 

vishandelaar twee kilogram zeer 
verse oesters. U opent ze voorzich
tig, haalt ze uit hun schelpen en 
laat ze ongeveer acht minuten ko
ken in hun vocht, dat u zorgvuldig 
bewaart. Daarna haalt u ze uit de 
pot en plet ze tot pastei. In een an
dere pot laat u vrijf lepels boter 
smelten waarin u een gesnipperde 
ui laat bruinen en een soeplepelt
je paprika toevoegt. Daarop strooit 
u vervolgens wat maïzena en be
dekt het geheel met het kookwater 
van de oesters. Laat alles enkele 
minuten weken en schep er dan de 
oesterpuree in. 

Tenslotte kruidt u het geheel 
naar believerhen voegt nog een tas 
warme melk toe en een halve tas" 
room. Verwarm alles goed, zonder 
te laten koken en strooi er nog een 
vleugje paprika over, maar niet veel 
om de delikate oestersmaak niet te 
zeer te schaden. Flink warm opdie
nen met eventueel in elk bord een 
klem krokant eilandje toast. 

En nu we het toch over oesters 
hebben nog enkele suggesties en 
een frivoliteit. ,.Oysters Rockefel
ler" zijn gestoofde en daarna ge-
grillde oesters (mosselen mag ook) 

met hesp, spinazie en net voor het 
opdienen op elke oester een paar 
druppels pernod. ,.Stuffet oysters 
Williamsburg" werden naar het 
schijnt zo'n twee eeuwen geleden 
voor het eerét gebakken door kolo
nisten aan de kusten van Long Is
land (NewYork en Virginia). In de 
pan gaan naast de oesters ook ver
kruimeld brood. ui. peterselie, wal-
nootketchup(of wijnazijn), boter, ci
troensap, zout, peper en een snui-
fe cayennepeper. Al roerend 15 
minuten op een laag vuurtje laten 
bakken, er losgeklopte eieren door-
mengen.Opdienen met een garni-
tuurtje van citroenschijfjes. 

Tot slot het (wat te) dure grapje, 
het noemt dan ook: ,.Les Huitres 
du Milliardaire"... gewoon geopen
de oesters met een weinig, gehak
te peterselie en zwarte peper... met 
in elke schelp een schepje goede 
kaviaar. Als men met z'n zessen 
aanzit, is het een gewaardeerde 
traditie in één van de oesters een 
natuurparel te verbergen. Gevaar
lijk voor de tanden, maar altijd 
graag meegenomen. De tenor Ma
rio del Monaco verzwolg - naar het 
schijnt - voor elk recital een dozijn 
van dergelijke miljardair-oesters. 
,,Daarom zing ik zo weergaloos 
mooi", beweerde hij bescheiden. 
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12 m 
Cross Cup zonder de minste spanning 

Ons veldlopen ver 
van internationale top 

Betty Vansteenbroek bij de dames en Vincent Rous
seau bij de heren beheersen het binnenlands veldloop-
gebeuren. De Limburgse sloot vorige zondag de Cross 
Cup ongeslagen af. Vorig jaar presteerde ze dit eve
neens. 

Vincent Rousseau is niet minder sterk. De Waal met 
het scherpe gezicht steekt eveneens met kop en schou
ders boven de konkurrentie uit. Door landgenoten kan 
hij gewoon niet worden verontrust. 

Betty Vansteenbroek, aanslepende blessures te boven 

INTERNATIONAAL halen noch 
Vansteenbroek noch Rous
seau de echte top En dat is 

och wel vreemd al verklaarden in
siders ons dat daar mets onbegrij-
oelijksof wonderbaars aan vastzit 
ntegendeel zelfs Het zou om de lo-
jika zelf gaan 

Te vroeg 
Vansteenbroek was voor enkele 

aren een internationale belofte Als 
uniore won ze een Europese titel 
Ze scheen voorbestemd voor de 
absolute top Haar opgang werd 
evenwel met enkel afgeremd door 
(aanslepende) blessures 
Vansteenbroek, zo wordt beweerd, 
zou jong veel te zwaar getramd 
hebben Ze werkte al vroeg op 
,weerstand" en daaraan zouden 

de besten kapot gaan Vansteen-
oroek is evenwel een natuurtalent 
3n mede daardoor kan zij binnen
lands moeiteloos standhouden 
Die uitleg schijnt ons aannemelijk 
al zijn we met genoeg kenner om 
de juistheid te kunnen (of durven) 
natrekken 

Rousseau zou over meer reser
ves beschikken Die ging als jonge
re voorzichtiger te werk Maar zijn 
internationale doorbraak blijft 
(voorlopig'') achterwege door een 
foute seizoenplanning Rousseau 
zou dit seizoen al zo'n vijftien veld
lopen ,,verteerd" hebben en mede 
daardoor maakt men zich beter 
geen illuzies wanneer in maart in 
Zwitserland het startschot wordt 

gegeven voor het wereldkampi
oenschap Rousseau zal dan op te
genstanders botsen die hun sei
zoen hebben opgebouwd in funk-
tie van die ene wedstrijd Zo'n luxe 
kan geen atleet zich veroorloven 
Daarvoor worden onze lopers fi
nancieel met genoeg gesteund 
Wie een centje wil verdienen moet 
er vroeg mee beginnen en vaak 
deelnemen Zo zit ons nationaal at-
letiekwereldje nu eenmaal in el
kaar Rousseau weet en aan
vaardt dit Het IS jammer dat ons 
land, of onze bond , de internati
onale ontwikkelingen met heeft 
kunnen bijhouden Het is ooit an
ders geweest 

Keuze maken 
Gaston Roelants, ongetwijfeld 

de grootste uit de nationale atle-
tiekgeschiedems, won ooit vier 
Landencrossen en de berucht San 
Sylvestercorrida Hij schitterde in 
de zomer op de piste en in de win
ter in het veld Toen kon dat nog, nu 
met meer Atleten moeten hun in
spanningen nu zorgvuldig dose
ren, ze moeten plannen en naar be

paalde pieken (of evenmenten) toe
leven men moet een keuze 
maken Dit kan enkel mits de nodi
ge financiële ruggesteun en die 
ontbreekt nog vaak in ons sport-
bestel Mede daarom blijft een Vin
cent Rousseau in eerste instantie 
mikken op de wedstrijden van de 
Cross Cup Daarin voelt hij zich 
sportief en financieel zeker van zijn 
stuk en het verlangen naar zekerid 
IS de menselijkheid zelve 

Vincent Rousseau, de Waal met het scherpe gezicht en dito sprint 

Hoge nood ondanks miljoenen transferten 

Het stil verdriet 
van SK Lierse 

Lierse Sportkring slijt momenteel voetbaldagen vol 
verdriet. De klub van het Lisp zakt alsmaar dieper weg 
in het moeras. Lierse, zoveel staat vast, zal tot de slot
dag van de kompetitie moeten vechten tegen de degra
datie-. Op zichzelf is dit niet verwonderlijk - de spelers
kern munt niet uit door kwaliteit of kwantiteit - maar toch 
vraagt een mens zich af hoe het zo ver kon komen... 

LIERSE was immers decennia 
lang een welvarende, too
naangevende eerste klasse 

klub Lierse verwierf internationa
le lauweren, het won na de oorlog 
een landstitel en een nationale be
kerfinale Het was een kweek
school voor toptalenten en de 
bestuurders realiseerden méér 
dan éen grote ,,verkoop" Denul 
eerst en nadien Jan Ceulemans en 
Erwin Vandenbergh brachten 
,,schatten"opvoordeklubkas De
sondanks liep het toch mis want de 
vereniging kent momenteel spor
tieve én financiële zorgen Op het 
eerste gezicht is dat verbazend 

Gouden jaren 
Lierse, dat sinds 1953 onafge

broken in de topklasse voetbalt, 
scheen m de gouden jaren (finan
cieel gesproken dan) van ons voet
bal - we denken aan de zestiger en 
de vroege zeventiger jaren - een 
solide en WIJS bestuurde klub Het 
leek alsof er nooit een vuiltje aan de 
lucht was Voorzitter Ouisenaerts-
zo heette die man menen we - ge
noot algemeen aanzien Hij werd 
ook beschouwd als een voetbal
kenner want anders zou zijn klub 
onmogelijk zoveel talent kunnen 
ontdekken of zelf voortbrengen 

En toch moet er ook toen al een 

en ander fout zijn gegaan, waren 
de financiële balansen vermoede
lijk met in perfekt evenwicht 

De echte problemen begonnen 
evenwel na de verkoop van Van
denbergh Het bestuur wasmmid-
dels vernieuwd en oordeelde -
waarschijnlijk terecht-dat de nati
onale prijsschutter te duur was ge
worden voor de loonlijst van de 
klub Erwin werd voor een histo
risch bedrag (om en bij de zestig 
miljoen) van de hand gedaan Lier
se stelde toen dat het met een ge
deelte van het transferbedrag een 
evenwichtiger ploeg zou kunnen 
uitbouwen Er werd inderdaad ge
kocht en er werd vooral miskocht 
Het verhaal was met nieuw in ons 
voetbal maar het werd alsmaar 
moeilijker om er een happy end 
voor te bedenken Spelers en pu
bliek waren immers veel gewoon 
geraakt en de daarmee gepaard 
gaande afbouw van het professio
nalisme was met van aard om de 
geestdrift te vergroten 

Onvoorstelbaar 
Er werd, zoals dat in de gegeven 

omstandigheden wel meer voor
komt, teruggegrepen naar ,,oude 
waarden" Lierse verwachtte op
nieuw alle heil van de jeugdwer
king, van het eigen opleidings-
systeem Johan Boskamp werd in 
dit perspektief eerst als speler en 
daarna als trainer aangetrokken 
HIJ werkt momenteel in erg moeilij
ke omstandigheden 

Hoe het met Lierse zal aflopen 
valt moeilijk te voorspellen Ons 
eerste klasse voetbal telt zes vol
waardige degradatiekandidaten 

Op papier is Lierse misschien met 
de zwakste maar veel zal afhangen 
van de ingesteldheid, het karakter 
van de spelersgroep Zal de jaren
lang aangehouden sportieve en fi
nanciële inleveringspolitiek uitein
delijk geen sporen nalaten "> Zijn al 
de spelers nog honderd procent 
met hun klub bezig of denken (en 
zoeken) ze al aan en naar een nieu
we werkgever'' De toekomst zal 
het ons leren Maar Lierse in de 
tweede klasse is een idee waarmee 
veel sportliefhebbers maar moeilijk 
kunnen leven.. 

IVIeer koersen 
dan coureurs? 

IN het warme, maar nu zowaar 
ondergesneeuwde Zuiden, 
wordt dezer dagen het wieler-

seizoen 1986 op gang geschoten 

Het staat zo goed als vast dat 
ons wielerpeloton zo'n veertig ren
ners minder zal telln dan vorig jaar 
Dat IS een inknmping met ongeveer 
vijfentwintig percent 

Een logische selektie, vertellen 
de bonzen van de Wielerbond nu 
aan iedereen die het horen wil En 
voor eenmaal geven we hen gelijk 
De h De Vuyst, de voorzitter van 
de Sportkommissie heeft het ook 
bij het rechte eind wanneer hij stelt 
dat in de komende maanden on
vermijdelijk een selektie zal worden 
doorgevoerd onder de organisato
ren Er waren vorig jaar al bijna 
meer wedstrijden dan coureurs, 
men kan zich dus voorstellen hoe 
er nu zal,,gestreden" worden in de 
kermiskoersen Dat soort wedstrij
den, die stammen uit een voltooid 
verleden tijd, zou minstens moeten 
worden gehalveerd Wie het met 
wil inzien zal door de feiten worden 
gedwongen Men kan er om treu
ren maar men kan de evolutie met 
tegenhouden De wielersport moet 
andere gewaden aantrekken, ges
neden op maat van deze tijd He
laas-melden zich zeker bij ons wei
nig goede kleermakers 
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Retrospektieve te Sint-Niklaas 

De stille 
kracht van 
Vera Neels 

Tot 23 februari, de tentoonstelling werd verlengd, 
loopt de retrospektieve tentoonstelling ,,Vera Neels". 
Met deze tentoonstelling wil de stad Smt-Niklaas hul
de brengen aan een uitzonderlijke lerares-tekenen, bij 
haar afscheid aan de akademie aldaar 

OVER de eerlijke boodschap 
die Vera Neels in haar teke
ningen en schilderijen 

doorzendt naar de „luisterende" 
toeschouwer getuigen de teksten 
die WIJ hebben geplukt uit de mooie 
tentoonstellingskatalogus Eerst 
een tekst van Daniel Anthuenis, 
schepen van Kuituur en Onderwijs 
te Sint-Niklaas 

Het zingen van de 
kleur 

,,lk weet met wat ik het meest be
wonder in Vera Neels als schilder 
haar virtuose meesterschap over 
de matiere of de gedreven bezie
ling die elk werk tot een menselijk 
avontuur maakt 

ZIJ IS een schitterend schilder bij 
wie een schilderij nooit bravoure of 

demonstratie wordt, wel steeds het 
echte avontuur van het metier is 
Elke schilderij groeit en leeft vanuit 
de rijkdom van de verf en, zelfs los 
van haar hand, blijft het ademen en 
groeien naar een voltooiing toe -
niemand weet wanneer in de ge
schiedenis 

ZIJ IS een meester m de kompo
sitie van een doek een rijk, herste
lijk stilleven met ooft en vruchten, 
met wild en bloemen, schijnbaar 
achteloos samengebracht isjn we
zen een brillante getuigenis van 
een intuïtieve kompositorische in
telligentie Deze intelligentie is in al 
haar werk terug te vinden Is het 
fundament van haar schilderen 

Overrompeld bij haar is echter 
het zingen van de kleur en het tril
len van het licht, groeiend uit don-

ADVEHTENTIE 

Collaboratie: 
verborgen verleiders 

Maurice De Wilde: de grootste 
geschiedenisvervalser van na de Tweede 

Wereldoorlog of een man die op een ongeëvenaard 
indr ingende wijze met het tv-medium een uniek 

s t u k geschiedenis heeft geschreven? 
Een commentaar van Ivo Nelissen over de 

jeugdcoUaboratie: hoe deed de verleiding zijn werk? 

Deze week in 

deniemive 
Verkri jgbaar bij uw krantenverkoper vanaf 

morgen. 
42 fr. 

Portrettekening van Vera Neels groots, gevoelig, verinnerlijkt 

kere ondertonen en zo lichamelijk 
dat de vormen met gezien worden 
maar beleefd van bmneuit " 

l^aurits Coppieters, voorzitter 
van de Raad van Toezicht van de 
stedelijke akademie formuleerde 
het zo 

„Stille Kracht" 
,,Deze tentoonstelling , Vera 

Neels ' IS een overrompelend af-
scheidsgeschenk van de lerares 
aan haar akademie aan haar oud-
studenten, aan de niet-luidruchtige 

minnaars van schoonheid en 
kunst 

Haar persoonlijkheid en haar 
werk durf ik wel samenvatten als 

Stille kracht' Hoe kan ik de ont
roering de verwondering en be
wondering beschrijven die jaarna 
jaar, de gestrenge en kritische ju 
ryleden aangreep bij het betreden 
van haar sohoolatelier voor de be 
oordeling van de werken van haar 
leerlingen modetekenen' 

In feite een leerschool van 
pasteltekenen, waar begaafde (en 
begeesterde) leerlingen unieke re
sultaten konden bereiken begeleid 
en gesteund door , de Stille 
kracht" van deze introverte theo
sofisch geïnspireerde intelligente 
vrouw tenger en taai als de 
rietstengel wiegend op de adem 
van de hemelwind 

IVIet tederheid en inzicht portret
teert Vera Neels de mens - zuige
ling kind meisje en jongen-en, op 
een gans eigen onnavolgbare wij
ze, de bejaarde mens Jaren leven
servaring geven een omfloerste 
mildheid aan de ongenadige kijk op 
aftakeling verwijdering afscheid 

Maar m haar bloemstukken en 
stillevens' vlamt onverwacht de 

brand van kleuren op eruptie van 
het triomferende leven 

,,Vera"(d w z de echte de waa
rachtige) Neels leeft zoals deze 
andere schouwende en gloedvolle 
vrouw Henriette Roland Holst-Van 
Der Schalk, tussen twee we
relden 

Deze tentoonstelling getuigt van 
haar artistiek levenswerk waarin 
en waarachter het andere grote le
ven schuil gaat 

Niets daarvan kan nu nog verlo
ren gaan want wij mochten het 
aanschouwen proeven betasten 

Een lange scheppingsdrang de 
adem van de geest over land en 
water en God zag dat het goed 
was " 

Stedelijk Museum, Sint-Niklaas, 
Zamanstraat Verlengd tot 23 fe
bruari 

J. Lootensfonds over 

Verschaeve en WO II 
De belangstelling voor de geschiedenis van de Twee

de Wereldoorlog, en meer in het bijzonder het verhaal 
van kollaboratie, verzeten repressie, is de laatste jaren 
sterk toegenomen. Straks volgt het vijfde kolloquium 
over Cyriel Verschaeve en de Tweede Wereldoorlog. 

HET Jozef Lootensfonds, be
heerder van het Cyriel 
Verschaeve-archief, orga

niseert op zaterdag 26 apri inder
daad haar vijfde studiedag onder 
het tema,,Cyriel Verschaeve en de 
Tweede Wereldoorlog ' Aan dit 
ruime belangrijke onderwerp is in 
de wetenschappelijke literatuur 
nog te weinig aandacht besteed 
Ook m de tv-reeks van U De Wil
de kwam de Ijetekems van Ver
schaeve nog met aan bod Aan de 
hand van drie referaten zal de po
sitie en de invloed van de Alverin-
gemse kapelaan nader onderzocht 
worden 

Diskussie 
Dit kolloquium wordt ingericht 

met de medewerking van prof dr 
Piet Thomas Romain Vanland
schoot Bruno de Wever, Renaat 
De Deygere en Toon van 
fVloerbeke 

Het ochtend-referaat van Renaat 
De Deygere handelt over de be-

Cyriel Verschaeve, zoveel jaren la
ter nog steeds objekt voor bespre

king en diskussie 

weegredenen van Verschaeves 
houding tijdens de bezetting, met 
een voorlopige balans aan de hand 
van een dagboekfragment van pa
ter Callewaert Romain Vanland
schoot geeft na de middag be
schouwingen bij de 55 stellingen 
van dr Henss over ,Europa und 
der neueGlaube (1942) Eenstu
die over het kristendom en het 
nationaal-socialisme Brund de 
Wever zal het hebben over Cyriel 
Verschaeve en het Oostfront Uit
eraard IS er na elke spreekbeurt 
ruim tijd voorzien voor bespreking 
en diskussie 

Deze ongetwijfeld boeiende ver
gadering IS gepland op zaterdag 26 
april in het Sint-Jozefskollege te 
T'elt Dit kollege biedt trouwens de 
middagreceptie aan De deelname 
in de kosten bedraagt 400 fr voor 
met-leden en 250 fr voor leden van 
het Lootensfonds In deze prijs is 
een syllabus begrepen Dit ijedrag 
moet uiterlijk op 21 april gestort zijn 
op rekeningnummer 478-2219051-
32 van het Jozef Lootensfonds 
met vermelding of men al dan met 
het middagmaal ter plaatse wenst 
te gebruiken Voor meer inlichtin
gen kan men steeds terecht bij dit 
fonds Baron Ruzettelaan 433 te 
8320 Brugge 
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Toen Vlaanderen „arm" werd 

De markante telling 
van 1796 

In de reeks ,,Kultureel Jaarboek - Bijdragen van de 
Provincie Oost-Vlaanderen" verscheen onlangs num
mer 23 onder de titel,, Arbeid en tewerkstelling in Oost-
Vlaanderen op het einde van het Ancien Régime". De
ze studie kwam tot stand onder leiding van dr Jos De 
Belder en dr Chris Vandenbroeke van de Rijksuniver
siteit Gent en werd samengesteld door Lieve Jaspers 
en Carine Stevens. 

DE auteurs hebben gepro
beerd op basis van de 
eerste algemene nomina-

tieve bevolkingstelling in onze ge
westen, door de Franse overheer
sers gehouden in 1796, de 
toestand in Oost-Vlaanderen op 
demografisch en sociaal-
ekonomisch gebied te schetsen 
Wat IS nu zo belangrijk aan deze 
telling dat een onderzoek van alle 
nog bewaarde eksemplaren ge
rechtvaardigd leek 7 

Arm Vlaanderen 
In de eerste plaats het feit dat de 

telling algemeen en nominatief 
was, dus iedereen ouder dan 12 
jaar moet erin kunnen teruggevon
den worden Het was voor 't eerst 
in de geschiedenis dat gegevens 
over geslacht, leeftijd, burgerlijke 
staat en beroep van de onderda
nen als interessante gegevens 
door de overheid genoteerd wer
den Het grootste belang van de tel
ling - en dus ook van de studie er
van - ligt echter in het moment waa
rop de gegevens zijn opgenomen 
De tweede helft van de 18de eeuw 
en de eerste helft van de 19de 
eeuw worden algemeen als een 
,,transitiefase" omschreven 

Vlaanderen zakte in die periode 
weg van een van de meest welva
rende kontreien in West-Europa tot 
wat algemeen als ,,Arm Vlaande
ren" beschreven werd De motor 
achter deze beide uitersten was de 
huisnijverheid die zich sinds de 
16e-17e eeuw op het platteland 
had verspreid In de loop van de 
18e eeuw kende deze binnennij-
verheid een enorme expansie bij
na elke Vlaame keuterboer vulde 
de donkere winterse uren met we
ven of spinnen Dit tweede inko
men zorgde uiteraard voor een ze
kere welstand onder het gewone 
volk Tegen het einde van de 18de 
eeuw dook echter de konkurrentie 
van de Engelse gemechaniseerde 
industrie op Vlaanderen kwam m 
een struktureie krisis terecht, die 
zou leiden tot de zwarte armoeja-
ren van 1840 tot 1850 

De eerste algemene volkstelling 
na 1796 werd pas in 1846 gehou
den, d I op een moment wanneer 
deze tragische evolutie reeds gro
tendeels achter de rug was Op ba
sis van de telling van 1796 krijgen 
we echter de situatieschets van 
een halve eeuw vroger, bij de aan
vang van de immense kencering 

Het boek(je) bevat naast een kri
tische bespreking van het bronnen
materiaal ook een schets van de 
belangrijkste komponenten van de 

demografische en sociaal-
ekonomische toestand in Oost-
Vlaanderen in 1796 debevolking-
sevolutie in de 18de eeuw, de sa
menstelling van de bevolking naar 
leeftijd, geslacht, en burgerlijke 
staat, de dichtheid en de urbanisa
tiegraad, de beroepsstruktuur en 
het verzorgingspatroon van de dor
pen, de bedrijvigheid in de agrari
sche sektor en de tekstielnijver-
heid Voortdurend werd gezocht 
naar verbanden tussen het belang 

van de huisnijverheid enerzijds en 
de sociaal-ekonomische en demo
grafische toestand anderzijds 

Voor echte konklusies en bewij
zen IS het nog te vroeg, daarvoor 
zullen we moeten wachten tot heel 
,,Vlaanderen-i1796" in kaart zal 
gebracht zijn (waar men trouwens 
mee bezig is) 

De verkoopprijs van ,,Arbeid en 
tewerkstelling in Oost-Vlaanderen 
op het einde van het Ancien Regi
me" bedraagt 200 frank {+ 25 
frank verzendingskosten) Het is 
enkel te verkrijgen op onderstaand 
adres of door storting van het ver
schuldigde bedrag op rekening
nummer 091-0059890-80 van de 
Provincie Oost-Vlaanderen, Kultu-
rele Publikatiesen Aktiviteiten, Bis
domplein 3,9000 Gent met vermel
ding ,,Arbeid en tewerkstelling" 

Aan de leden van Oostvlaamse 
kulturele en toenstische verenigin
gen wordt een korting van 25% ge
geven 

Histonka Carine Stevens Belangrijke cijfers over Vlaamse 

,,transitie-fase" 

Uit de Tony Herbert-kollektie: 

Vlaams 
expressionisme te Brugge 

Eind vorig jaar keurde de Brugse gemeenteraad-
mee op initiatief van de VU-mandatarissen- de aankoop 
goed van 15 schilderijen en 1 beeldhouwwerk uit de 
voormalige verzameling van de Kortrijkse ir. Tony Her-
bert. Vanaf heden te bezichtigen in het vermaarde 
Groeningemuseum. 

1 

Een van de zestien aanwinsten voor het Brugse Groeninge-museum 

,,Loa, Loa, Baskisch Lied" van Edgard Tytgat 

DEZE aankoop is voor het 
Groeninge-museum de 
meest ingrijpende aanwinst 

sedert zijn oprichting in 1930 en 
ook de omvangrijkste die de stad 
Brugge ooit realizeerde De onvol
doende uitbouw van de verzame
ling Vlaamse expressionisten was 
al geruime tijd een gevoelige lacu
ne Derecenteverwervingvan,,het 
Laatste Avondmaal" van Gustaaf 
Van de Woestijne en enkele wer
ken van Jean Brusselmans worden 
met deze nieuwe aankoop opmer
kelijk verrijkt 

Bezoek waard 
Reeds jaren onderhoudt het 

Brugse stadsbestuur (waaronder 
VU-schepen Raymond Reynaert) 
goede kontakten met de erfgena
men van de industrieel (ooit 
Vlaams-nationalist) Tony Herbert 
uit Kortrijk Dit resulteerde nu in 
een globale aankoop van liefst 16 
kunstwerken 

Het betreft een beeldje van Rik 
wouters (,,Huiselijke zorgen") en 
15 schilderijen Vijf van Gustaaf De 
Smet, twee van Constant Perme-

ke, vijf van Edgard Tytgat, twee van 
Frits Van den Berghe en een van 
Hippolyte Daeye 

Stuk voor stuk deze knappe aan
winsten bespreken lijkt ons onno
dig en bovendien onmogelijk in dit 
kortrubnekje Alleen iets meer over 
het hierbij afgedrukte werk ,,Loa, 
Loa, Baskisch lied" Dit olieverf-
doek (100 X 80 cm) betekent een 
hoogtepunt uit het oeuvre van Ed
gard Tytgat en dateert van 1938 
Loa, Loa is een lied dat een Baski-
sche volksdansgroep op rondreis 
door ons land ten beste gaf Deze 
teatrale anekdote wordt door Tyt
gat op meesterlijke wijze uitge
beeld 

Brugge is altijd een bezoek 
waard Maar zelfs de regelmatige 
Brugge-gangers hebben nu een 
ekstra reden om eerstdaags de 
Breydelstad aan te doen De Tony 
Herbert-verzameling is te bezichti
gen in het Groeningemuseum 
langsheen de Dijver In deze win
terse weken zijn er trouwens een 
pak minder toeristen te gast, wat 
aanschuiven en drummen ver
mijdt 
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Het partilbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-
partijbestuur van maandag 3 fe 
bruari 1986 heeft algemeen voor
zitter Vic Anciaux volgende me
dedelingen verspreid ten behoe
ve van de pers. 

Politieke stilte 
Het partijbestuur van de Volksunie 

stelt vast dat er schijnbaar een politie
ke stilte heerst In ieder geval blijkt het 
land sedert ongeveer zeven maanden 
met meer bestuurd te worden Van eni
ge regeringsaktiviteit is geen sprake 
Dit in tegenstelling met de bewering van 
de regering dat zij volmachten nodig 
heeft omdat er snel beslissingen dienen 
genomen te worden 

Intussen echter gebruiken de Waal
se regenngsleiders hun tijd zeer effi
cient Inzake de innovatie van het in-
dustneel leven gebeurt de vooruitgang 
m Wallonië de jongste maanden veel 
sneller dan m Vlaanderen Daartoe 
wordt overvloedig geput uit de nationale 
rijkskas Zowel de nationale ministers 
Maystadt en Gol, evenals minister Wa-
thelet van de Waalse Regenng, gebrui
ken nationale gelden voor de herop
bouw van Wallonië 

Enkele voorbeelden Van de honder
den miljarden subsidies aan Cockerill-
Sambre wordt een deel ingezet voor de 
innovatie van nevenbedrijven Voorts 
wordt het grootste deel van de staats-
gelden inzake IWONL en Aeronautica 
aangewend als een motor voor de 
Waalse ontwikkeling inzake spitstech
nologie Vlaanderen daarentegen blijft 
kwasi uitsluitend met de beperkte regio
nale middelen voortsukkelen 

Het partijbestuur van de VU wil de 
Vlaamse publieke opinie voor deze dis-
kriminerende evolutie waarschuwen 
Temeer omdat zij de indruk heeft dat de 
regeringsleiders geen serieus werk wil
len en zullen maken van de sanering 
van de rijksfinanciën Het vooropgestel
de doel van de vermindenng van de 
budgettaire tekorten tot 8 procent van 
het BNP eind '87, wordt meer en meer 
in vraag gesteld 

De enige konklusie die uit dit alles 
kan getrokken worden is dat Vlaande
ren wel verplicht blijft om 60 procent van 
de njksschuld te betalen tot ver in de ja
ren 2000, maar intussen ook goed ge
noeg IS om voor 60 procent mee te be
talen voor de heropleving van Wallonië 
Dit gaat allemaal door, uitgerekend op 
het moment dal de Vlaamse industrie-
Ie ontwikkeling achterop raakt 

Kempische 
Steenkoolmijnen 

Verontwaardigd wil de Volksunie rea
geren op het akkoord dat m de regering 
blijkbaar getroffen is inzake de KS De 
beslissing om Waterschei en Win
terslag te fusioneren is er één die de af
takeling van de KS in het vooruitzicht 
stelt 

De grote schijnheiligheid bestaat er 
in dat de Belgische regenng wel beslist, 
maar verder de sociale konsekwenties 
en de financiering van de KS afwimpelt 
op de Vlamingen Die noch de be
voegdheid, noch de financiële midde
len krijgen om de toekomst van de KS 
veilig te stellen 

De Volksunie stelt vast dat zelfs de in-
deksering van de KS-enveloppe -
enveloppe die over een paar maanden 
zal uitgeput zijn - door de Walen in de 
regering met wordt aanvaard De VU 
betreurt te moeten vaststellen dat de 
top van de vakbonden, en ik on
derstreep de top, blijkbaar meespeelt 
met het unitair spelletje van Martens en 
zijn regering 

Het IS de hoogste tijd dat men in 
Vlaanderen beseft dat zowel de toe
komst van de Kempense Steenkoolmij
nen, als de algemeen-ekonomische 

toestand van de jonge provincie Lim
burg pas kunnen veilig gesteld worden 
wanneer tot een volledige federalise
ring van de Nationale Sektoren wordt 
beslist Federalisering van de beslis

singsbevoegdheid, maar eveneens van 
de bijhorende financiële middelen i 

Dergelijke federalisering zou de 
Vlaamse Regering in staat stellen een 
rationeel plan met behoud van de te
werkstelling voor de KS uitwerken 
Vlaanderen zou hierdoor immers enke 
Ie tientallen miljarden per jaar meer ter 
beschikking krijgen Het is voor alle 
Vlaamse instanties inbegrepen de vak 
bonden de hoogste tijd dat zij hun ver
antwoordelijkheid opnemen Zoals de 
zaken nu evolueren in het algemeen en 
meer speciaal voor Limburg, wordt 
Vlaanderen in de Belgische kontekst 
eenvoudigweg onder de voet gelopen 

Voor nieuwe abonnees en voor wervers 

Elke week 1 gratis weekeindje 
vakantie met WIJ 

De redaktie van ons weekblad wil de nieuwe abonnees en de wer
vers een enig geschenk uit de brede mouw schudden Elke week 
geeft zij een gratis weekeindje vakantie weg i En zeg nu zelf, wie wil 
met uitblazen, wandelen en ontdekken in het prachtige land van on
ze vrienden in Duits-Oost België'? En niet moederziel alleen, want 
zo'n weekeindje met-alles-d'er-op-en-'er-aan speelt zich af in een 

prachtig vakantiehuis voor vier personen Wie biedt meer'? 
Mier ons eerbaar voorstel 

V/oor nieuwe WIJ-abonnees 

D Wie tussen 6 februari en 20juni als nieuwe WIJ-abonnee wordt 
ingeschreven, heeft kans onn een van de 15 weekends te winnen i 

Voor de wervers 

D Wie tussen 6 februan en 20juni een nieuwe WIJ-abonnee aan
brengt, heeft kans om een van de vijf weekends voor wervers te 
winnen 
Elke werver komt bovendien in aanmerking voor de jaarlijkse Top 20 
van de beste wervers' 

Elke vrijdag 

D Elke vrijdag van 14 februari tot en met vrijdag 27 juni wordt uit 
de nieuwe abonnees een winnaar geloot 
Ééns per maand hetzelfde voor de wervers 

De Spelregels 
Een nieuwe abonnee voor WIJ wer

ven IS met zo moeilijK U doet dat best 
met volgende spelregels in het hoofd 

1 U vraagt het VU-sekretariaat te 
Brussel enkele formulieren Doorlopen
de Opdracht en een stapeltje WIJ-
proefnummers 

2 U kent in uw tMjurt enkele met gea
bonneerde VU-leden die U een bezoek 
brengt 

3 U biedt hen een of meerdere proe-
f eksemplaren van ons weekblad en het 
Doorlopende Opdrachtformulier aan 
En geeft de nodige uitleg 

4 Daaruit moet vlug blijken dat een 
jaarabonnement op ons weekblad 
slechts 100 fr per maand kost 

5 Uw nieuwe abonnee en U kunnen 
bovendien een gratis weekeinde voor 
4 personen in de Oostkantons winnen 

Een handje toesteken 
• U bent een trouwe lezer van ons 
weekblad ? Of misschien tjent U een na-
gelnieuwe abonnee' 
• U wilt een of meerdere nieuwe 
abonnees aanbrengen'' 
• U wilt met de familie of met vrien 
den een gratis weekeindje weg naar de 
Oostkantons' 

Ja I neem dan onmiddellijk kontakt 
op met de WIJ abonnementendienst 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel 
Voor U liggen daar klaar 
— een stapeltje proefnummers van 
ons weekblad 
— de formulieren voor Doorlopende 
Opdracht 
— een kansbon van een weekeindje 
vakantie voor vier personen te winnen 
Voor U en uw nieuwe abonnee 

Als schrijven U te traag is kunt U ook 
telefoneren op nr 02 219 49 501 

De data van de trekkingen 

Februari 

Maart 

April 

Mei 

Juni 

14 en 21 februan voor de nieuwe abonnees 
28 februan voor de wen^ers 

7, 14 en 21 maart voor de nieuwe abonnees 
28 maart voor de wervers 

4, 11 en 18 apnl voor de nieuwe abonnees 
28 april voor de wea/ers 

2, 9, 26 en 25 mei voor de nieuwe abonnees 
30 mei voor de wervers 

6, 13 en 20 juni voor de nieuwe abonnees 
27 juni voor de wervers 

6FEBRUARI1986 



16 Wit 
Begroting Antwerpen: 

„Meerderlieid (nogmaals) 
in haar hemd gezet!" 

Vóór de sandwichesonderbreking van de debatten besprak de Ant
werpse gemeenteraad de rekening 1984 en legde de schepen van Fi
nancien zijn geforceerd optimistische beleidsnota neer. Dit eerste 
punt was aanleiding voor Fonne Crick om het volslagen gebrek aan 
kontrolemogelijkheden op de stadrekening aan te klagen. Aanleiding 
dus tot het niet goedkeuren door de VU-fraktie. 

Het kollege startte dan de begro-
tingsmaraton met een inleiding door de 
schepen van Financien Klaroenge
schal omdat de doelstellingen van het 
sanenngsplan gehaald werden en men 
een overschot van 2,6 miljard kan aan
leggen voor (nog) hardere tijden En te
gelijkertijd werd de vinger naar de cen
trale overheid gewezen die nog altijd 
3,2 miljard aan geïnde belastingen 
moet doorstorten aan de stadskas 
Vraag wordt dan wel waar is de spaar
pot en wie strijkt de tussentijdse beleg
gingsintresten o p ' Tegelijkertijd werd 
er geklaagd over het Gemeentefonds 
dat in het opgelegde saneringsplan 
voorzag dat de bijdrage voor de stad 
met 5% zou stijgen, terwijl ze nu amer 
4% bereikt 

„Verrichtingen 
met het hulpfonds" 

En dan de interpellaties Vu-
Fraktieleider Gerard Bergers beet de 
spits af met een gedegen betoog Aan 
de hand van konkrete cijfers bewees hij 
dat het saneringsplan verder centraal 
blijft in de begroting Gewoon omdat de 
verrichtingen van het Hulpfonds verder 
nodig blijven omdat delging van verval
len schulden met mogelijk zijn met in
komsten van het jaar zelf Dus weer 
eens voor een tiental miljard verse geld
middelen Cynisch stelde onze woord

voerder dat dit vroeger ,,mali" ge
noemd werd maar dat dit nu verdoezeld 
wordt als ,,verrichtingen met het hulp
fonds' HIJ herberekende dan het wer
kelijk tekort 6,5 miljard' 

Verder besprak hij de op zijn minst 
gezegd ontoereikende herwaardering 
van gemeenteraad en gemeente
raadslid terwijl hetzelfde moet gezegd 
worden van de distnktsraden HIJ deed 
een oproep om vanuit de raad unaniem 
aan te dringen om het wetsvoorstel De 
Beul over alle partijen heen door te 
drukken in het partement 

Gebrek aan visie 

Even gedokumenteerd vatte Dirk 
Stappaerts zijn tussenkomst aan om 
striemend de ingreep van de centrale 
overheid, het verschuiven van de finan-
cele moeilijkheden naar de bevolking 
als het opboden van de schijn van een 
sanering voor te stellen Het is eerder 
een toedekken met alle middelen van 
jarenlang roekeloos potverteren en een 
ondergaan van een curatele 

Niet alleen daling van de bevolking 
maar ook de veroudering ervan, de te 
grote werkingskosten en overdrachten 
(818 miljoen), de achterstand op de ha-
venontvangsten (258 miljoen) en op de 
ontvangsten van het Gemeentefonds 

(357 miljoen) stemmen tot beden
kingen 

In de kulturele sektor moeten dan on
dermeer de kulturele (mm 58 %) en de 
sportieve verenigingen (mm 62 %) het 
ontgelden Dit op het ogenblik dat de 
stedelijke bijpassingen van de tekorten 
van de grote teatergezelschappen en 
de steeds verder heersende afspraak
jes inzake benoemmgspolitiek en be
leidsopties kenmerk blijven van de po
litiek van dit kollege Dirk Stappaerts 
zag geen visie op termijn m de kulture
le sektor maar eerder een personalisti
sche en machtswellustige politiek 

Schrijnend was de toename van de 
fusiepolitiek als ons raadslid even de 
balans opmaakte van de investenngen 
in het distrikt Borgerhout Slechts 1,17 
% van de totale Antwerpse investerin
gen (zonder haven') komen Borgerhout 
ten goede En indeonderwijssektor is 
dit nog minder 0,95%' 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031-86.71.21 
Voor «AL» uw bieren 

en limonades 
Bijhulzen- Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpan 

Tal. 031-36.10,11 

Dehe«gher Jan 
Ladsganckstraat 16, Gant 

Tal. 091-22.45.62 

Eerste internationale wetenschappelijlte studiedag 

„Spaar de Europese mijnen 91 

De internationale werkgroep SEM 
onder de auspiciën van de Europese 
Vrije Alliantie organizeert op woens
dag 12 februari a.s. in het Europese 
f)arlement een eerste wetenschappe-
Ijke studiedag. 

Het programma ziet er als volgt uit 

Om 9 u 30 worden de deelnemers 
verwacht 

10 u R.Saville(St Andrews Univer
sity, Scotland) spreekt over,,Het werel
daanbod van steenkool" 

10 u 45 diskussie 

11 u W. Desaeyere (Ekonomische 
Hogeschool Limburg) over ,,De socia
le audit van een steenkoolmijn m de hy-
potese van zero-absorptie" 

VNOS-ploeg rouwt 

Vaarwel, Fons Perier 
Eigenlijk kenden wij na al die jaren 

zijn diepste, politieke overtuiging 
niet. Dat hoefde ook niet. Hij kende 
de onze en dat was voldoende. Zijn 
artistieke en deskundige inbreng 
was, wat wij van hem verwachtten 
voor onze VNOS-programma's. 

Voor ons was Fons Perier die char
mante volksjongen uit Leuven die in 
Brussel verzeild geraakt was en er 
zich kiplekker voelde midden het ge
woel. Maar toch zichzelf bleef. De 
man die soms met enige bewonde
ring opkeek naar de verfijnde om
gangsvormen van heel wat f ranstali-
gen en zich ergerde aan het gebrek 
daaraan bij een aantal volksgenoten. 
De man ook die zich niet zonder ver
ontwaardiging kon uitlaten over de 
onbeschofte arrogantie van Brussel
se handelaars tegenover neder-
landstalige klanten. 

Met verslagenheid vernamen wij 
vrijdag II. het nieuws van zijn plotse 
overlijden. De dagen voordien had
den wij op de montagetafel samen 
geboeid gekeken en geluisterd naar 

de negentigjarige Jozef Van Over-
straeten. Samen ook nog gesakkerd 
over onze ondankbare taak om uit de 
woordenvloed van die Vlaamse 
nestor amper drie minuten te distil
leren. 

Wij namen afscheid die avond met 
de gebruikelijke vraag van onzentwe-
ge: ,,Fons, plak jij de films nog dub
bel voor sonorisatie?" Waarop zijn 
klassieke wedervraag: ,,Wanneer 
moet dit op antenne?" - ,,Vrijdag, 
Fons" - ,,lk zal waarschijnlijk niet 
kunnen helpen, want Boeketje Vlaan
deren moet ook klaar geraken". 

Wij hebben wel gekeken vorige 
vrijdag, Fons. Met betraande ogen. 
het schijnt ons onwezenlijk toe je niet 
meer te zullen aantreffen in studio 
Reussens. Je was er mee vergroeid. 
En ook 'n beetje met de programma's 
van de VNOS. Jij laat een leegte ach
ter, Fons. 

Jij zou hierop droogweg gerepli
ceerd hebben: ,,C'estlavie!". Maar 
dat kan soms onverbiddellijk hard 
zijn. Adieu, Fons. K V Reeth 

11 u 45 diskussie 

12 u J. Kerrevan (Napier College of 
commerce and technology Edinburgh) 
geeft een antwoord op de vraag , ,Zal 
de Europese ekonomische groei vol
doende zijn om de werkloosheid te ab
sorberen ten gevolge van het Europe
se steenkoolimportplan'" 

12 u 45 diskussie 

13 u lunch 

14 u 30 L. Mainwaring (University 
college, Cardiff) zal het hebben over 
,,De steenkoolmijnen van Wales" 

15 u 15 diskussie 

15 u 30 panelgesprek 

Het einde van deze studiedag is voor
zien rond 17 u 30 

Inschrijvingen worden venwachf via' 
overschrijving van 200 fr op bankreke
ningnummer 424-6489881-19 van de 
EVA, Belliardstraat 79-81, 1040 
Brussel 

Dit colloquium, onder de koordine
rende leiding van prof dr Willy Desae
yere, staat open voor al diegenen die 
geïnteresseerd zijn m de problemen 
van de steenkoolsektor 

Aandacht 
VUJO-Wommelgem 
Bestuursverkiezingen 

Inschrijvingen kunnen binnen-
gestuurd worden tot en met 8 februari 
'86 op volgend adres Koenraad Van
den Buicke, Godshuisweg 60 te 2220 
Wommelgem 

ANTWERPEN 
FEBRUARI 

8 
10 

11 
12 

13 

13 

14 

15 

16 

16 

18 

20 

21 

22 

22 

22 

NIJLEN: VUJO-klemkunstavond in zaal Nova om 20u30 Met Miei 
Cools en Jos Ghysen 
WESTERLO: Twee Cantus in het Hoveniershuis te Westerlo-Centrum 
om 20 uur Verschillende verenigingen, jongeren en ouderen, wor
den uitgenodigd, ook verschillende VU- en VUJO-afdelingen worden 
verwacht Org VUJO-WesterIo 
BORNEM:Geschiedenis van het Centraal Station van Antwerpen 
Dia's en foto's Problematiek van de Restauratie Toelichting Stan 
Wagemans, werkopzichter Inrichting Vlaamse Kring, Kapelstraat 
71 Aanvang 20u30 
EDEGEM: Eikenavond m ,,Drie Eiken" Inr VNSE 
WOMMELGEM: Vormingsavond ,,De Vlaamse beweging tussen 2 
Wereldoorlogen" door hist Fr Gebrechts in De Klauwaert om 21 u30 
Org. VU-Wommelgem 
EDEGEM: Sociaal dienstbetoon m ,,Dne Eiken" om 19u30 
HERENTHOUT: 2e deel van de kursus,,Nationalise m Vlaanderen" 
door het Dosfel-instituut m zaal ,,Het Molenhuis" Aanvang 20u 
Org Vlaamse Kring Netevallei Herenthout 
KAPELLEN: Bezoek aan de tentoonstelling ,,De Vrouw m het Rijk 
der Farao's" te Brussel Vertrek om ong 8u30 station Kapellen Org. 
FVV 
EDEGEM: Diavoorstelling over Kigembe door de heer Rumes in ,,Dne 

^ iken" Org Kulturele Knng i s m FVV en VNSE 
LINT: Vormingsprogramma ,,NationalismemVlaanderen Verleden, 
heden en toekomst " door het vormingscentrum L Dosfel 2dedeel 
Om 20u m het ontmoetingscentrum ,,Witte Merel", Liersesteenweg 
Inkom gratis Org VUJO-Lint 
EDEGEM: Kaartavond om 20u in ,,Drie Eiken" Inschrijven op voor
hand Org VNSE 
WOMMELGEM: Dienstbetoon door Bart Vandermoere in de Klau
waert van 10 tot 11 uur 
WOMMELGEM: Bezoekaan rozenbedrijf m Borsbeeko I V W Her-
bosch Ong 12 000 m2 rozen Ong 1 500 m2 orchideeën Boeket
jes te koop Vertrek kerkplein met wagen om 14u of aan de kerk m 
Borsbeekom 14u15 Inl 353 68 94 Org VU-Wommelgem 
BERCHEM: Namiddaguitstap naar tentoonstelling ,,De vrouw m het 
rijk der farao's" Vertrek Berchem-stationom 12u stipt Terugrond 
18u Inschrijven voor 12/2 bij mevr Verplancke (449 93 79) en mevr 
Devroe (239 13 08) Reissom 375 fr leden, 425fr met-leden Org 
FVV-Berchem 
MECHELEN: Gespreksavond met Hugo Schiltz ,,Vlaanderen met 
een eigen gezicht naar het Buitenland Mogelijkheden en Onmoge
lijkheden" In Foyer M M T , Hanswijkstraat om 20 uur Org VU-
Mechelen-Centrum 
TONGERLO-WESTERLO: Ward Hermans spreekt over zijn proces 
voorde Belgische bloedraad m ,,Kapellekeshoief" om 20 uur Inr 
St -Maartenfonds Kempen 
DEURNE: Kaas- en wijnavond vanaf 19 uur m zaal Gypto Deurne-
Centrum Inschrijven voor 15/2 bij P DeCorte, Lakborslei 136 Tel 
325 14 73 Org Vü-Deurne 
GEEL: Heie-nachtbal m zaal ,De Hoeve" te Geel-Winkelom-heide 
Om20u Org VU-Geel 
KAPELLEN: Geleid bezoek aan het atelier te Waasmunster van de 
etser Manman en grafikus juweelontwerpster mevr Grossen Ver
trek 19u30, GB-Kapellen Org FVV 

VU van Hoboken 
en Wilrijk samen 

Zaterdag 1 februari '86 vierden de 
Vü-afdelmgen van Wilrijk en Hoboken 
hun jaartijks dansfeest 

De opkomst overtrof werkelijk de 
stoutste verwachtingen zodat de orga
nisatoren verplicht waren de zaal te ver
groten door het openen van de zij
vleugel 

Platenruiter Elande speelde ten dans 
en tussendoor werden we vergast op 
heertijke muziek van de Zuid-Tiroolse 
Bohmische blaaskapel DezeTiroolse 
mensen die m hun eigen land een har
de strijd moeten leveren voor het be
houd van hun eigen taal en identiteit 
werden door de volksnationalisten uit 
Vlaanderen een hart onder de riem 
gestoken En als klap op de vuurpijl ver
gastten ze ons nog op een aantal schit
terende prijzen 

Tot m de zeer vroege zondagse uurt
jes werd er overvloedig gedanst en ge
feest zodat de laatste feestvierders als 
het ware met tegenzin moesten ver
trekken 

Op deze avond werd ook oud provin
cieraadslid, gemeenteraads-, en distnk-
traadslid Pol Van der Gucht op passen
de wijze gehuldigd door volksvertegen
woordiger Hugo Coveliers Pol neemt 
na zoveel jaren inzet afscheid van de 
aktieve politiek 

Ook de senatoren Meyntjens en Luy-
ten waren aanwezig naast ontelbare 
vrienden uit gans het arrondissement 
Onze eigen Wilrijkse volksvertegen
woordiger Andre De Beul was spijtig ge

noeg afwezig wegens het afsterven van 
zijn moeder 

Kortom, het bal was echt een reuze 
voltreffer en het overtuigende bewijs 
dat de Volksunie m onze gemeente 
spnnglevend is Dit reuzesukses was in 
grote mate te danken aan de goede sa
menwerking tussen de bestuursleden 
van VU Wilrijk en Hoboken i 

VeerIe Lenaerts 

Ledenvergadering 
te Zoersel 

Opvallend was de vaststelling dat er 
buiten de bestuursleden heel wat meer 
leden aanwezig waren dan de vorige 
jaren 

Na drank en hapjes deed de voorzit
ter het openingswoordje Het doel van 
deze avond werd belicht De sekretaris 
vervolgde met een bondig overzicht van 
het voorbije jaar m de afdeling Hij stel
de vast dat er heel wat politiek stil werk 
was verricht, maar dat er weinig werd 
naar buiten getreden Er werd nog eens 
herinnerd aan het dagelijks werk in een 
afdeling 

Daarna gaf de voorzitter de intenties 
voor het nieuwe jaar te kennen en stel
de reeds enkele aktiviteiten m 't voor
uitzicht De avond werd nog met af
gesloten, want iedereen was in de goe
de stemming en de mandatarissen 
hielden zich, evenals de bestuursleden, 
ter beschikking voor de leden 

Pas ruim na middernacht werden de 
lichten gedoofd 
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Wï\ 17 

\/U-Diest wil één aktiepunt per maanll 

Openheid en 
veiligheid aan orde 

Openheid en veiligheid waren de belangrijkste agendapunten die 
VU-fraktieleider Renaat Rijnders bij de laatste gemeenteraadszitting 
van '85 — de laatste zitting is ook tevens de belangrijke „begrotings
zitting" — ten gehore bracht. 

Volgens R Rijnders is het zo dat het 
zich mee-betrokken voelen van de bur
ger bij het bestuur zich meestal beperkt 
tot het verplicht stemmen eens om de 
6 jaar Het isdetaak van hetschepen-
kollegeom daarwat aan tedoen Er IS 
inderdaad al wat aan gedaan het ont
haal op de „bureaus" is meestal zeer 
goed, en het publiceren van de dagor
de van de gemeenteraadszitting in de 
plaatselijke bladen is een goed initiatief 
om de mensen meer bij het beleid te be
trekken Het initiatief om in een van de 
reklamebladen een „Diest-info" te pu
bliceren moet uitgroeien naar een vlotte 
kommunikatie tussen stadsbestuur en 
burger Alleen kan hierbij de bedenking 
gemaakt w/orden wat de reaktie van de 
andere bladen zal zijn op deze quasi 
monopolie-positie van een blad 

R Rijnders stelde ooK voor om in een 
nieuwe „informatiebrochure" voor 
nieuwkomers in Diest te laten sa
menstellen Waarom — naar het voor
beeld van Overijse — geen BTK-projekt 
starten voor Bestuurlijke Informatie' 

Inspraak 

R Rijnders vroeg ook waarom er 
geen hoorzittingen hadden plaatsge
had bij vorige besluiten, zoals bij voor
beeld bij het opstellen van het BPA-
Kelbergen Hoorzittingen horen vol
gens hem thuis voor het opstellen van 
een begroting en bieden — om het met 
een passage uit het CVP-programma te 
zeggen — ,,de kans om te luisteren 
naar niet-georganizeerde groepen" In 
verband daarmee vraagt de Volksunie-
Groot-Diest zich ook af of de inspraak

procedure I V m het nieuwe ver-
keersstruktuurplan vanuit het stadhuis 
zal geregeld worden of dat men met de 
inspraak ook naar de mensen zal 
toegaan 

Reaktie 
In zijn tussenkomst zei CVP-

fraktieleider Darmout o m dat hij het 
verwerken van het jaarverslag in de Info 
een gelukkig feit vond, maar merkte 
toch op dat inspraakprocedures ook de 
snelheid van projekten vertragen Bo
vendien vroeg hij zich ook af of de men
sen wel voorbereid zijn op een derge
lijke inspraakprocedure Eerder op de 
avond had schepen B Reynders een 
uitvoerig verslag gedaan over de begro
ting in het algemeen 

Cijferdans 

Over die cijfers zei VU-raadslid R 
Rijnders ,,Een tekort van 30 miljoen is 
behoorlijk veel in vergelijking met de vo
rige jaren, maar we weten dat dat tekort 
m het verleden steeds werd omgezet m 
een overschot, eenmaal de stedelijke 
rekening bekend werd (in '84 van mm 
14 miljoen naar plus 20 miljoen, dit is 
een verschil van 34 miljoen voor een 
dienstjaar)" Het is ook zo dat ervan ho
gerhand zeer laat en zeer verward 
wordt uitbetaald, vooral wat het stede
lijke aandeel in de personenbelasting 
betreft 

Algemeen gezien is er nog een ruime 
marge (er is een overboeking van 
7,4 miljoen), dit betekent o m dat er 
eigenlijk meer aandacht zou kunnen 
gegeven worden aan de terugbetaling 

van de huisvuilbelasting aan minder-
begoeden, het vermeerderen Vdii oe 
toelage aan de Openbare Biblioteek, 
het verbeteren van het onderwijs en het 
deelnemen aan ontwikkelingshulp 
(hierover meer in een volgende bij-
diage) 

Veiligheid 
Naast de traditionele cijfertjes was de 

veiligheid het onderwerp van de avond 
bij alle frakties Waar de meeste partij
en het hadden over de algemene veilig
heid en het schepenkollege erop wees 
dat er meer politieagenten op straat wa
ren om voor de veiligheid van de bur
gers te zorgen, konden de meesten zich 
toch aansluiten bij de visie van de 
Volksunie 

De Volksunie stelt voor om samen 
met de stedelijke politie een aktiepro-
gramma uit te werken Een punt per 
maand waar zowel scholen als de gan
se stadsbevolking zouden aan meewer
ken De Volksunie juicht ook de aanwer
ving van bijkomende politieagenten toe 
en hoopt alleen maar dat die ook daad
werkelijk in de wijken zouden aanwezig 
zijn (denk maar aan de vroegere wijk
agenten) 

D Lambrechts 

vu-Brussel-Stad 
zet zijn jarige 
mandataris 
in de bloemen 

Het afdelingsbestuur van Volksunie 
Brussel-Stad nodigt uit op een feeste
lijke receptie, op zaterdag 15 februari 
as om 19 u in de Spiegelzaal van het 
trefcentrum VAL op de Oude Graan
markt te 1000 Brussel (boven de Kristal
len Bol) 

Deze receptie staat in het teken van 
de vienng van algemene voorzitter en 
gemeenteraadslid Vic Anciaux, wegens 
zijn 20-jang mandaat als volksvertegen
woordiger Ere-senator Bob Maes zal 
de feest- en strijdrede uitspreken Het 
IS dus gewoonweg een niet te missen 
bijeenkomst 

Het wei en wee 
van VU-Neerpelt 

Als oppositiepartij in de gemeente Neerpelt, is de Volksunie sterk 
afhankelijk van een klein aantal mensen die zich met hart en ziel in
zetten voor het Vlaams ideaal. Eén vaadie idealisten is Paul Coninx. 

Een drietal weken na de verkiezin
gen, kreeg het bestuur van de VU-
afdeling het nieuws dat onze fraktie-
voorzitter in de gemeenteraad het op 
doktersadvies kalm aan moest doen 
Het bencht kwam als een donderslag bij 
heldere hemel 

Na verloop van tyd hpeft "Paul, op 
sterk aanraden van de dokter en zijn fa
milie, besloten zijn politieke aktiviteiten 
voorlopig volledig stop te zetten Niet, 
zoals sorrimigen venijnig insinueerden 
door het minder goede resultaat bij de 
verkiezingen, maar louter en alleen om 
gezondheidsredenen 

Paul heeft, moedig als hij is, onmid
dellijk aan de gevolgen voor de partij ge
dacht en zijn ontslag als gemeente
raadslid genomen Hij oordeelde im
mers dat het met goed was zijn zetel in 
de gemeenteraad maanden te laten 
leegstaan en zo de kleine fraktie te ont
hoofden 

Dank! 

WIJ gaan hier de verdiensten van 
Paul Coninx met opsommen - hij zou 
het zelf niet willen -, maar langs deze 
weg willen de bestuursleden van de VU-
afdeling Neerpelt Paul van ganser harte 
danken voor alles wat hij tot op heden 
voor de partij gedaan heeft Wij wensen 
hem een spoedig herstel toe en hopen 
dat hij later, helemaal opgeknapt on
ze rangen komt vervoegen 

Ondertussen heeft Paul Coninx' op
volger Jos Veraa zijn eed als gemeen
teraadslid reeds afgelegd Jos is als 
derde op de lijst gekomen bij de ge
meenteraadsverkiezingen van 1982 
door toedoen van Paul Coninx Sinds

dien heeft hij zich met onverdroten ijver 
ingezet voor de Volksunie 

BIJ JOS komt men nooit op het ver
keerde adres als er moet gewerkt wor
den Altijd IS hij present Het is ook ge
weten dat Jos Veraa ggen (Vlaams) 
blad voor de mond neemt, wat hem in 
de gemeenteraad zeer zeker van pas 
zal komen. 

WIJ wensen Jos proficiat en geven 

hem onze volledige steun in de moei
lijke opdracht die hem wacht 

Door de herschikking van onze frak
tie, wordt onze jongste verkozene frak-
tievoorzitter van de VU in de gemeen
teraad Frank Seutens krijgt de zware 
taak om Paul Coninx in die funktie op 
te volgen, maar Frank heeft na drie jaar 
al voldoende ervaring opgedaan en is 
ook vastbesloten om met zijn jeugdige 
energie op te boksen tegen de verstar-
nng m de gemeenteraad 

Tussen haakjes Frank wordt de 
jongste fraktievoorzitler in de provincie 
Limburg' 

De Volksunie Neerpelt ziet 1986 dan 
ook met vertrouwen tegemoet en laat 
zich door niets ontmoedigen, tot spijt 
van wie het benijdt 

Onze leuze blijft onveranderd Vlaan
deren eerst' 

Vrouwen in de Repressie '44-'45 
De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen is de uitgever van 

de brochure „Vrouwen in de Repressie '44-'45". 
Deze brochure bevat lot hiertoe onuitgegeven dokumenten en 

telisten, telt 76 blz. en kost 200 fr. 
Te bestellen door storting van 225 fr. (inbegrepen de portkosten) 

op rekeningnummer 440-0816761-93 met vermelding: „Brochure 
Repressie". 

Verdere inlichtingen: F.V.V., Bennesteeg 2 te 9000 Gent 
(091/23.38.83). (adv) 

BRABANT 
FEBRUARI 

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

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

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

14 BRUSSEL. Kaasavond met wijn of bier in partijlokaal, tSchuurke 
Oude Graanmarkt Vanaf 16u Inschrijving gewenst Tel 
02/513 25 64 Org VU-arr Brussel 

15 BRUSSEL: Kaasavond met wijn of bier in partijlokaal t Schuurke ' 
Oude Graanmarkt Vanaf 16u Inschrijving gewenst Tel 
02/513 25 64 Org VU-arr Brussel 

15 LEUVEN: Kaas- en wijnavond in zaal St-Jozef, Burgemeesterstraat 
59 om 20u Org VU-Leuven-centrum 

15 TIELT-WINGE: Ledenfeest met de viering van 10 jaar VU in Tielt 
Winge 

22 TIENEN: Schepenen Theo Vandeborght en Vital Valkeniers en on
dervoorzitter OCMW Jos Weyne nodigen U uit op het Jaarlijks VU-
bal in de stadsfeestzaal Orkest ,,Millers Groep" Aanvang 21 u 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R 
Salons Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkart ikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Openingburpn: Di.. woe., vrij. van 13 tol ld u. 30 
Do., /a l . van 10 tot 19 u. 30 
Zondac van 14 tot U u . 

Z a a k v o e r d e r KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT • 02-5*2.22.22 
Staf Kiesekoms (op slechts is km van Brussel-centrum) 

LIMBUBG 
FEBRUARI 

13 

15 

22 

22 

NEEROETEREN: Vlaams-nationale boekenbeurs in het Cultureel 
Centrum te Neeroeteren, met video geschiedenis van de Vlaamse 
beweging vanaf WO-I dia-reeks over werking plaatselijk IJzerbede-
vaartkomitee Opening om I9u30 met lezing door senator Toon Van 
Overstraeten over ,Het Vlaams nationalisme in de media" Org IJ-
zerbedevaartkomitee Maaseik 
NEEROETEREN: Vlaams-nationale boekenbeurs in het Cultureel 
Centrum Open van 14 tot 20 uur Org IJzerbedevaartkomitee 
Maaseik 
MUNSTERBILZEN: Kaartavond in Café Bloemenhof Prijzen vet var
ken Org VU-Munsterbilzen-Waltwilder 
MUNSTERBILZEN: Tentoonstelling H Peters, een kunstenaar van 
eigen bodem In kasteel Edelhof, van 10 tot 18 uur Prachtige schil
derijen van Munster en omstreken 
NEEROETEREN: Vlaams-nationale boekenbeurs in het Cultureel 
Centrum Open van 10 tot 12 en van 14 tot 20 uur Org IJzerbede
vaartkomitee Maaseik 
BILZEN: Louis De Lentdecker over zijn jongste boek Tussen twee 
vuren" In lokaal Pabilo om 20 uur Org VU Bilzen 
GENK: Vormingskursus,,Nationalisme in Vlaanderen" in De Slag-
molen" Slagmolenweg 76 te Genk Inkom gratis Iedereen welkom 
Aanvang 9u30 Org VUJO-Genk 
HEUSDEN-ZOLDER: Kaas-en wijnavond m zaal ,,De Weyerman" 
teBoekt-Zoldervanaf20uur Kaasschotel -f 1 glas wijn 150fr Org 
VU-Heusden-Zolder 
HERK-DE-STAD: VU-bal en Mosselfeest in zaal,,Rothschild", Gro-
tebaan Donk Herk-de-Stad 

VUJO-Limburg boos 

Preud'homme-monument 
weer mikpunt! 

De VU-jongeren Limburg hebben op 
31 januan '86 vastgesteld dat het beeld 
van Armand Preud'homme in het 
stadspark van Hasselt met vert is 
besmeurd Nationaal ondervoorzitter 
en provinciaal voorzitter Wilfned Remy 
en provinciaal sekretaris Luc Luwel 
hebben bij de Hasseltse politie aangif
te gedaan van dit misdrijf 

In naam van de VU-jongeren Limburg 
stelden provinciaal voorzitter Remy en 
provinciaal sekretans Luc Luwel dat de 
VU-jongeren zich als Vlaams-
nationalisten gekrenkt voelden in hun 
Vlaamse overtuiging 

VUJO stelt vast dat er in Limburg nog 
steeds marginale groepjes bestaan die 
herhaaldelijk blijk geven van onver
draagzaamheid Het IS reeds de twee
de maal dat het beeld van Armand 
Preud'homme op een schandalige wij
ze werd vermeld 

De daders van deze aanslagen die
nen opgespoord en gestraft te worden 
Demokratie veronderstelt dat iedereen 

het recht heeft zijn mening te uiten, met 
respekt voor de overtuiging van de an
deren en op vreedzame wijze VUJO-
Limburg eist dan ook respekt van ieder
een voor gemeenschapsgoederen en 
van simbolen van de Vlaamse Be
weging 

Munsterbilzen 
Sociaal dienstbetoon 

Elke maandag van 19 tot 20 uur bij Cl 
Huygen St Amelbergastr 2, houdt 
schepen Jos Roebben een zitdag Ook 
een afvaardiging van de Vlaamse Zie
kenkas IS aanwezig 

Proficiat 
BIJ ons gekend bestuurslid en gezin 

Fons Jackmaer-Helwig werd een doch
tertje geboren Wat een vreugde tussen 
al de grote jongens en broers Haar 
naam Erika 

6 FEBRUARI 1986 



• • • • • • I 

18 Wi\ 
Na voorstel VU-fraktie 

Hoimonenvrij vlees in Gents 
stadsonderwijs 

De gemeenteraad van Gent diende zich in januari uit te spreken 
over de nieuwe Horeca-brochure die schepen De Clercq wou laten 
drul<lien. Een toeval dat dit dossier In de raad komt, betoogde raadslid 
Verpaele (VU) want de kostprijs overstijgt net de delegatie van het 
kollege. Op dit dossier valt evenwel heel wat aan te merken; het ruikt 
aan manipulatie. 

De procedure van beperkte offerte-
vraag is met geëerbiedigd, want de 
gestelde termijn was te l<ort en er zijn 
geen gunningscriteria vermeld. Het is 
ook eigenaardig dat er slechts een geïn
teresseerde drukker zou zijn en nog wel 
degene die dit ook voorheen drukte. De 
bevoegde schepen zag er geen graten 
in. De beperkte kandidatuurstelling 
vindt haar oorzaak in het omvangrijk op-
zoekingswerk dat de brochure vereist 
en de korte termijn in de dringendheid 
gelet op de beperkte stock. Meerder
heid tegen oppositie werd een voorstel 
tot verdaging van het punt weggestemd 
en de bestelling goedgekeurd. 

Hormonenvrij 
in het Gentse stadsonderwijs zal 

voortaan hormonenvrij vlees gegeten 
worden. Dank zij een voorstel van de 
VU zal hierop voortaan een strenge 
kontrole gebeuren. 

Na jarenlang aandringen van de VU 
is het kollege thans ook begonnen aan 
de sanering van het Stedelijk Grond- en 
Bouwbedrijf. Waeterloos (VU) stelde 
met genoegen vast dat de dienst wordt 
afgebouwd 

Van Hoorebeke (VU) interpelleerde 
de nieuwe schepen van Sociale Zaken 
over de toestand van het stadsperso
neel, meer in hetbiezonderdeTWW's 
en kontraktuelen. Deze nepstatuten zijn 
uiteraard geen specifiek Gents pro
bleem. Wel zijn ze een systeem gewor
den om op goedkope wijze het kader op 
en aan te vullen, ten nadele van 
geslaagden in eksamens. Deze kon
traktuelen worden ook niet volgens ob-
jektieve criteria aangeworven. Van 
Hoorebeke wenste te weten hoe de 
schepen dit probleem m de toekomst 
denkt op te lossen. Hoe worden tijdelij
ke statuten aangeworven en hoe staat 
het kollege tegenover de geslaagden in 
de werfreserves. 

Schepen Otte wees erop dat de aan
werving van tijdelijken vooral direkt na 
de samenvoeging van gemeenten ge
beurde omdat er nog geen goedge
keurd kader was. Tussen 1982 en 1985 
nam het aantal TWW's en kontraktue
len af. In 1 985 werd een overeenkomst 

gesloten met minister Hansenne waar
door de tussenkomst van de RVA in de 
bezoldiging steeg, op voorwaarde dat 
500 bijkomende TWW's in dienst kwa
men. Deze mogen blijven tot minstens 
eind maart; ze worden ingezet volgens 
de noden van de diensten. 

Wielerbaan 
Verpaele (VU) ondervroeg schepen 

Boucket over de geplande wielerbaan 
in de Blaarmeersen. De gemeenteraad 
keurde reeds een protokol goed tussen 
de stad en de Belgische Wielerbond, 
waardoor deze laatste én in investe
ringskosten zou tussenkomen (tot 50 
miljoen) én de exploitatie op zich zou 
nemen. De gemeenteraad heeft ook 
reeds de ontwerpers aangesteld en een 
ontwerp goedgekeurd. 

Aanbesteding kon echter pas na 
vaste belofte van toelage. Dit is nog niet 
gebeurd, enkel is er een brief van mi
nister Poma. Toch is het kollege tot aan
besteding en tot toewijzing overge
gaan. DeBWB IS ondertussen op haar 
beloften teruggekeerd, zowel wat de in
vestering als wat de exploitatie betreft. 
Volgens minister Pede zouden de kre
dieten thans geschrapt worden. Wat 
gaat dit alles de stad nu kosten aan 
schadevergoedingen en erelonen. 

De schepen gaf een kronologisch 
overzicht van de onderhandelingen tus
sen kollege en BWB, van september 
'83 tot heden. Hierin valt op dat er 
steeds andere onderhandelaars aan ta
fel zaten en dat er niets getekend werd. 
Het kollege vertrouwt dus zomaar op de 
BWB. Verpaele vond in de uitleg van de 
schepen geen antwoord op de gestel
de vragen, nl. het verbod van aanbeste
ding en de financiële konsekwenties 
voor de stad indien de zaak niet door
gaat (zowat 6 miljoen?). 

Door SP-raadslid Soens en VU-
raadslid De Bleecker werd tussenge
komen over het verleggen van tramlijn 
1 door het tweede deel van de Ra-
botstraat, waarbij door een woonstraat 
van het herwaarderingsgebied Prin
senhof gereden wordt en de tram op 4 
meter van het Rabot (3-torekens) pas
seert. Hier werd noch de inspraakpro-

Vereniging 
Vlaamse Ziekenfondsen 
Centraal sekretarlaat V.V.Z: 

Graaf Gwijde van Namenstraat 7 
8500 KORTRIJK 
Tel. (056) 22 56 98 

Vlag voor Wase Jonge Leeuwen 

Vic Anciaux, Eric 
Van Rompuy te Sint-Niklaas 

Te Sint-Niklaas is de plaatselijke kern 
van de Wase Jonge Leeuwen (WJL) 
ruim vijf jaar aktief Deze vormingsor
ganisatie van en voor Vlaamsgezinde 
jongeren wil haar eerste lustrum niet 
ongemerkt laten voorbijgaan Er werd 
een programma opgesteld dat 
rechtstreeks inpikt op de aktualiteit 

Nu vrijdag 7 februari om 20 uur wordt 
in het auditorium van ,,Het Centrum" 
(derde verdieping), Grote Markt 40, een 
debatavond op het getouw gezet over 
het thema ,,Vlaanderen Morgen" Pa
nelleden zijn VU-voorzitter Vic Anciaux 
en CVP-volksvertegenwoordiger Ene 
Van Rompuy Het gesprek wordt geleid 
door algemeen WJL-voorzitter Lieven 
Dehandschutter 

Voorstelling vaandel 

BIJ de aanvang van de avond zal de 
splinternieuwe vlag van WJL-Smt-
Niklaas worden voorgesteld aan pers 
en publiek De Raad van Beheer van de 
Wase Jonge Leeuwen besliste het dun-
doek aan de kern Sint-Niklaas te 
schenken 

Kontaktadres WJL Ann Van Goe-
them, Sint-Jansplein 5 te 2700 Sint-
Niklaas 

Op zaterdag 1 maart gaat een voor
drachtavond door met senator Toon 
Van Overstraeten, het,,enfant terrible" 
van de Waalse Raad. 

cedure, noch de koördinatie tussen 
stad en MIVG in het oog gehouden en 
wordt nogmaals het gebrek aan een 
verkeersbeleid blootgelegd 

Tevens werd het openbaar vervoer in 
Gent onder oog genomen en dit rond 
het geplande tramstation ,,Griende
plein". Schepen Akkerman beloofde 
dat na verdere inspraak in de kommis
sie Openbare Werken een definitieve 
beslissing zou vallen vóór 15 februari. 

Met interpellaties over de hinder van 
de halfvastenfoor en de inrichting van 
het Maria-Hendrikaplein werd deze 
eerste zitting van het jaar ruim na mid
dernacht afgerond. 

Carla Brion 

OOST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 
8 SINT-AMANDSBERG: Bezoek tentoonstelling ,,De vrouw in het Rijk 

der Farao's" te Brussel. Om 12 uur samenkomst in lokettenzaal St.-
Pietersstation te Gent. Na tentoonstelling, bezoek aan Jubelpark, en 
etentje in Grieks restaurant. Org.: FVV-Sint-Amandsberg. 

14 SINAAI:,,Kunst in de Stad", visies en opties door E.H. Daan De Smet. 
In zaaJ ,,De Kroon", Sinaaidorp 17. Om 20 uur. Org. • A. Verbruggenk-
ring Sinaai. 

15 SINT-AMANDSBERG: Tafelen met de Volksunie in zaal Macao, Ant
werpsesteenweg 237, Aanvang: 19u30 Aperitief; 20u. Vlaamse hut-
sepot; 21 u. Spreker Paul Van Grembergen; 21u30. Kwisavond en 
gezellig samenzijn. Prijs: 350 fr. Inschrijven bij Lieve Jolie 
(091/51.49.81) vóór 10/2. Org.: VU-Sint-Amandsberg-Oostakker. 

18 ASSENEDE: Kroegentocht door Assenede, Proef het Vlaamse 
gerstenat met de Vlaamse Vriendenkring 't Leeuwke Assenede. 

23 ASSENEDE: Karnavalstoet te Assenede, met deelname van de 
Vlaamse Vriendenkring 't Leeuwke Assenede. 

23 ZOMERGEM: Geleid bezoek aan tentoonstelling ,,De vrouw in het 
rijk der farao's" (Kon. Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brus
sel). Toegang individueel: 150fr., ingreep: lOOfr. Vertrek Marktte 
Zomergem om 13u30. Org.: Vlaamse Kring Zomergem. 

24 AALTER: Louis De Lentdecker spreekt over zijn boek,,Tussen twee 
vuren" in zaal Pax, Kerkhofweg te Aalter. Aanvang: 20u. Org.: Dr. 
J.Goossenaertskring Aalter. 

Tewerkstelling op Zeels Industrieterrein stijgt! 
Op de jongste gemeenteraadszitting 

werd er aan twee Zeelse firma's een in
teressant perceel industriegrond ver
kocht. 

De NV Phornium krijgt de beschik
king over een perceel van 1 ha 79 a en 
dit voor het optrekken van een bedrijfs
hal van 6.600 m2 Dit zou betekenen dat 
deze firma, die gespecialiseerd is in het 
vervaardigen van polyethyleenzakken 
en jute en reeds 322 werknemers telt. 

tot een 60-tal aanwervingen zou over
gaan, om later in een tweede fase in 
1987 nog 40 bijkomende personen zou 
tewerkstellen. 

Samkoburo kreeg het andere perceel 
toegewezen zodat het niet verder moet 
uitkijken naar een vestiging in Temse. 
Ook hier komt het ten goede aan de te
werkstelling, want deze firma die een 
voorname plaats inneemt op de markt 

van kantoormeubelen, zou verdeeld 
over een drietal jaren een 40 nieuwe 
personeelsleden in dienst nemen, zo
dat het de 150 benadert. 

Dit heeft tot gevolg dat de Zeelse in
dustriezone, waar eind december 1985 
3.215 personen werkten, (een vermeer
dering met 143 tegenover 1984) op
nieuw een verhoging van de tewerkstel
ling voorziet in 1986. 

Dirk B. 

Win^ 

GROTE WEDSTRIJD 
„KIJK OP VROUWEN" 

.000 

istetoteni?^ 

Welk type vrouw 
zijn ze eigenlijk ? 
Al wat u moet (ioen, is acht 
bekende vrouwen in Vlaan(Jeren 
incielen in één van de zes door 
Sobemap op wetenschappelijke wijze 
samengestelde grote „ types". 
Een amusante én interessante wedstrijd. 
Meer uitleg vindt u in de folder met deel 
nameformulier welke bij uw dagbladver
koper op u ligt te wachten, of beter nog in 
Knack Weekend van deze week woensdag. 

In Knack Weekend 
van deze week! «5N 
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Westvlaamse provincieraad 

VU plaatst vraagtekens 
De t rad i t ione le , ,o l<toberz i t t ing" van de W e s t v l a a m s e Prov inc ie 

raad , start te dit jaar pas in n o v e m b e r . Als gevo lg van de verk iez in 
gen w e r d e n we l e e n paar bankjes onder de f rakt ies van plaats ver
wisseld, maar van een belangri jke verschuiving is ook hier geen spra
ke . C V P en SP zi jn w e e r s a m e n s c h e e p g e g a a n , o n d a n k s het l iberale 
o n g e d u l d . Een t e k e n aan de w a n d ? 

BIJ de Deputatie zijn er wel een paar 
nieuwe gezichten, maar een werkelijk 
nieuwe aanpak voorspellen die met 
Kort na haar verkiezing stelde de Depu
tatie aan de raad de begroting '86 voor, 
opgemaakt door de vorige Deputatie 
Achter de gezondheid van onze finan
ciën plaatste VU-fraktieledier Maurits 
Zwaenepoel meteen een paar stevige 
vraagtekens Ook de ontwikkelingssa
menwerking kwam bij hem aan bod, 
hoewel dit vooral door Luc De Ramme-
laere kritisch onderzocht werd Deze 
Tieltenaar bepleitte een projektkeuze 
volgens objektieve normen en vertrek
kende van de bijdrage die ze kunnen le
veren tot de werkelijke zelf-ontplooimg 
van de volkeren in de Derde Wereld 
Ook wilde hij dat bij die projektkeuze 
voortaan alle frakties betrokken zouden 
worden 

Gezondheid 
Hoofdbrok blijft echter voor de Volks

unie telkens de gezondheidszorg Met 
vier artsen in de groep kan dat ook 
moeilijk anders Nieuwkomer Enk Lam-
sens pakte Agaiev aan, toen hun 
woordvoerder op het spreekgestoelte 
ach en wee kwam roepen over zoveel 
onrecht dat de ,,alternatieve" genees
kunde wordt aangedaan Hij pleitte voor 
een herwaardenng van de klassieke ge
neeskunde op een ogenblik dat de al
ternatieve behandeling kritiekloos als 
de alleenzaligmakende wordt voor
gesteld Jos Speybrouck drong aan op 
een bijeenkomst van de provinciale ge-
zondheidskommissie, die al anderhalf 
jaar met vakantie is Werk is er noch
tans genoeg Denkmaar aan de oplei
ding voor ambulanciers en de evalua
tie van de kankerpreventie Hij ging ook 
dieper m op de oorzaken van de zoge
heten ,,sociaal-onaangepaste jeugd" 
en benadrukte dat ieder mens nood 

heeft aan ,,bevestiging" van zijn me
demens 

Kris Lambert vroeg in de sociale sek-
tor meer aandacht voor kleinschalige 
projekten en"bepleitte het opentrekken, 
m pluralistische zin, van het sociaal be
leid Wat de kunst betreft waarschuw
de hij voor het gevaar dat sponsors en 
promotors door hun steun wel eens te
veel inspraak zouden kunnen krijgen op 
het kultuurbeleid Vasthouden aan de 
eigen visie is de boodschap' Pieter De-
rieuw hield even ons woonkultuur tegen 
het licht, terwijl Ludwina Cordy - ook al 
nieuw in de Raad - aan de Deputatie 
vroeg wat ze zouden aanvangen indien 
Wallonië straks een extra-belasting op 
ons drinkwater zou leggen 

Leon Hoflack vroeg hoe het nu ver
der moest met woonwagenpark in Zon-
nebeke Prachtig uitgevallen is het wel, 
maar zigeuners en woonwagenbewo
ners - voor wie het allemaal bedoeld 
was - denken daar anders over 

Zigeuners 

En dan zijn er die intercommunales 
De met altijd zo doeltreffende, maar m 
elk geval duistere werking ervan werd 
door Herwig Vandenbuicke besproken 
Hij informeerde naar de plannen met 
het Wevelgemse vliegplein, drong aan 
op een duidelijke en eenvoudige krite-
ria voor het bekomen van bouwpremies 
en stelde dat het een dringende op
dracht voor de Deputatie was om werk 
te maken van een koordinatie van de 
verbrandingsovens in West-Vlaande-
ren Jan Pottie had het over de Provin
ciale Industriële Hogeschool Het leer
lingenaantal stijgt daar wel voortdu
rend, maartoch ziet de toekomst er met 

zo rooskleurig uit De ..konkurrentie" 
slaapt immers met' 

VU, niet sti l 
Wart Baert tenslotte had het over het 

kunstonderwijs, dat met provinciale 
hulp makkelijker over de moeilijkheden 
heen zou komen die door de bespa-
ringspolitiek zijn ontstaan Hij maakte 
ook een inventaris op van het openbaar 
bos in West-Vlaanderen en formuleer
de een aantal voorstellen voor bebos
sing in de (bosarme) streek Roeselare 
Kortrijk Ook wou hij dat bij elk ,open
baar bos" een met-toegankelijke zone 
zou zijn waar flora en fauna, die met var 
drukte houden, rustig zouden kunnen 
getijen 

Nieuwe 
VUJO-voorzitter 
inOVD 

Het arrondissementeel partijbestuur 
van de Volksuniejongeren van 
Oostende-Veurne-Diksmuide heeft 
Johnny Theunynck uit Nieuwpoort aan
geduid als voorzitter a i in opvolging 
van Bart Tommelein (Oostende) die en
kele weken geleden werd verkozen tot 
nationaal VUJO-voorzitter De nieuwe 
voorzitter zal het arrondissement leiden 
tot de nieuwe statutaire verkiezingen 
van de VU JO die dit jaar moeten plaats
grijpen Johnny Theunynck is reeds 
verscheidene jaren aktief in de Volksu
niejongeren HIJ zetelt reeds 3 jaar in het 
arrondissementeel bestuur en is een 
van de voortrekkers van de VU-
Nieuwpoort waar hij tevens plaatselijk 
VUJO-voorzitter is De 28-jange man 
staat bekend als een voorstander van 
direkte aktie en dit betekent dat we dit 
jaar iets kunnen verwachten vanuit de 
hoek van de VUJO, temeer daar hij ook 
op de steun en de medewerking kan re
kenen van zijn voorganger 

WEST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 

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 Knng" 
te St -Etoois-Winkel vanaf 20u W K 50 fr Deur 70 fr 

13 IZEGEM: IVIarkDeweerdt over ons parlementair stelsel Hoedemo-
kratisch is het werke l i jk ' In de Bar van het Stedelijk Auditorium, 
Kruisstraat om 20u Toegang 50 fr Org Vlaamse Studie- en Vor
mingskring 

14 IZEGEM: Avondwandeling Start aan' t Spiegelaarke Brugstraat om 
19u30 Nadien boterhammen m' t Spiegelaarke Org FVV 

17 IZEGEM : Geert Bourgeois over het kiesstelsel in België m het Oud 
Stadhuis om 15 uur Org Vlaamse Vereniging van Gepensioneer
den Izegem 

18 VER-ASSEBROEK: Voordracht door f^arc Perneel over, ,Dromen 
en hun verklar ing" in herberg Leenhof bij de kerk Ver-Assebroek 
Aanvang 20u Toegang leden 50 fr met-leden 75 fr Org Davids-
fonds Ver-Assebroek 

21 IZEGEM : Ontmoeting met de Volksunie Met Toon Van Overstrae-
ten als gastspreker Inzaai , ,Century", Nederweg om 20 uur Inkom 
gratis Org VU- en VUJO-lzegem 

22 IZEGEM :Carnavalsfuif in,,Vlaams Huis" om 20 uur Gratis toegang 
Org VUJO-lzegem 

VU-OVD en de „chunnel" 
De arrondtssementsraad van de 

Volksunie van het arrondissement 
Oostende-Veurne-Diksmuide, in verga
dering bijeengekomen op 26 januari 
1986 besprak de beslissing van de 
Franse en Britse regering om een 
spoorwegtunnel onder het kanaal te 
bouwen 

De raad stelde vast dat die vaste oe
ververbinding voor het ganse arrondis
sement een bedreiging vormt op het ge
bied van de tewerkstelling en dit zowel 
wat het RMT-personeel als de ganse 
toeristische sektor (Horeca, ontspan-
mngsgelegenheden - verhunng e d m ) 
betreft 

De raad dringt er bij de Vlaamse exe
cutieve, bij de provinciale overheid en 
bij de GOM op aan een studiegroep te 
belasten de invloed te bestuderen van 
de ,Chunnel"opdeekonomischeont-
plooiing van hit arrondissement 
Oostende-Veurne-Diksmuide en even
tueel van de ganse provincie Die stuur
groep zou ook maatregelen dienen uit 

te werken om aan die nieuwe toestand 
het hoofd fe bieden 

„leder 
zijn waarlieid" 
te Ardooie 

Op vrijdag 28 februari gaat m feest
zaal ,,De Arend" Polenplein te Ardooie 
een debatavond door over het tema 
,,Tewerkstelling en werkloosheid in on
ze streek" 

In dit debat dat ingericht wordt door 
de VVB-Ardooie-Koolskamp, zal na
mens de VU kamerlid Jean-Pierre Pil-
laert het woord voeren Vertegenwoor
digers van CVP SP en PVV hebben 
eveneens hun medewerking toege
zegd J P Dewijngaert, voorzitter van 
VVB-West-Vlaanderen leidt het debat 
Vragen stellen is mogelijk Samen
komst om 19u30 

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

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 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. Ternat 

Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

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 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-78 1009 en 053-2127 57 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-582 13 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

c r i r \ STUDIO 
DANN 

02-428 69 84 

GEZOCHT: 
stage-plaats voor architekt, liefst 

omgeving Brussel-Leuven Inlichtin
gen Karl Van Camp 03/235 55 15 
(weekend) 

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

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel. 03-321.0896 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

verzeker if goed 
en toch. . . 
goedkoper! 

mëiv 

— Industriële fotog'-afie 
— IVIode/architektuur 
— Huwelijksreportagps 

Leon Theodorstraal 36. 
1090 Brussel 

M. 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 m s l a g e n - z a k o m s l a g e n 

r n 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 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478 1993 

Import Export 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingpn 

Gontsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054 41 2589 

Wi| bouwen voor u 
sleutpl op dp dpur 

v a n he t 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 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
coremr^nip wagens 

beqrafonisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-21 36 36 

LoodgiPtPri] sanitair zink gas 
roofing wdterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoulbranders 

GUIDÜ NUYTTENS 
Longtinsiraat 126, 1090 Brussel 
Tel 426 19 39 

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

Algemene hout en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM • 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 
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20 MTt 

^AB-technikus Manil Peeters terug uit Parijs-Dakar: 

„Hier leer je 
hoe klein de mens is!" 

Nu in de media de sterke verhalen over de rally Parijs-
Dakar plaats hebben gemaakt voor nieuwere sporteve
nementen zijn de helden weergekeerd naar huis. Daar 
schuiven nieuwsgierigen aan om uit hun mond te ver
nemen hoe geweldig het allemaal wel is geweest. En 
-of je er nu voor of tegen bent- de achtste uitgave van 
,, Dakar" is geweldig geweest. Niet in het minst door de 
dood van zijn uitvinder Thierry Sabine en zijn helikop-
tergevolg. 

In Schaffen bij Diest woont Manil Peeters, een erva
ren VAB-technikus, die samen met Alfred Mijlemans in 
de schaduw van het Vlaamse zijspanteam Verboven-
De Jonghe de rally uitreed. 

D E woning van Manil Pee
ters (Tessenderio °1935) 
IS haast te klem onn 

de familie, de nieuwsgierigen en tal 
v'an pennejongens te ontvangen 
Bovendien heeft ,,de donkere ka
mer" pas de tientallen dia's prijs
gegeven, het IS dus kijken en luiste
ren geblazen want Manil geeft uit
leg bij de soms wel verrassende 
kiekjes Tussen de eindeloosheid 

i van woestijnhorizonten zoutme
ren, oases en andere fata morga
na's Tussen uitgebrande bolides 
en door nomaden en woestijnstor-
men uitgerafelde trucks Tussen 
verzande side-cars en lieftallige 
dorpjes door een openhartig vraag
gesprek met iemand van bij ons die 
niet zomaar op avontuur trok maar 

I zijn job - engelbewaarder met de 
1 wisselstukken-tot een goed einde 

bracht 

Dakar halen! 
M. Peeters: „Ik ben sinds 1968 

bij VAB-Wacht op de Weg en heb' 
nogal wat ervanng in het buiten
land Europech gedaan en zo, van 
het ene land naar het andere ge-
rotst Rijden, rijden en nog eens rij
den Het IS vanuit die ervanng dat 
men mij vroeg om aan de rally deel 
te nemen 

Voor ons was de kompetitie met 
^o belangrijk De opdracht luidde 
zonder al te grote kleerscheuren 
Dakar halen Het team op de side
car ging natuurlijk mee in koers WIJ 
volgden als engelbewaarder met 
de sleutels " 

WIJ: Hoe werd de rally voor
bereid? 

M. Peeters: , Wij zijn pas begon
nen op 10 december, dat was soms 
werken tot 2 uur 's nachts, vlug 
naar huis om wat te slapen en dan 
weer naar Antwerpen De Range 
Rover kreeg dubbele schokdem
pers opgemonteerd extra be-
"ichermplaten en een bijkomende 
tank van 180 liter Veel tijd om ons 
echt voor te bereiden was er niet 
neer Omdat wij de wisselstukken 
van het motorduo met ons mee-
hadden ging de jeep wel tot 2,5 ton 
•A/egen Maar van een echte voor
bereiding was er geen sprake Ik 
had wel al eens met Guy Colsoul 
gesproken en zijn verhalen hadden 
mij warm gemaakt voor het evene
ment " 

WIJ. U bent dan naar Parijs ge
trokken... 

er te weinig borden Er moest daar 
in ploegen gegeten worden " 

Roadbook 
WIJ: Hoe zag zo'n doorsnee rit 

eruit? 
M. Peeters: ,,Sabine begon te 

dag met iedereen uit zijn nest te 
krijsen door de megafoon Dan 
volgde een briefing, waarop hij het 
programma van die dag toelichtte 
aan de hand van het roadbook dat 
elke deelnemer had ontvangen 
Het schema vertrok bij elke rit aan 
km O en van km tot km stond alles 
aangetekend de richting, de geva
ren, de oriëntatiepunten, de kuilen, 
de gevaarlijke stenen, de duinen 
Wie met twee rijdt kan zo 'n schema 

Manil Peeters, aan het stuur en Alfred Mijlemans ,, De rally heeft ons ook 
geleerd hoe klem en hulpeloos de mens kan zijn'" 

M. Peeters: „Op n/euwyaarsdag 
zijn WIJ vanuit Parijs naar Sete ver
trokken vooreen tocht van 1200km 
dwars door Frankrijk Het onthaal 
langs de wegen was reeds een be
levenis Vooral de kinderen in de 
dorpen, die drukten toen ze een 
motor hoorden naderen op het 
groen licht voor de voetgangers Zo 
moesten wij wel stoppen, ze boden 
ons wijn aan'" 

WIJ: De Japanner Kaneko 
raakte niet m Sete. . 

M. Peeters: ,,Dafn/euws verna
men we pas in Sete Het zette een 
domper op het entoesiasme De 
Japanner kon een dronken chauf
feur met meer ontwijken Thierry 
Sabine had nochtans duidelijk ge
waarschuwd voor de gevaren le
dere deelnemer kreeg bij de start 
twee bonnetjes Wie te grote risi-
ko 's nam werd een bonnetje uit zijn 
boek gescheurd Eens de bonnet
jes kwijt mocht men met meer in
schepen voor Algiers Die overzet 
was me ook wat Op de boot waren 

behoorlijk volgen alhoewel ver
keerd rijden zeker met uitgesloten 
was, want wat je vandaag in de 
woestijn ziet kan morgen al onder 
't zand zitten Als je dan vaststelt 
datje verloren bent is het best van 
vooraf aan weer fe herbeginnen 
want lukraak rijden loopt steeds 
verkeerd af Philippe Simonin raak
te verleden jaar vierdagen verloren 
in het zand van Mauretanie Ach
teraf haalde hij scherp uit naar Sa
bine en zei dat het roadbook op 
mets leek Sabine slikte die kritiek 
nieten sloot Simonin voor een jaar 
uit HIJ volgde de rally dit jaar als 
fotograaf " 

WIJ: Zo'n gids, allemaal goed 
en wel... 

M. Peeters: ,,Wie denkt dat de 
rally een lachtertje is heeft het ver
keerd Er waren ritten van slechts 
238 km, andere van 1000 km maar 
de korte ritten waren de lastigste 
Dan ben je tevreden datje metz'n 
twee bent, de een stuurt terwijl de 
andere uit het boek voorleest Mo

torrijders hebben het probleem fijn 
opgelost Sommigen hebben het 
trajekt op een draairol getekend, 
anderen lieten de weg op een 
bandje inlezen en volgden hem via 
hun koptelefoon 's Avonds komt 
de hele meute samen op een rusti
ge plaats in de woestijn, wordt er 
gegeten, worden de tentjes opge
zet en probeert men wat te slapen 
Maar dat is maar minnetjes hoor, 
want dan begint het sleutelen aan 
de machines, vaak tot een stuk in 
de Ijskoude nacht Dat allemaal op 
voorwaarde datje de avond haalt 
want op een keertje waren we net 
op tijd om 's anderendaags om 7u 
terug te vertrekken Geloof mij vrij, 
Parijs-Dakar is geen uitstap voor 
heertjes " 

WIJ: Ik neem aan dat jullie het 
Iets voorzichtiger aanpakten dan 
de vedetten die om de ereplaat
sen streden? 

M. Peeters: „Als mekaniekers 
weten wij waar de grenzen van de 
machines liggen Als het dash
board rood wijst dan draaien wij de 
sleutel om, terwijl de groten ge
woon doorrijden ZIJ moeten er voor 
zorgen dat hun merk in de be
langstelling blijft en dat kan met als 
je op tijd en stond de ventilatoren 
laat draaien " 

Voedselhulp 
te koop... 

WIJ: Er is nogal wat kommen-
taar op de geldverspilling die 
Pari|s-Dakar toch ook is. Dat de 
rally precies door de hongerlan-
den bolt... 

M. Peeters:,,Je kan veel kritiek 
hebben op het gebeuren alhoewel 
je niet mag vergeten dat de hele ka
ravaan daar ook zeer veel geld laat 
en dat de plaatselijke bevolking 
een dik graantje meepikt De ont
moeting met dat stuk van Afrika 
heeft mij ook veel geleerd over on
ze hulp Weet je dat voedsel, ge
schonken door de Wereldvoedse
lorganisatie, daar te koop wordt 
aangeboden tegen, zeg maar woe
kerprijzen'^ Blikjes corned-beaf, 
koekjes van De Beukelaer Aan 
woekerprijzen' Sabine heeft ge
probeerd de kritiek op te vangen 
door o a waterpompen aan de be
volking te schenken Dat is ver
dienstelijk, maar lost het probleem 
met op be regeringen van die lan
den moeten er zich van bewustzijn 
dat waterbevloeiing de enige 
oplossing kan zijn om op lange ter
mijn een antwoord te geven Maar 
ik stel mij wel de vraag of de plaat
selijke bevolking gereed staat om 
mee te werken " 

WIJ: Komt dan het ongeval 
met Thierry Sabine... 

M. Peeters: ,Wij zaten juist op 
de grens tussen Niger en Mali toen 
een doeanebeambte ons nep 
,, Sabine is dood In een 
zandstorm''' Wie gaat er nu in een 
zandstorm met een helikopter de 
lucht in ' Sabine wist toch goed ge
noeg hoe gevaarlijk zoiets is, maar 
Sabine wilde van geen gevaar we
ten HIJ heeft ooit eens gezegd 
,,Een zandstorm ^ Dat is toch juist 
hetzelfde als de mist in Europa " 
Nee, Sabine heeft zich die keer ver

gist Het gebeuren heeft wel zijn in
vloed gehad, want de dag nadien 
was er een zware rit met zandstor
men en er reden veel machines 
verloren De helikopter kon ze met 
allemaal tegelijk gaan opzoeken 
Dan heeft men de koers stilgelegd 
Guy Colsoul was ook twee dagen 
spoorloos Die dag heeft de orga
nisatie duidelijk gefaald Men wist 
plots met meer waar men stond 's 
Avonds bij de verzameling werd al
les besproken Vooral de kleintjes, 
zoals WIJ, gingen bij mekaar steun 
zoeken Dan merk je het verschil 
tussen de amateurs en de groten 
De amateurs lenen wisselstukken 
aan mekaar uit Voor de groten 
landt een vliegtuig met nieuw ma
teriaal " 

WIJ: Bij de grote merken gaat 
het vooral om de publiciteit? 

M. Peeters: ,,Dat is duidelijk 
Neem nu Opel Colsoul kon zich 
met veroorloven om op de 20ste 
plaats te eindigen Maar hoe goed 
zijn Opel ook is toch kon hij er mets 
aan verhelpen dat de schokdem
pers het lieten afweten, dat manke
ment had mets te maken met de 
wagen zelf Ja, die publiciteit is be
langrijk Wanneer een bepaald 
merk als eerste eindigt, gaat de 
verkoop onmiddellijk met sprongen 
omhoog Toch doe ik mijn pet af 
voor mannen als Colsoul Ik heb 
meegemaakt dat hij op een slech
te piste op 50 km 7 minuten op zijn 
konkurrent inhaalde Dat is toch 
een prestatie Wat zou je staa, kij
ken als je hem met zijn wagen over 
een put van zes meter ziet spnn-
gen''" 

Klein en hulpeloos 
WIJ: Wat heeft de rally aan een 

doorwinterde technikus ge
leerd? 

M. Peeters: ,,Dat werken in 
ploegverband van het grootste be
lang IS Dat elke auto, hoe stevig en 
knap hij ook is, op een zware om
loop zijn zwakke plekken laat zien 
Datje aldus een heleboel informa
tie verzamelt die de konstrukteur 
moet helpen deze te voorkomen 
Dat deze verbeteringen nuttig kun
nen zijn vooral voor gebruik in ge
bieden waar jeeps het enige ver
voermiddel zijn Als werknemer 
van een auto-orgamsatie weet ik nu 
ook precies hoe ik toekomstige 
kandidaten moet voorbereiden " 

WIJ: Wat raadt U aan? 
M. Peeters:,,Iemand die geen 

56 uren aan een stuk kan wakker 
blijven begint er best met aan Je 
moet leren zuinig zijn met eten, 
dnnken en met je krachten Want 
Parijs-Dakar heeft mij ook geleerd 
hoe klem en hulpeloos de mens 
kan zijn Maar wat moet je als je 
machine het laat afweten en je zit 
moederziel alleen met rondom je 
mets dan zand en zand, honderden 
kilometers ver Wat moetje den
ken als een crack als Guy Colsoul 
uren zit te wachten m een laken ge
rold, wat bescherming zoekend te
gen de hitte en de kou En maar 
wachten tot er hulp komt " 

WIJ: Je moet ook dikke poen 
hebben... 

M. Peeters: Dromen is natuur
lijk met verboden maar met 3 mil
joen kom je met ver Soms zie je 
wel een enkeling die het op zijn 
eentje probeert, een eenzame mo
torrijder Maar wie met de wagen 
wil heeft geldschieters nodig Ik 
heb bedragen gehoord van 100 
miljoen " (m.v.l.) 

/MENSEN 
1SONS 
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