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„Van licht In de donkere tunnel van de werkloosheid In ons land Is er voorlopig 
nog geen sprake, optimistische commentaar van minister Hansenne over de 

aanhoudende dalende trend van de werkloosheid ten spijt." 
(Kommentator Pierre Awouters in „Het Belang van Limburg", 7 februari 1986) 

Gandois 
en Moeder Theresa 
André Leysen, voorzitter van het Verbond der Belgische 

Ondernemingen, heeft enkele dagen geleden een gruwelijk bon-mot 
over de Kempense Steenkoolmijnen ten beste gegeven. De KS 
hebben geen behoefte aan een Gandois, zegde hij, maar aan een 
Moeder Theresa die zorgt voor stervensbegeleiding en voor een 
waardig, sociaal aanvaardbaar einde. 

De VBO-voorzitter, gewezen doorverkoper van Gevaert en 
uitgever van de sukseskrant ,,24 Uur", is beslist niet aan zijn eerste 
krasse uitspraak toe. Zijn verklaring over de Kempense mijnen zal 
in regeringskringen wel op beschaafd applaus onthaald zijn: 
ziedaar de „patroon der patroons", die met zijn gezag van manager 
het Kempense sluitingsbeleid van de regering goedkeurt en steunt. 

Alsof de kous daarmee af zou zijn! 
Aan een Gandois hebben de Kempense Steenkoolmijnen 

inderdaad geen behoefte. Nadat de met goud belegde Franse expert 
de Waalse siderurgie de rug heeft toegekeerd, gaat het met Cockerill-
Sambre nauwelijks beter dan voorheen. Ondanks de injektie van 
om en bij de 200 miljard die het bedrijf uiteindelijk reeds ontvangen 
heeft, zal het in 1985 terug goed geweest zijn voor zes miljard verlies. 
De vooruitzichten van Gandois dat CS in 1986 het evenwicht zou 
bereiken, zullen in geen geval verwezenlijkt worden; een nieuw 
miljarden verlies dient zich aan. 

Wat Gandois betreft heeft André Leysen beslist gelijk: de 
tientallen miljoenen voor een wonderdoktoor van dat slag, die de 
zieke uiteindelijk op zijn reefstrooi laat liggen, kunnen bij KS best 
bespaard worden. 

En Moeder Theresa? Het door André Leysen opgeroepen beeld is 
zo sprekend, dat het kritiekloos dreigt aanvaard te worden ook in 
Vlaanderen. 

De toekomst van de steenkoolmijnen is een ook door deskundigen 
omstreden zaak. Hebben diegenen gelijk die stellen dat er nog altijd 
een toekomst is mits lange termijnbeslissingen inzake energiebeleid, 
mits een meerjarenplan voor de KS met sanering, rollende begroting 
en uitmesten van de verpolitiekte bedrijfstak? Of is het boter aan 
de galg? 

Deze vragen zijn té belangrijk om de beantwoording ervan over 
te laten aan het huidig politiek moment en aan hen, die enerzijds 
wel ruim 200 miljard voor CS op de tafel leggen maar anderzijds 
sinds jaren een beleid voeren dat regelrecht gericht is op de 
teloorgang van de Limburgse mijnen. 

Ondanks de inmiddels vergeten en in ieder geval reeds ingeslikte 
triomfkreten van CVP-ers a la Van den Brande, staan we met de 
federalisering van de zogenaamde nationale sektoren nog altijd 
geen stap verder. De Vlaamse regering beschikt over een vaag 
adviesbevoegdheidje, voor zover ze dat kan of wil hanteren. De volle 
beslissingsmacht én de centen zitten bij de centrale regering. Zoals 
de zaken liggen, moet iedere Vlaming de leuze dat een Limburger 
zoveel waard is al een Luikenaar tot de zijne maken. Wij zouden wel 
gek wezen onze eigen werkverschaffing af te bouwen, onze eigen 
mensen naar de stempellokalen te sturen in het teken van een 
redelijkheid, een gematigdheid en een eerbiedwaardige 
zakelijkheid die ons geen cent opbrengen, die ons met lege handen 
laten staan en die geen einde stellen aan het financieel 
eenrichtingsverkeer naar Wallonië. 

Slechts wanneer Vlaanderen de bevoegdheid heeft om zélf te 
beslissen over de KS, slechts wanneer Vlaanderen over het nodige 
geld beschikt en zélf kan uitmaken wat het er mee zal doen, slechts 
op dat ogenblik en op uitsluitend Vlaams niveau kan en moet over 
KS gesproken worden. Het behoort aan Vlaanderen, inbegrepen de 
Limburgers, uit te maken welke de mate en de vorm is van de 
verbondenheid met Vlaanderens meest kinderrijke en meest door 
werkloosheid getroffen provincie Limburg. 

Dus: poten af van onze mijnen! 
Geen Gandois en geen Moeder Theresa. Boter bij de vis hebben 

Vlaanderen en Limburg nodig. Vlaams geld in Vlaamse handen. En 
de beslissingsmacht bij een Vlaamse Staat die die naam verdient! 
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De ware leugenaar? 
Het eksplosieve en dure dossier van de 

legerbestellingen begint steeds meer te lijken op een 
Belgische versie van de onwelriekende Westland
affaire, die Groot-Brittannië al weken bezighoudt. En 
die leidde tot het ontslag van twee ministers. 

O p 22 januari interpelleerde 
de vu-er Hugo Schiltz de 
eerste minister over de 

verklaringen van ekonomleminis-
ter IVIaystadt m.b.t. de verdeel
sleutels bij legerbestellingen. In 
1983 was immers door de regering 
Martens V beslist dat Vlaanderen 
55%, Wallonië 35 % en Brussel 
10% van de militaire bestellingen 
zouden krijgen; afspraken die 
volgden op de Waals-vriendelijke 
F-16-aankoop (maar die in de 
praktijk nooit verwezenlijkt 
werden). In een recent krantenin
terview zei Maystadt echter dat hij 
zich niet gebonden voelt door deze 
vroeger overeengekomen verdeel
sleutels. Schiltz wou van Martens 
vernemen welke het standpunt van 
de regering terzake was. 

Premier Martens antwoordde 
toen: ,,lkza/de regering verzoeken 
de globale verdeelsleutel te 
handhaven voor de zes vastge

legde programma's". Diezelfde 
avond, voor de mikro van 
BRT-1-Aktueel, verklaarde Mar
tens evenwel: ,,lk heb natuurlijk de 
gelegenheid gehad met de 
betrokken ministers te spreken 
vooraleer te antwoorden op de 
interpellatie. Ik zeg dat in de 
regering overeenstemming is dat 
de globalisering van die zes 
dossiers behouden wordt." Wat 
een zeer groot verschil betekent: 's 
namiddags vertelt Martens dat hij 
erover zal praten in de regering, 's 
avonds verkondigt hij dat dit reeds 
gebeurd is en dat er een akkoord 
bestaat! 

Ondertussen gingen zowel 
Maystadt als defensieminister De 
Donnéa nochtans door met te 
zeggen dat er in deze regering 
hoegenaamd geen overeenstem
ming bereikt werd over de 
verdeelsleutels bij legerbestel
lingen. Voor hen heeft Vlaanderen 

geen recht op een dergelijk 
percentage. 

Reden te over voor Hugo Schiltz 
om vorige week donderdag 
opnieuw vragen te richten aan de 
premier; het gaat hem trouwens 
om tientallen miljarden die ons 
opnieuw dreigen ontstolen te 
worden. ,,Wie speelt er niet eerlijk, 
de premier of zijn ministers?". 
Martens antwoordde dat er over de 
kwestie overleg werd gepleegd in 
de regering. Repliek van Schiltz: 
,,ln de Parlementaire Annalen staat 
letterlijk: ik zal de regering 
raadplegen... Sprak u toen in 
persoonlijke naam of in naam van 
de regering? Want in elk geval 
hebben twee ministers het akkoord 
verloochend." Waarop Martens 
zweeg... 

Schiltz wil zijn kontroletaak als 
parlementslid tot het uiterste 
uitoefenen en zal nu Maystadt het 
vuur aan de schenen leggen en 
hem tot een verklaring dwingen. 
Waaruit moet blijken wie gelogen 
heeft: Martens of Maystadt. 
Desgevallend moet één van beiden 
ontslag geven. 

Tenzij het laatste greintje 
deontologie en fatsoen m ons 
politiek systeem inderdaad 
verdwenen is!? (pvdd) 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag brieven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn. 

Naamloze brieven gaan de scheur

mand in, evenals scheld- en smaadbrie-

ven. De andere publiceren wij naarge

lang er plaats beschikbaar is. Wij 

behouden ons dan ook het recht voor 

brieven in te korten en persklaar te ma

ken zonder de essentie van de inhoud 

te veranderen. 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 

is niet noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

N O G Z W A K K E R ? ! 

Uw artikel „zwakke CM-repliek" was 
mijn inziens ook een zwakke VU-
repliek. Er ontbrak duidelijk wat! Bij mij 
komt dan ook de vraag op of het volgen
de niet diende geschreven te worden ? 

„Het is de hoogste tijd dat talrijke 
Vlaams-nationalisten en Volksunie
leden de rangen van de Vlaamse Zie
kenfondsen vervoegen I Het is de aller
hoogste tijd want door nog langer lid te 
blijven van de kristelijke, socialistische 
of liberale ziekenfondsen steunen zij 
ook die politieke partijen, en dit voor en
kele duizende franken per jaar ! " 

Hoog tijd ook dat de Volksunie hier 
stelling inneemt! 

Naam en adres 
op de redaktie bekend. 

PARIJS-DAKAR 
Uit het vraaggesprek in WIJ van 6 fe

bruari met technikus Manil Peeters 
blijkt dat er nog mensen zijn die hun job 
in alle omstandigheden naar behoren 
willen vervullen. Vem beroepsfierheid 
gesproken I Mag ik de lezers van WIJ at
tent maken op het feit dat Manil Peeters 
ook wekelijks te horen is in een dege
lijk radiopraatje over auto's en alles wat 
daarmee te maken heeft ? Elke donder
dag in het programma Parkeerschijf 
van Radio Limburg tussen 10 en 13u. 

P.L., Hofstade. 

HET „GOEDE" 
VOORBEELD! 

De kristelijke ziekenkas St-Michiels-
bond heeft er blijkbaar wat op gevonden 
om met het geld van haar leden „groot
s e " dingen te doen. 

Van nu af „ m a g " men 2 x per jaar de 
bijdrage van het ziekenfonds betalen. 
Waar dat vroeger 390 fr. was wordt het 
nu 780 fr. Het is maar een kwestie van 
te durven I 

In deze krisistijd een „zeer mooie" 
oplossing I Maar waarom niet op 1 janu
ari, 12 maanden in één keer betalen? 
1560 fr. in één keer is geen onaardig 
bedrag! 

Of is dokter Wynen toch nog niet aan 
zijn laatste woord als hij beweert dat de 
mutual i tei ten vooral Intresten 
nastreven ? 

J.H., Lot. 

LIZIN-PROCUREUR 
In het stukje „Gevaarl i jk" (Wij nr 6) 

lees ik dat U zich van de indruk niet kunt 
ontdoen dat elektoralisme en publiciteit 
niet vreemd zijn in de zaak Lizin-
Procureur. Daarin bent u zeker niet 
al leen! 

Maar ik zie niet in waarom U „ui te
raard (foei voor dat stopwoord) hopen" 
moest dat ze spoedig vrijkwamen ? De 

twee hebben een risiko genomen voor 
een zeer, zeer twijfelachtige zaak en het 
Is normaal dat ze daarvan de gevolgen 
dragen als het slecht afloopt. De vader 
van de kinderen had ook „ z i j n " risiko 
genomen, maar die zat In de nor en nie
mand vond dat abnormaal. 

Liever had ik eens willen vernemen: 

1. of de minister van Binnenlandse 
Zaken, de even ongenaakbare No-
thomb, zijn ogen mag sluiten voorvals
heid in geschriften en het gebruik daar
van door een van zijn burgemeesters ? 

2. op wiens kosten dat reisje met hun 
tweeën gebeurde? 

Rechtgeaarde en logisch denkende 
mensen raken rheer en meer de kluts 
kwijt bij het konstateren dat goed en 
kwaad, wat mag en niet mag, steeds va
ger en door elkaar gehaspeld worden. 

J.R., Over i jse. 

„DE GOEIE WEG" 
Eind vorig jaar las ik in WIJ een bij

drage over die fameuze pastoor van 
Hoeke uit Damme die In zijn preek stel
de dat stemmen op de VU zoiets was 
als een (dood-)zonde. 

In WIJ nr. 1 van 1986 las ik dan een 
ironische reaktle van F.V.R. uit Asse. 
Dat zoiets zich nu nog altijd kan voor
doen begreep ik niet tot verleden za
terdag. 

In de eucharistieviering van zaterdag 
1 februari In mijn dorp riep „onze " 
pastoor op om toch maar naar die oh zo 
mooie uitzending van de Katolieke Te
levisie en Radio Omroep te kijken op 
woensdag 5 februari 1986. 

Ongelooflijk dat deze aanhanger van 
het ACV (de vakbond die leden oproept 
tot aktleve inzet voor de CVP), nu nog 
een schepje boven op de prestatie van 
van Hoeke deed. 

En dat zoiets nu juist In Dllsen moet 
gebeuren waar enkele jaren geleden de 
zaak van het leerlingenvervoer aan het 
licht kwam. 

U weet wel die fraude van een klieks-
ke met vooraanstaande CVP-dorps-
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Werkaanbieding 
Q Een drukkerij In het Mechelse wenst 
een offset-drukker aan te werven, erva
ring gewenst en wonen In de omgeving 
van Mechelen. Ref.nr. 0968. 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Senator Joos Somers, 
via het Vlaams Nationaal Centrum, Ont
voeringsplein 1 te 2800 Mechelen, te l . : 
015/20.9&.14. Gelieve het ref.nr. te ver
melden. 

• 19j. ongehuwd meisje, In bezit van 
wagen, met diploma A6/A2 Handel en 
dactylo, kennis van de 4 talen, boek
houden en informatlka, zoekt een be
trekking als bediende In het Brussel
se of op de as Brussel-Dendermonde-
Slnt NIklaas-Gent. Voor Inl. zich wen
den tot senator-burgemeester Dr. J . 
Valkeniers, tel. 02/569.16.04. 

n 19j. jongeman met A2 diploma 
menswetenschappen, kennisvan dac
tylografie, en 1 j . ervaring als opsteller, 
zoekt een betrekking als bediende In 
het Brusselse of op de as Brussel-
Ha l l e -Ed ingen -Ge raa rdsbe rgen -
Nlnove-Aalst. Voor Inl. zich wenden tot 
senator-burgemeester Dr. J. Valke
niers, tel. 02/569.16.04. 

D 36j.Nlgerlaan, gehuwd met Vlaam
se bediende uit Gent, die te Brussel Is 
tewerkgesteld, zoekt een betrekking 
bij voorkeur in een drukkerij daar hij 
offset- en typodrukker volgde In Gent. 
Voor inl. zich wenden tot senator
burgemeester Dr. J . Valkeniers, tel. 
02/569.16.04. 

figuren In de hoofdrol, die bulten wat 
voorwaardelijk zitten, geldboetes en 
eventjesült hun burgerrechten gezette 
zijn niets konkreets hebben Ingeboet. 

Hoetklonk het ook weer? ,,De 
goeie w e g ! " .. 

N.N., Di lsen 
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D 25j. drietalige dynamische land
bouwingenieur (specialiteit tuinbouw) 
met goede notities van Duits en erva
ring In Saoedi Arable, zoekt een ge
paste betrekking. Voor inl. zich wen
den tot senator-burgemeester Dr. J . 
Valkeniers, tel. 02/569.16.04. 

^ lepel & vork... 
^ 

iK^astautant „ ^JCassattbatg^ 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-269.70.45 

Kom eens bij ons! 

Dortmniider Ihier-Bni-horea 
Tervuursev. 60, Leuven. • 016-22.86.72. 
Kon. AstridL 85, Konüch. - 03.457.30.32. 
Brugse Baan 1, Hulste. • 056-7L15.36. 
Nieuw Brugstr. 28, Brussel - 02-218.74.89. 

Grot. parkeerterreinen, zalen vrij voor 
feesten, banketten e a Duitse speciali
teiten Dortmunder Thier van 't vat. 
Levende Water Tonissteiner Sprudel, 
goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 

» / ^ 5 ^ i Hoek 
( ^ ^ 1 W o l v e n g r a c h t 

^ ^ L ^ ^ P I P en 
r ^ ^ l r ^ ^ T ^ f T T r Leopo lds t raa t 

Tel 217 9 1 5 3 

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

t h u i s z i j n „ 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-54.40 07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

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

S A N O 

E m i e l W i t m a n s s t r a a t 3 6 

S c h a a r b e e k 

Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Industriële 
brood- en banketbakker!] 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

• Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-6757 12 

S e d e r t 1 9 1 0 

J A N ^ A U W E L S - D E B R A U W E R 

Oude Brugstraat 16. 9328 Schoonaarde Tel 052-42 32 46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

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

B e r g e n s e s t e e n w e g 1 1 2 3 
1 0 7 0 A n d e r l e c h t 
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tadv 23) 

D Regentes Wetenschappen, aar
drijkskunde, fysica. Wenst les of bijles
sen te geven. Ook ander passen werk 
graag aanvaard. 
D Dame met diploma van sociaal 
raadgever en gegradueerde In boek
houding wenst geschikte job. Jaren on
dervinding. 

Kontakt vla Paul Peeters, Volksver
tegenwoordiger, Burgemeester, Me-
chelseweg 62,2920 Kapelle op den Bos 
(015/71.14.22) 

n 25j. schrijnwerker-helper mets j . er
varing zoekt een nieuwe betrekking In 
het Brusselse of op de driehoek 
Brussel-Aalst-Dendermonde. Voor Inl. 
zich wenden tot senator Dr. J. Valke
niers, tel. 02/569.16.04. 

D 18j. kinderverzorgster met diploma 
dactylografie zoekt een betrekking In 
het Brusselse of op de as Brussel-
Aalst. Voor Inl. zich wenden tot 
senator-burgemeester Dr. J . Valke
niers, tel. 02/569.16.04. 
D Gebreveteerde verpleegster met 2 
jaar ervaring zoekt een betrekking In 
het Gentse. Voor inlichtingen zich 
wenden: O. Van Ooteghem - Senator, 
A. Lonquestraat 31,9219 Gentbrugge. 
Tel. 091/30.72.87. 
D Vlaamse vereniging zoekt kantoor
bed. In vast dienstverband voor admin. 
e.a. taken. Vereisten: foutloos tikken, 
degel, noties boekh. vormingswerk 
volw., teamgeest. Min. dipl. A2. Schr. 
met CV aan mevr. Kockx, Zonne
bloemstraat 3, 2600 Berchem. 
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Martens, 
de eenzame 

Martens 
zwemt alleen 
Dankzij een gunstige wind be

landde op onze redaktie het ver
slag van de zitting van 15 januari 
1986 van het „Informatie- en Con-
tactcomité" van de militaire staf 
van het „Centrum voor transmis
sies en electronica" te Peutie. 
Daarin staan gekke, en soms ook 
ernstige dingen te lezen. 

Uit de „Mededelingen van Comd 
CTrE" vernemen wij dat er ter ge
legenheid van de „Week van de 
Soldaat" dit jaar drie aktiviteiten 
voorzien zijn: twee films met gratis 
toegang, één speciale maaltijd 's 
middags en een bezoek aan een 
museum. Voorts dat de aanwezig
heid van US-militairen, die deelne
men aan het maneuver ,,Refor-
ger", bepaalde problemen veroor
zaakt op het vlak van de 
huishouding. 

Maar ook dit: ,,U heeft kunnen 
merken dat bepaalde uren zwem
men werden vervangen door gym
nastiek. De reden hiervoor is dat de 
eerste minister in het zwembad 
komt zwemmen en dan heeft nie
mand toegang tot het zwembad." 
Direkt gevolgd door de mededeling 
dat de ministervan Landsverdedi
ging op 21 januari in het kwartier 
aanwezig zal zijn. Er wordt niet bij 
gezegd of De Donnéa ook een duik 
in het water zal wagen om samen 
met de premier het probleem van 
de legerbestellingen door te 
nemen... 

Vreemd, of niet soms? We be
grijpen immers dat Wilfried Mar
tens uit veiligheidsoverwegingen 
niet in om het even welk zwembad 
binnenstapt teneinde een partijtje 
te plonzen. Maar waar kan hij nu 
beter beschermd zijn dan in een 
dok vol plichtsbewuste militairen? 

§n front 

De PS (de franstalige socialisti
sche partij) en de FGTB (de fransta
lige socialistische vakbond) zullen 
dus één front vormen tegen de re
gering Martens VI. Dit is eigenlijk 
geen nieuws, behalve dan het feit 
dat de officiële aankondiging nog 

m 
zo lang op zich heeft laten 
wachten. 

De oorzaak van dit dralen houdt 
vermoedelijk verband met de 
(mislukte) gok van PS-voorzitter 
Guy Spitaels. Deze koele bereke-
naar had tot voor enkele weken ge
hoopt toch tot een akkoord te kun
nen komen met de PSC en PRL in
zake de machtsuitoefening in 
Wallonië. Dit verklaart mee het be
hoedzame optreden van Spitaels in 
de affaire-Van Overstraeten. Toen 
vorige week echter het protokol-
akkoord tussen de franstalige libe
ralen en kristendemokraten een 
feit werd — waarin deze partijen 
beloven tijdens de komende acht 
jaar geen afspraken te zullen ma
ken met de franstalige socialisten 
— was ook voor taktikus Spitaels 
alle hoop verdwenen. 

Er zit dus voor de machtsgeile 
PS niks anders op dan te kiezen 
voor harde oppositie. En bijgevolg 
is samenwerking met de rode vak
bond nodig. Deze alliantie tussen 
partij en vakbond heeft Wallonië in 
het verleden trouwens geen win
deieren opgeleverd. Na de memo
rabele, gewelddadige staalbeto-
gingen van '82 doorheen Brussel 
ontving Cockerill-Sambre tientallen 
miljarden! 

DEZE 
\NEEK DJTJgL 

Kompleet zot 
Nu wordt de toestand in Voeren 

toch echt té gek. De frankfone 
bendeleider-burgemeester José 
Happart zal straks eksamens ne-
derlands afnemen! 

In de jongste gemeenteraadszit
ting werd immers beslist dat de ek-
samenjury voor de aanwerving van 
opstellers bij het gemeentebestuur 
zal voorgezeten worden door Hap
part himself. Wat impliceert dat de
ze rekel mee zal beslissen over de 
kennis van het nederlands. 

De Vlaamse oppositie vroeg zich 
af hoe de ongeschoolde, 
nederlands-onkundige fruitkweker 

Krokusvakantie, zo wordt deze 
week genoemd. En heus niet 
alleen door de schoolkinderen. 
Na de sneeuwklokjes, steekt 
immers de krokusbloem haar 
kopje omhoog, zo nodig zelfs 
doorheen de sneeuw. Als haar 
tijd gekomen is, vertoont ze zich. 
Paars, wit of geel pronkt ze, als 
een uitdaging van de natuur. 
Een kleurrijk buitenbeentje, 
ontloken uit een klein bolleke in 
de harde grond. Een vroege 
voorbode van de lente, die 
onweerstaanbaar komt. 

Dit kleine bloempje zet als het 
ware een lange neus — een 
carnavalneus? — naar de grote, 
machtige mens. Ik heb er 
waarachtig binnenpretjes van. In 
tegenstelling met de nietige, 
kwetsbare krokus, die zich 
weinig aantrekt van de 
vrieslucht, is de mens, met al 
zijn ijdelheid en kennis, maar 
een miserabel wezen, zo gauw 
hij een ongewone temperatuur 
moet doorstaan. Ofwel puft hij 
zich in het zweet, ofwel staat hij 
te bibberen en te beven. 

Hij, die de pretentie heeft de 
wereld te kunnen beheersen, die 
steeds de behoefte heeft 
gevoeld de zeeën en de bergen 
te trotseren, en nu ook de ijle 
luchten aanpakt, is een beroerte 
nabij als de hete zon of de 
bitterkoude vriezeman hem treft. 
Hij, die vaak zijn macht heeft 
misbruikt om het natuurlijk 
evenwicht te verstoren, heeft zelf 
het evenwicht met de natuur 
verloren. Ik wil geenszins pleiten 
voor een terugkeer naar het 

tijdperk van de holbewoners. 
God beware me. Maar toch. 
Vinden we nog wel, wij sterke 
mensen in al onze welstand en 
pretentie, de nodige tijd om 
bewonderend te kijken naar de 
eenvoudige pracht van de 
zwakke krokus? Waar is onze 
kinderlijke bewondering 
gebleven voor het ontluikend 
leven in de ons omgevende 
natuur? We zien zelfs die 
omgeving niet meer, laat staan 
dat we nog zouden inzien dat we 
er deel van uitmaken. De mens 
heeft zichzelf ontmenselijkt. 

Denk nu niet dat ik geen 
waarde zou hechten aan de rede 
en 't verstand. Dit zijn bijzondere 
gaven van de mens. Ze 
onderscheiden hem van de 
andere levende wezens. De 
kreatieve menselijke geest doet 
me voortduren optimistisch 
kijken naar de toekomst. Mijn 
geloof in de vooruitgang van de 
wetenschap sterkt mijn 
vertrouwen, zelfs in de 
overwinning van wat we 
voorheen met een 
onvoorzichtige wetenschap 
verkeerd deden. Gelijktijdig 
besef ik echter dat elk 
wetenschappelijk onderzoek, dat 
elke technologische vernieuwing 
moeten gepaard gaan met een 
blijvende biekommernis voor een 
harmonieuse samenleving. De 
menselijke geest moet het 
overwicht van de etiek erkennen. 
Die grenzen leggen is één van 
de grote uitdagingen van de 
maatschappij van morgen. 

Omwille van die wereld van 

kennis en techniek waarheen we 
volop afstevenen, beweert men 
dat alle aandacht dient 
toegespitst op de ongebreidelde 
expansie. Ik hoop echter dat we 
stilaan los geraken van de 
vermaterialiseerde 
maatschappij, beheerst door 
technokraten en ekonomisten 
zonder sociale dimensie in hun 
geest. De techniek is pas 
eerbiedwaardig in samenhang 
met de menswetenschap. Een 
grenzeloze technische 
vooruitgang opent misschien 
welstand voor enkelen, maar 
betekent niet noodzakelijk 
welstand van het volk. 

Ik hoop dat onze aandacht 
getrokken wordt op nieuwe 
waarden die samen met de 
technologische evolutie kunnen 
ontwikkeld worden. Er zelfs door 
ontstaan, maar er ook kunnen 
door verdrukt worden. De 
waarden van de autonome 
kültuur, het ondenwijs, het gezin, 
de vrije-tijds-beleving, de 
arbeidsvreugde, de buurt- of 
wijkzorg, de kleinschaligheid, de 
natuurlijke omgeving. Kortom: 
de waarden van de 
menselijkheid, de waarden die 
getuigen van het respekt voor de 
eigenheid van de gemeenschap, 
de waarden van het 
volksnationalisme. 

MENSEN 
HET NIEUWS 

Happart kan oordelen over kandi
daten die vaak een akademisch di
ploma bezitten. 

En de regering? Die laat dit alle
maal gebeuren. 

Onder het toeziend oog van de verzamelde wereldpers werden dins
dagmiddag ,,spionnen" geruild op de Glienickerbrug van Berlijn: het 
Westen liet vijf personen terugkeren, het Oosten vier. De meest gekende 
was ongetwijfeld de 38-jarige Joodse komputerspecialist Anatoli Sjtsja-
ranskidie in de Sovjetunie tot 13 jaar gevangenisstraf was veroordeeld. 
Sacharov, een andere dissidente geleerde, blijft echter opgesloten. 

VBO, a-sociaal 
Het Verbond der Belgische On

dernemingen (VBO), waarvan de 
betweterige ,,wonderknape" An
dre Leysen voorzitter is, blijft door
gaan met het propageren van 
ekstreem-liberale en bij uitstek a-
sociale voorstellen. 

Enkele weken geleden kwam 
deze Belgicistische patroonsorga
nisatie aandraven met het idee dat 
iedereen die nog niet gewerkt had 
best wordt uitgesloten van het 
recht op een werkloosheidsuitke
ring. 

Gisteren lanceerde het VBO al
weer een ,,verrassende" sug
gestie: vrouwen die twee jaar en 
langer stempelen dienen eve
neens uitgesloten te worden van 

een werkloosheidsuitkering. Deze 
maatregelen zouden, volgens het 
VBO, miljarden „winst" opleveren. 

Wanneer zullen Leysen en zijn 
soortgenoten eens voorstellen 
doen waardoor de miljarden
fraude, gepleegd door sommige 
grote multi-nationals, kan aange
pakt worden ? 

Coddens vrij 
Het proces tegen de Roeselaar-

se arts Coddens stond dagenlang 
in de belangstelling. Deze zestiger 
had twee jaar geleden zijn vrouwe
lijke kollega Dero neergeschoten, 
waardoor zij voor de rest van haar 
leven gehandikapt is. Toch werd de 
beklaagde niet schuldig bevonden 
aan moord, maar enkel voor het 
toebrengen van slagen werd hij tot 
twee maanden veroordeeld. Zijn 
lange voorhechtenis in acht geno
men betekende dit dat dr. Coddens 
als een vrij man de Brugse assis-
senzaal mocht verlaten. 

De grote interesse van het pu
bliek was mee te verklaren door het 
feit dat tijdens dit proces de toch 
wel erg bedenkelijke praktijken, die 
schijnbaar in sommige medische 

instellingen heersen, open en bloot 
werden verhaald. Waarbij de 
dienstdoende rechter lakoniek op
merkte dat hij hoopt nooit op een 
operatietafel te t)elanden. 

Blijkbaar worden patiënten soms 
echt als objekten beschouwd en 
dient het zg. beroepsgeheim om 
veel gefoefel weg te moffelen... 

Popzanger 
ere-doctor 

De Gentse universiteit zal een 
ere-doctoraat uitreiken aan de En
gelse popzanger Bob Geldof om
wille van zijn verdiensten in de pro-
jekten Band Aid en Live Aid. Deze 
muzikant (een telg uit een Ant-

Onder-
scheiding 
voor Geldof 

werps geslacht) wilde op een ei
gentijdse manier de aandacht 
vestigen op het immense honger-
probleem in de wereld. Deze groot
scheepse ondernemingen resul
teerden in liefst 4 miljard steun I 

Voor de eerste keer gebruikt de 
RUG aldus de mogelijkheid om een 
niet-akademikus te belonen omwil
le van ,.bijzondere verdiensten". 
Een goede keuze, als U het aan 
ons vraagt. 
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strafwetboek 
Het bestuur van de Volksunie

jongeren (VUJO) IS ontevreden 
over het voorontwerp van nieuw 
strafwetboek, dat tot stand kwam 
onder leiding van koninklijk kom-
missans Legros. 

De nederlandstalige versie van 
dit ontwerp is een erg gebrekkige 
vertaling uit de oorspronkelijke 
franse editie. „Blijkbaar worden in 
het geregionaliseerde België nog 
steeds alle belangrijke wets
voorstellen eerst in het frans en 
naar frans juridisch model voorbe
reid", aldus VUJO Die het wraa-
kroepend noemt dat een oud-
voorzitter van het hoogste ge
rechtshof in België de Vlaamse 
pers met eens in het nederlands te 
woord kan staan. 

Het strafrecht dient onze maat
schappij te beschermen tegen uit
wassen en moet ook onze demo-
kratie en andere fundamentele 
waarden van onze maatschappij 
beschermen. ,,Het gaat dan ook 
met op dat één minister, met name 
Gol, zijn ideologie of opportunisme 
poogt op te dringen voor zulk es
sentieel aspekt van onze samen
leving" 

VUJO besluit dat de Vlaamse 
meerderheid in haar eigenheid 
moet gerespekteerd worden en dat 
het stafrecht dient aangepast te 
zijn aan de eisen van de moderne 
samenleving. 

Smet op 
Miet Smet 

De Bond Beter Leefmilieu-
Vlaanderen (BBL) reageert verbol
gen op de beslissing van staatsse-
kretaris Miet Smet en gemeen
schapsminister Jan Lenssens, bei
den CVP-ers, om de Antwerpse 
fabriek BASF ongemoeid te laten 
doorgaan met afvallozmgen in de 
Schelde. Er werd een gevaarlijk 
precedent geschapen, nl. het aan
passen van de wet aan de bestaan
de vervulling, en met omgekeerd 

zoals de normale gang van zaken 
zou zijn 

Dit bedrijf loost immers al bijna 
vier jaar illegaal enorme hoeveel
heden afvalgips in de Schelde Na 
het bezoek van het Antwerpse par
ket aan BASF werd dit bedrijf ver
plicht zich met de wet in orde te 
stellen. In plaats daarvan dreigde 
de direktie met het verdwijnen van 
500 arbeidsplaatsen. Ook de beide 
excellenties hebben zich er makke
lijk van af gemaakt: in plaats van ef-
fektief op te treden hebben ze aan 
het parket beloofd dat de wet zal 
worden aangepast, zodat er toch 
een lozingsvergunning zou kunnen 
worden afgeleverd. De omge
keerde wereld 

BASF mag dus ongehinderd 
doorgaan met het storten van het 
zeer giftige kadmium-metaal. Men 
vergeet hierbij blijkbaar dat de 
voortdurende vergiftiging van de 
Schelde en de Noordzee een veel 
ernstiger bedreiging vormt voor de 
arbeid van honderden personen 
die bij de visserij betrokken zijn De 
Noordzee kan deze vervuiling met 
meer slikken. Ook het toerisme — 
eveneens goed voor een massa ar
beidsplaatsen — wordt in gevaar 
gebracht. 

Een eerste smet is daardoor ge
worpen op het beleid (?) van Miet 
Smet. 

Verbolgen 
rijkswacht 

Het Nationaal Syndikaat van het 
Rijkswachtpersoneel (NSRP) 
vraagt zich bij monde van voorzit
ter Paul Van Keer af met wiens voe
ten men eigenlijk speelt. In een 
persmededeling worden de be
langrijkste en terechte grieven — 
zoals die ook tijdens ons recente 
vraaggesprek naar voor kwamen 
— nog eens herhaald. 

,,Ondanks beloften van alle be
trokken politiek verantwoordelij
ken. Ondanks de korrektheid en 
het respekt voor de bestaande wet
ten, waaronder onze manifestatie 
(de betoging van 25 januan, nvdr.) 

Vorige week woensdag arriveerden PS-Europarlementslid A.M. Lizin en RTBf-journalist Procureur op de 
luchthaven van Zaventem na hun Algerijns avontuur. Zoals bekend poogden zij drie ontvoerde kinderen uit 
een gemengd huwelijk terug naar België te smokkelen. Dit mislukte grandioos en er was zelfs een diplomati

sche koehandel nodig om Lizin en Procureur vrij te krijgen. 
Toch zette Lizin een biezonder grote mond op bij haar aankomst. Volgens dit EP-lid was het inderdaad deli-

kate probleem dankzij haar aktie nu opgelost en zou alles dik in orde komen. De betrokken kinderen zitten 
echter nog steeds vast in dit Noordafrikaanse land en ook de kwestie van de valse paspoorten roept vragen 

op. Eén ding is zeker: van bescheidenheid ondervindt Lizin geen hinder 

is doorgegaan, stellen we vast dat 
men in dit land geen gezagsdra
gers meer mag geloven." Het 
NSRP waarschuwt dat er akties 
zullen gevoerd worden, niet tegen 
de bevolking maar wel om de poli
tieke machthebbers op hun verant
woordelijkheid te wijzen. ,,Zij zijn 
het die misbruik maken van de eer
lijkheid en korrektheid van de rijks
wachters en hen in een onhoudba
re situatie gedwongen hebben. (...) 
Het moedwillig uitlokken van kon-
flikten door deze regering nemen 
we met langer." 

Harde akties zijn niet uitgeslo
ten, besluit de vakbond van rijks
wachters. 

Armand Preud'homme 
Z o kon je tijdens de donke

re repressiejaren kort na 
de oorlog, binnenlopend 

in een Antwerpse burgerkroeg, 
een ietwat triest glimlachende 
man achter het Hammondorgel 
ontwaren. Alhoewel nauwelijks 
van middelbare leeftijd, droeg hij 
reeds de grijze haren van wie 
veel verdriet hebben gekend. 
Weemoedig, in zichzelf gekeerd 
speelde hij het kitscherig reper
torium dat in de Horecasector de 
spijsvertering en het drankver-
bruik heet te bevorderen. Mid
dernacht scharrelde hij zijn par
tituren bijeen, sloot het orgel af 
en stapte naar buiten. Ietwat ge
bogen, alsof hij het gewicht van 
de halve wereld moest torsen. 

Armand Preud'homme. 
Hij had toen reeds „Susa Ni

na '' getoonzet, het kerstlied dat 
nadien een triomftocht over de 
wereld zou beginnen, om uitein
delijk gezongen te worden van 
Zuid-Amerika tot Japan. 

Hij had ook reeds ,,Kempen-
land" gemaakt. Op tekst van die 
andere nooit te vergeten Vlaams-
nationale kunstenaar Jef Si
mons. Omdat „Kempenland" 
blijkbaar gezongen werd door de 

verkeerde mensen op het ver
keerde ogenblik, geraakte Ar
mand Preud'homme na de be
vrijding in de gevangenis. Het 
zou maanden duren vooraleer 
hij, witgewassen en van iedere 
incivieke smet ontdaan, de vrij
heid mocht terugzien. Geboek
staafd als ongescholden burger 
op het nochtans kleinzerig triko-
loor perkament van het Krijgsge-
recht. Maar gebroodroofd, dat 
wel. Bestolen van betrekking en 
inkomen, financieel en sociaal 
volkomen aan de grond ge
bracht. 

Een begenadigd kunstenaar, 
een groot komponist met reeds 
internationale faam. Maar in het 
na-oorlogse België de aan de 

wand gespijkerde zwarte. 
Wat heeft hij al niet gedaan om 

den brode, In die beloken jaren ? 
Kippenkweker. Pianist onder de 
rode lantaarn van het schippers-
kwartier. Entertainer in de bete
re Horeca. Amuseur publique 
met het dansorkestje „De Min-
nestrelen". Met het,,Doppers
koor", het koortje van een aan
tal doppers in de meest letterlij
ke zin van het woord waarin de 
Vermansen Renaat en Maurits, 
Mark Liebrecht en Hendrik Diels. 
Stuk voor stuk kunstenaars die 
voordien en nadien eer en faam 
genoten, maar die door Bevrij-
dingsbelgië tot de bedelstaf wa
ren gebracht. 

Hij is er in geslaagd, terug de 
lastige weg naar omhoog op te 
kruipen. Olie drijft boven en de 
officiële erkenning voor zijn 
kunstenaarsschap kon hem uit
eindelijk niet onthouden worden. 
Purperen prelaten, mouwvegen
de ministers stonden in de rij 
toen hij in de herfst van zijn leven 
gehuldigd werd. 

Wat toen overbleef was de nog 
altijd grote kunstenaar. Gek
neusd en geschonden echter. 
Met af en toe de bitterheid door 
heel veel onrecht. 

Makabere 
cijfers... 

De officiële RVA-statistieken 
houden het op 465.000 volledig 
werklozen; 78.000 daarvan zijn 
Vlamingen jonger dan 25 jaar. In 
realiteit gaat het om veel meer 
mensen-zonder-baan. Want in dit 
cijfer zijn bv. niet de 50-plussers be
grepen, die eveneens werkloos zijn 
en een uitkering ontvangen maar 
niet meer als,,werkzoekend" inge
schreven staan. Deze som brengt 
het voorlopig totaal reeds op 
517.000 werklozen. 

Reken daarbij nog allen die te
werkgesteld zijn in de befaamde 
stelsels Biezonder Tijdelijk Kader, 
Derde Arbeidscircuit en Tewerk
gestelde Werklozen, (waarvan het 
aantal op ongeveer 80.000 wordt 
geschat) en men benadert het ge
tal van 600.000 personen die in een 
onzekere werksituatie vertoeven. 
Plus de geschorsten van een uitke
ringsvergoeding en de duizenden 
met een halfttijdse job. Waardoor 
de trieste balans eigenlijk om en 
rond de 800.000 draait. Een bijna 
onhoudbare en alleszins ongezon
de situatie. 

En dit terwijl er in de betrokken 
Senaatskommissie een schitte
rend voorstel op goedkeunng te 
wachten ligt: het spoedplan van de 
VU-er Oswald Van Ooteghem ter 
bestrijding van de jeugdwerkloos
heid kan onmiddellijk zinvol werk 
verschaffen aan tienduizenden jon
geren. 

...dansen verder 
Niet alleen de makabere cijfers 

over de werkloosheid blijven de 
pan uitswingen. Ook de gegevens 
omtrent de openbare schuld stij
gen angstwekkend. 

De staatsschuld heeft vorige 
maand trouwens de psychologi
sche drempel van de 5.000 miljard 
frank overschreden: eind januari 
bedroeg de Belgische schuld pre
cies 5.001 miljard frank! In verhou
ding tot de andere EG-landen doen 
aleen italië en Ierland het nog 
slechter. 

Toch even een reeks gegevens 
op een rijtje. In 1972 bedroeg de 
schuldenlast,.slechts" 711 miljard 
frank, in 1975 was dit,,nog maar" 
928 miljard frank, in 1981 ,,reeds" 

2.439 rank. Wat betekent dat de 
staatsschuld in 10 jaar tijd vervijf
voudigd werd, of in amper één le
gislatuur verdubbeld. Vooral de 
roomsblauwe regering Martens V 
illustreerde haar onkunde. De re
gering Martens VI (eveneens 
bestaande uit kristendemokraten 
en liberalen) zal het vermoedelijk 
niet beter doen. 

Konklusie? Van twee top
prioriteiten, nl. de vermindering 
van de werkloosheid en de sane
ring van de openbare financiën, 
kwam en komt niks in huis. On
danks alle inlevenngen, volmacht-
besluiten en lasten. 

BTK, DAC, TWW 
Deze letters staan voor de na

men van allerlei statuten om werk
zoekenden tijdelijk aan een baan te 
helpen. In wezen verandert dit wei
nig aan de situatie van en voor de
ze personen. Toch zijn daar een 
aantal voordelen mee verbonden: 
men is een tijdlang aan de slag 
(waardoor men soms nuttige erva
ring opdoet), men kan nadien terug 
genieten van een iets menswaardi
ger uitkering en tal van instellingen 
uit de zg. ,,zachte sektor" krijgen 
aldus de kans enkele nuttige taken 
uit te voeren. Al blijven we erbij dat 
deze systemen eigenlijk nep-
statuten zijn. 

Minister Guy Verhofstadt weigert 
nu evenwel nog één dergelijk pro-
jekt te aanvaarden zolang ,,zijn" 
begroting 1-986 met is goedge
keurd. HIJ biedt ook geen andere 
kansen aan de werkzoekenden en 
de hulpbehoevende verenigingen. 
Met als gevolg dat een hele reeks 
organisaties in grote problemen 
zullen verzeild raken. Niet alleen in
stellingen uit de jeugd- of sociale 
sektor, maar ook heel wat gemeen
ten ondervinden veel hinder van 
deze blinde maatregel. Bij gebrek 
aan middelen doen nogal wat loka
le besturen thans immers beroep 
op tijdelijke werkkrachten om in 
sommige behoeften te voorzien. 
Het verbond van steden en ge
meenten heeft overigens reeds 
protest aangetekend tegen de 
blokkering van BTK-, DAC- en 
TWW^projekten. 

Naar verluidt is dit nog maar een 
voorsmaakje van wat ons met de 
volmachten te wachten staat! 
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In de rand van het landbouwsalon 

Euro-landbouwbeleid 
ter diskussie 

Aan Europese zijde boterbergen, melk- en wijnme-
ren, overvolle graanschuren. Aan de andere kant van 
de Atlantische Oceaan een ketting van faillissementen 
in de Middlewest van de Verenigde Staten. Met als ge
volg een nietsontziende strijd tussen Amerikanen en 
EG-ers omtrent de nieuwe markten. En dat zijn de 
Derde-Wereldlanden die onze overtollige voedselpro-
dukten opkopen, voorzover ze er het geld voorhebben. 

daag voelbaar: de vroegere kleine 
landbouwer die terecht zijn risiko's 
spreidde is de gevangene gewor
den van de multinationale tussen
schakel voor produktie, investering 
en leningslast. Wanneer hij straks 
zijn bedrijf overiaat aan één van zijn 
kinderen, moet die levenslang af
betalen aan broer en zusters. Dus 
verhoogt hij terecht zijn inkomen 
door produktieverhoging, verede
ling en... door de hormonenspuit. 

Het Volksunie 
I antwoord 

ET is duidelijk dat een Eurofsees fafKJbouwbeleid hoe dan 
ook noodzakeüfk blijft. Daarbij is van uitermate groot belang 

dat erkend wordt dat tiet prijsbeleid alleen niet in staat is om de 
verscheldenhekl van situaties in de Gemeenschap op te lossen. 
Een aangepast struktuurbeleid nroet de kleine boer opnieuw de 
kans ̂ v e n mee te doen. De Volksunie pleit in dit verband voor een 
Europees lafidbouwb^ekJ dat rekening houdt met de verschillende 
regkinale ̂ t u a t i ^ en die vertekt vanuit een gedifferentieerd prijs-
beietd. 

De Europese Kommissie moet tegelijkertijd met grotere slag
kracht c ^eden op de wereldmarkt. 

Deskundigen beweren dat jaarlijks tweehonderd miljard 
bespaard kan word«i zonder de kleine landbouwer te treffen. Daar
toe dient de Kommissie ondermeer op te treden tegen de voorkeur
behandeling van boteren schs^jevlees uit Nieuw-Zeeland. Tege-
r^kertqd moe&ens grcAere insf«nningen ̂ i a a n vwjrden om de over-
sctK^en buiten E u r c ^ af te zetten en naar nieuwe markten te 
zoeken. 

Terffitotte gaat de Vdteuniepoirtiek in tegen het gebrek aan in-
fcmr^lie, het voortdurervd van de hak op de tak springen en het niet 
durvert xanp^énen van de ware schuldigen, m.n. de nefaste hou-
dirig van de COPA-krf>by en de BoerentxHKl. 

Het is overal hetzeKde zeer, met 
voor gevolg de overprodukties in 
melk, in vlees, in boter en noem 
maar op. 

Het zoveelste 
plan 

Na Sicco Mansholt werden 
reeds verscheidene plannen voor 
de hervorming van het gemeen

schappelijk landbouwbeleid gelan
ceerd. De nieuwe Europese land-
bouwkommissaris, de heer An-
driessen (CDA) diende op zijn beurt 
een ,,groenboek" ter hervorming 
van het landbouwbeleid m. Hij 
zweert er bij liberale principes 
waarbij de prijzen vnj gelaten wor
den, de steun geplaffoneerd wordt 
en de internationale concurrentie 
vrij moet spelen. 

E meeste ontwikkelingslan
den willen wat al te graag 
onze landbouwoverschot 

ten afnemen, maar kunnen het fi
nancieel niet aan. Honderden mil
joenen mensen kreperen dus van 
de honger, terwijl Reagan zijn land
bouwers ondersteunt en de Euro
pese Gemeenschap zijn land
bouwbegroting uit de pan ziet 
springen. De zotte wereld. Maar is 
de boer hiervoor verantwoordelijk? 

Landbouwminister De Keers-
maecker kan dan al het zoveelste 
landbouwsa
lon op de Heizel voor geopend ver
klaren. Alles staat er netjes geran
geerd : de miljoenenverslindende 
landbouwtuigen, met natuurlijk de 
kredietfaciliteiten die in Vlaanderen 
steevast verlopen via de Boeren
bond en zijn financiële dochter de 
Raiffaisenkas. Maar wat heeft on
ze Vlaamse boer hieraan ? 

De ingebouwde 
ziekte 

Hij kan mee blijven draaien vol
gens de zogeheten alleenzaligma
kende mirakels die de Europese 
Gemeenschap had uitgestippeld. 
Eén grote markt door mechanise
ring, grotere bedrijven en speciali
sering, één grote afzetmarkt door 
het oprichten van een agro-
alimentaire tussenschakel die voor 
opkoop, verdeling en doorverkoop 
zou zorgen. Vele landbouwers zijn 
in die twee mirakelformules ge
trapt. Gevolg "^ Zij kwamen terecht 
in een cirkel waar ze na één gene
ratie niet meer uit konden geraken: 
lenen om een groter bedrijf te be
komen. Dus meer produceren, bij
gevolg nieuwe dure machines, dus 
lenen en natuurlijk weerom meer 
produceren. Het resultaat is van-

Waarom een 
Europees landbouwbeleid ? 

De Europese Gemeenschap wou, volgens de uiterst 
libertaire principes van toen, de basisekonomieën op 
dreef krijgen. Toen heette dit, in het geloof dat de an
dere ekonomische sektoren de opgang zouden volgen, 
Steenkool en Staal. Daarom trouwens wilden men 
goedkope uitvoer (vrij verkeer van goederen) en goed
kope werkkrachten (vrij verkeer van werknemers). Dit 
alles diende uit te monden in een verhoging van de 
koopkracht. 

zien als één grote Europese markt, 
die door prijzenpolitiek onder
steund werd. Hoe die prijzenpoli
tiek eruit ziet leest U in bijgevoegd 
kadertje. 

Europa staat 
niet alleen 

De wereklvoedselmarkt staat ge
deeltelijk in het teken van het we
reldhandelsakkoord (GATT). Deze 
internationale overeenkomst be-

OM die koopkracht zo hoop 
mogelijk te houden, moest 
de kostprijs voor voeding 

(dus voor landbouwproduktie) zo 
laag mogelijk zijn. Vandaar de idee 
om een Europees landbouwbeleid 
te ontwerpen. Drie principes lagen 
aan de basis: redelijke prijzen voor 
de verbruiker door het scheppen 
van een onafhankelijke Europese 
voedselmarkt; een zelfbevoorra-
dend voedsel-Europa en...(doekje 
voor het bloeden?) redelijk inko
men voor de landbouwer. 

Wat betekent 
het Europees 
landbouwbeleid? 

Het landbouwbeleid werd sinds 
1962 onttrokken aan de bevoegd
heid van elk van de EG-landen en 
toevertrouwd aan een Europese 
,,oplossing". Die oplossing be
stond erin de landbouwpolitiek te 

De Euro-prijzenpolitiek 
Richtprijs: wordt jaarlijks per produkt vastgesteld door de EG-

Raad van ministers voor Landtx>uw. Uitgangspunt is dat de richt
prijs zo wordt vastgestekl dat het inkomen van de EG-boeren wordt 
gegarandeerd. Daarom ligt de richtprijs bijna altijd boven de 
schommelende, onzekere wereWmarktprijs. 

Interventlepri^: de prijs waartegen de interventiebureaus in de 
EG-landen de goederen opkopen om te voorkomen dat de markt
prijs zozeer zakt dat het inkomen van de tx>eren wordt t)edreigd. 
Tegen die prijs kunnen de boeren hun produkten altijd kwijt. 

Drempelprifs: de prijs waartegen derde landen tandbouwpro-
dukten op de EG-markt mogen brengen. Deze prijs voorkomt dat 
die derde landen hun produkten onder de EG-prijs kunnen aan
bieden. 

Marktprijs: ontstaat ten slotte als gevolg van vraag en aanbod 
naar, en van produkten van boeren uit de EG en uit derde landen 
en varieert dus. 

Exportsubsidies: het verschil tussen de drempelprijs van de 
EG en de wereldmarktprijs bepaalt de hoogte van de exportsub
sidie die de Europese boeren léijgen om hun produkten te kunnen 
afzetten op de wereldmarkt. 

paalt de prijzen van ook een aan
tal voedselprodukten Gezien de 
landbouwoverschotten van de Ver
enigde Staten en de te hoog on
dersteunde landbouwprodukten 
door de Europese Gemeenschap 
is er een „voedseloorlog" voor af
zet naar de Derde-wereldlanden 
toe. De Europese landbouwpro
dukten moeten dus tegen sterk ge
subsidieerde prijzen verkocht wor
den (= exportsubsidie) en daar 
draait de Europese begroting na-
tuuriijk voor op. De begroting slorpt 
nu zoveel geld op, temeer daar de 
multinationale lobby (waarvoor in 
Vlaanderen de Boerenbond tekent) 
ook nog zo machtig is dat zij graan-
vervangende produkten van Ame
rika invoert 

De cirkel is rond 
Zodat de cirkel rond komt goed

kope graanvervangers voor vee
voeder worden in Europa niet be
last. De graanvervangers kunnen 
met konkurreren met de duur 
gesteunde graanprijzen, zodat de 
markt instort. Daarboven komt de 
inkrimping van de Europese steun 
voor melk en boter zodat de boer 
teveel rundvee te koop aanbiedt, 
zodat ook die priijzen instorten. Dis 
IS met enkel Europees belangrijk 
want daardoor komen de Amerika
nen weer konkurrentieel op de we
reldmarkt. 

13 FEBRUARI 1986 

f^,Tr,i-jj-tM^iani7r;r^rg T ' ^ ' / p t ^ U . ^ T f f i l 1 



V\^\ 

Senator Walter Luyten: 

„Politiewet op maat van 
de graaf van Luxemburg" 

De gemeentepolitie tieeft haar nieuwe wetgeving. Eindelijii, na 150 jaar, is l<o-
maf gemaal<t met de lieersende warboel, die volgens Walter Luyten nog zou stam
men uit de tijd van Jozef II. Alle bepalingen staan nu netjes gerangschikt in een or
ganieke wet. 

Bovendien komt deze wet net op tijd. Meer dan ooit immers hebben een aantal 
recente gebeurtenissen de bevolking gesensibiliseerd voor het veiligheidsprobleem. 
En niet zelden werd de gemeentelijke politie hierbij op de korrel genomen. 

H I ET zal waarschijnlijk velen 
verbazen dat onze Mechel-
se senator Walter Luyten 

deze mammoet-wet opvolgde na
mens zijn fraktie en als lid van de 
kommissie van Binnenlandse Za
ken. Vroeger zou dergelijk tech
nisch en omvattend geheel zeker 
een kolf naar de hand van Rob 
Vandezande geweest zijn. 

Maar de Leuvenaar kan gerust 
zijn. In Luyten heeft hij een goede 
leerling. Zijn eerste opdracht wist 
hij uitstekend tot een goed einde te 
brengen. 
"" Was Nothomb steeds bevreesd 

voor de onverzettelijkheid en dos
sierkennis van Vandezande, met 
Luyten zal hij er geenszins gemak
kelijker van afkomen. 

Lachwekkend 
rap-rap 

In zijn algemene tussenkomst 
benadrukte Walter Luyten sistema-
tisch drie grote politieke bedenkin
gen. En alle drie zijn ze even ver
ontrustend. In zoverre dat de VU-
f raktie oordeelde zich te onthouden 
bij de eindstemming. 

De eerste bedenking is een oud 
zeer. Eens te meer deed de Senaat 
slechts dienst als registratiemachi
ne. De amendementen maakten 
helemaal geen schijn van kans, 
hoe gefundeerd en gerechtvaar
digd ze ook klonken. Het moest al
lemaal rap-rap gaan, wat toch lach
wekkend overkomt wanneer reeds 
150 jaar gewacht wordt op een wet. 
Is het dan niet beter een goed stuk 
af te leveren ? 

Zijn tweede bedenking om
schreef Luyten als volgt: ,,Dit wet
sontwerp IS een pak, dat geknipt is 
op de maat van de graaf van 
Luxemburg". Hiermede doelt hij 

uiteraard op de unitaire ingesteld
heid van Nothomb en diens voor
liefde voor het provincialisme. 

Het stukje zelfbestuur dat beide 
volksgemeenschappen in dit land 
venwierven, werd geenszins door

getrokken in het ontwerp. Onver
bloemd verklaarde de minister in de 
kommissie: „Wehebben de regio
nale dimensie er niet ingebracht". 
De neo-unitaire voelhorentjes wer
den ook hier weer opgestoken. Ne
men we bvb. het benoemingsrecht. 
Dit wordt toegekend aan de provin
ciegouverneur, met als lachwek
kende verantwoording dat het dan 
via objektieve kriterla gebeurt I Ook 
over het administratief toezicht dat 
onder de bevoegdheidssfeer van de 
gewesten valt, uitte Luyten zijn twij
fels en achterdocht. Met Nothomb 
weet men immers nooit. 

Klein landj 
kleine mensen 

H EBBEN neen geant
woord : De Vlaamse so
cialisten Beckers, Che

valier, De Weirdt, Laridon, Le-
clercq, Lefeber, Temmerman 
en Van Steenkiste; de Vlaamse 
liberalen Van de Velde en 
Vreven. 

Deze tien Vlaamse verkoze-
nen en het merendeel van hun 
franstalige koltega's willen niet 
eens dat een amnesttevoorstel 
besproken wordt in het parle
ment. Even zoveel getuigenis
sen van blijvende haat en wrok. 
Veertig jaar na de bevrijding! 

Alles bij mekaar veroorzaak
te het amnestie-wetsvoorstel 
van Hugo Coveliers niet meer 
zo'n woest debat met geroep en 
getier, hatelijkheden en zelfs 
handgemeen. De inzichten blij
ven echter onverbiddelijk de
zelfde. 

De Waalse socialisten stuur
den ene Gondry uit Henegou
wen naar de tribune. Sjoffel ver
woordde de man het principië
le neen. Waarbij hij het zelfs 
nodig achtte Bert Peleman erbij 

te steuren, ,,die gekende kolla-
borateur die voorgedragen 
werd a!s ridder in de Leopold
sorde". Miezerig klein! 

Rustig en clean, ais een ge
routineerd volksvertegenwoor-

H. Coveliers: „Men kan een sa
menleving met op haat base

ren!" 

diger, zette Coveliers de socia
list opzij. ,,Waarom in gods
naam de haat m stand willen 
houden ? Men kan een samen
leving niet op haat baseren". 
En verder:,,Zonder enig waar
deoordeel te willen vellen, 
vraag ik wat objektieve toleran
tie ten aanzien van personen 
die niet altijd op een rechtvaar
dige rechtspraak aanspraak 
konden maken". Hierbij ver
wees hij naar de recente uitga
ve ,,Tussen twee vuren" van 
Louis De Lentdecker, ,,toch een 
onvervalste verzetsman". 

Het voorstel overwon de klip 
van de inoverwegmgneming. 
Maar hiermee is nog niet veel 
gezegd. Enkel dat er zal over 
gesproken worden. Wat dus de 
meeste franstaligen en zelfs 
tien ,,Vlamingen" niet wensen. 

Of het voorstel ooit wet zal 
worden, is dan ook meer dan 
twijfelachtig. Ondanks het 
heenglijden van 40 jaren. 

Petit pays, petites gens. Zo 
besloot Manu Ruys zijn kom-
mentaar. 

Een erekode 
Tenslotte betuigde de VU-

senator zijn instemming met het 
feit dat de gemeentelijke politie 
aangepast moet zijn aan de uitda
gingen van deze tijd en dus uitge
rust met de vereiste middelen. 
Daartegenover plaatste hij evenwel 
zijn bekommernis voor de mensen
rechten. Hij betreurde dat de wet 
met een soort ,,erekode" omvat 
, ,die de noodzaicelijke basisreflek-
sen meegeeft om de demokrati-
sche rechten en de mensenrech
ten te waarborgen". 

Bij wijze van voorbeeld citeerde 
hij de verklaring van Nothomb naar 
aanleiding van de gebeurtenissen 

W. Luyten: geen gehoor voor men
senrechten en streven naar auto

nomie. 

op de Heizel. Volgens hem zou op 
zulk ogenblik de voorlopige hech
tenis moeten mogelijk zijn van per
sonen die een gevaar betekenen. 
Daarover ondervraagd verduide
lijkte hij te doelen op gewapende 
en dronken kerels, op vandalen. 
Waarop onze senator replikeerde: 
, ,lk heb in mijn leven ai vastgesteld 
dat de politieke overtuiging van 
sommige betogende groepen 
soms tot misbruik van de voorlopi
ge hechtenis kan leiden". 

Maar geen van de verzoeken 
van de VU-senator kreeg gehoor. 
De eerbied voor de mensenrech
ten en de overtuiging dat het 
neo-unitarlsme moet bestreden 
worden, volstonden niet om zijn 
amendementen grondig in over
weging te nemen. Het „bijhuisje 
van de Kamer" kreeg geen zeg
gingskracht. Het mocht slechts 
ja knikken. 

._ 
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KAMER 
Tien punten 
voor het 
Hageland 

De Leuvense VU, onder impuls 
van volksvertegenw/oordigerLu/c 
Vanhorenbeek, vervolgt onverdro
ten haar aktie voor het Hageland. 
Op een ontmoeting met de pers 
zette de mandataris tien prioriteiten 
op een rijtje die deze streek uit de 
onder-ontwikkeling moeten halen. 

Op kop staat uiteraard de erken
ning van het Hageland als Europe
se ontwikkelingszone, desnoods 
als aangrenzende zone bij Limburg 
en Turnhout. Het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling moet 
dringend gestoffeerd worden met 
haalbare en werkverschaffende 
projékten. De steun ervan moet 
aanvullend zijn: ,,Minister Geens 
mag dus de Europese steun niet af
trekken van zijn eigen subsidies". 

Geen(s) waarborg 
Verder moet de dienstverlening 

aan de kleine en middelgrote on
dernemingen verbeterd worden. 
Brussel moet versneld ontvet wor

den. Maar niet alleen Leuven, ook 
Aarschot, Diest en Tienen moeten 
genieten van decentralisatie
operaties. 

Nieuwe aandacht dient besteed 
aan het openbaar vervoer in het 
Hageland. Volgens Vanhorenbeek 
heeft de hele IC/IR-operatie nade
lige gevolgen gehad in dit landelijk 
gebied. Voor toeristische promotie 

L. vannorenoeeK: 
de aanhouder wint. 

wordt sedert lang gepleit. Met zijn 
landschappelijke en semantisch-
toeristische eigenheid beschikt het 
Hageland over alle troeven. 

De Leuvens agglomeratie moet 
bovendien meer oog hebben voor 
het Hageland. ,,Ook ten bate van 
deze streek moet Leuven zijn troe
ven voor tewerkstelling in industrie 
en diensten kunnen ontwikkelen. 
Bedrijven en diensten moeten be
wust werken naar een spreiding in 
het Hageland waar verschillende 
kernen over een voldoende bereik
baarheid beschikken." 

Tenslotte pleitte Vanhorenbeek 
voor een volgehouden streekont-
wikkelingsprojekt en een betere 
doorstroming van de talloze infor
matie naar de lokale besturen. 

Rond al deze prioriteiten werden 
akties gevoerd en gepland. Alle
reerst uiteraard op parlementair 
vlak. Samen met hun kollega's na
men Euro-parlementslid Willy Kuij-
pers en Vanhorenbeek reeds tallo
ze initiatieven. Eerstdaags maakt 
het kamerlid het dossier nog maar 
eens aanhangig in de Vlaamse 
Raad. Een antwoord zal hij krijgen 
van Hagelander Gaston Geens. 
Maar of dit een waarborg voor de 
streek Is... 

Betaalbaar 
vervoer 
voor iedereen 

Fraktievoorzitter Jaak Gabriels 
wil dat grote gezinnen, werklozen 
en gepensioneerden genieten van 
een vermindering van 50 procent 
op de tarieven van het openbaar 
vervoer. 

Om deze intentie waar te maken 
diende hij een wetsvoorstel in. 

Zijn uitgangspunt hierbij is, dat 
de rol van het openbaar vervoer 
niet zomaar in een kosten-
batenanalyse van de betrokken in
stellingen kan gevat worden. Even
min mag een beleid terzake enkel 
afgestemd worden op het groeiend 
ongenoegen van gezinnen en be
langengroepen. 

Het Leitmotiv moet de mobiliteit 

zijn die vandaag van de mensen 
vereist wordt. In het kader van hun 
beroepsbezigheden, maar ook om 
ten volle te kunnen deelnemen aan 
de socio-kulturele aktiviteiten. Ie
dereen weet immers dat volwaardi
ge burgers niet alleen meer in het 
gezin of op de school gevormd wor
den. ,,Hun samenlevingsrijpheid 
leren ze in een belangrijke mate 
door deelname aan de verschillen
de professionele en socio-kulturele 
opportuniteiten. Deze deelname 
vraagt om mobiliteit. Voor ieder-
een. 

Min 50 % 
Dit laatste is juist het doel van het 

wetsvoorstel. De mobiliteit mag 
niet alleen haalbaar zijn voor dege
nen die, gedekt door een onkosten-
nota, dure kilometers kunnen ver
slinden. Ook voor degenen die 
meer inspanningen moeten op
brengen voor hun beweeglijkheid. 

moet ze voor 't grijpen liggen. In
zonderheid voor de werklozen en 
gepensioneerden die een aanzien
lijk lager inkomen hebben en voor 
de grote gezinnen die hun inkomen 
over meerdere personen moeten 
spreiden. Het kan niet zijn, aldus 
het kamerlid, dat deze zich slechts 
bij hoogdringendheid verplaatsin
gen kunnen veroorloven. ,,Een 
mens leeft niet alleen bij hoogdrin
gendheid." 

Aan de leden van de grote gezin
nen, aan gepensioneerden en 
werklozen moet dus de kans gege
ven worden deel te nemen aan het 
socio-kultureel leven, de zinvolle 
vrijtijdskultuur en een toekomstge
richt professioneel leven. Dit bete
kent dat hen een betaalbare mobi
liteit moet gegeven worden. Van
daar het wetsvoorstel, dat alle 
tarieven van het openbaar vervoer 
halveert voor deze bevolkings
groepen. 

PARLEMENFAIRE 

SftOKKEIS 
Q E voorbije dagen was het stil in de 

Wetstraat. Slechts de bijzondere 
Kamerkommissie die de volmachten-
wet bestudeert, draaide op volle toeren. 
Maandag werd het werk afgesloten. 
Meerderheid tegen minderheid. Vol
gende week start het plenair debat, 
waarna de Senaat kan beginnen. 

UITERAARD zetten ook de andere 
kommissies hun wetgevend werk 

verder. Zo bereidt de kommissie van 
Binnenlandse Zaken het wetsontwerp 
betreffende de mterkommunales voor. 
Kamerlid Jules Desseyn vecht er een
zaam om het kontrolerecht op de vere
nigingen van gemeenten aan de centra
le regering te onttrekken en overeen

komstig de staatshervorming van 1980 
aan de gewesten toe te kennen. 

DE kommissie van Justitie hoorde 
een voormiddag lang drie interpel

laties. Hugo Covellers ondervroeg mi
nister Gol over de problemen bij de in
voering van de,,alleen recht spreken
de" rechter. Hij kwam eveneens tus
senbeide over de benoeming van 
eentalige krijgsauditeurs. 

EÉN dag werd plenair vergaderd: en
kele mondelinge vragen, een inter

pellatie, wat stemmingen en talloze 
wetsvoorstellen die in ovenweging 
moesten genomen worden. Slechts het 
amnestievoorstel van Coveliers brak 
even de gelaten rust. 

BIJ de mondelinge vragen ontkende 
minister Hansenne aan Johan 

Sauwens dat de regering de voor het 
BTK en het DAC bestemde middelen 
zou beperken. 

IN de Senaat was het zo mogelijk nog 
rustiger. Vooral omdat slechts wei

nig verkozenen kwamen opdagen voor 
de bespreking van de wet op de ge
meentepolitie. VU-woordvoerder was 
Walter Luyten. 

BIJ de wetgevende initiatieven dient 
dit van Jaak Gabriels vermeld om 

de toepassing van de 6 %-BTW m de 
bouwsektor te verlengen tot eind 1989. 
Aldus wil hij de relance m deze sektor 
bestendigen 

OKTAAF Meyntjens van zijn kant 
legde een voorstel neer, dat de uit

gifte van waardebons in de distributie-
sektor reglementeert. Jet Valkeniers 
tenslotte wil een wettelijke mouw pas
sen aan de statutaire benoeming van 
de vroeger aangewon/en personeelsle
den van het bejaardentehuis „Residen
tie koning Albert", beheerd door het Na
tionaal Instituut voor Oudstrijders en 
Oorlogsslachtoffers. 

Oproericraaier 
werd 
slippendrager 

Arrongant antwoordde Mariens op onze dringende 
mondelinge vraag dat tiij de leiding neemt van de Bel
gische en Waalse delegatie naarde top van de fransta-
lige landen te Parijs. De VU-fraktie reageerde scherp 
met een persmededeling. 

WAT in Zwitserland reeds 
langer een dispuut was, 
komt nu ook in België in 

de discussie. Zwitserland, met vier 
volkeren, weigert terecht door te 
gaan als een franstalig land en 
stuurt dan ook slechts waar
nemers. 

Een oude Vlaamse wijsheid 
zegt: ,,Men moet zich krommen wil 
men door de wereld komen". De
ze aanduiding van morele zelfver
loochening om hoog te kunnen 
klimmen, werd in verband met de 
Vlaamse Beweging door André De
merits geformuleerd met de woor
den: ,,Vlaanderen heeft veel ge
trouwen zonder macht en veel 
machtigen zonder trouw." 

Voor Martens is de kring nu wel 
gesloten. Van Vlaamse oproer
kraaier te Wezembeek-Oppen, die 
de revolutie predikte tegen de faci-
liteitenpolitiek van zijn huidige 
CVP-broeders, gaat hij nu in het rijt
je staan bij een Franse president. 
Deze oordeelde de topconferentie 
nodig om duidelijke realisaties te 
bekomen in dienst van een be
dreigde taal: het Frans. 

Na zijn antwoord konden wij een 
gevoelen van ,.zielig" amper on
derdrukken. Wij waren anders al 
wel gewend aan dergelijke houdin
gen van onze oud-studiemakker. 

Zielig was het wanneer hij in 
1983 Voeren bij Brabant wilde voe
gen en Nothomb en Happart hun 
burgemeestersrolletje opvoerden. 
Toen hebben wij de Nestor van on
ze partij, Frans Van der Eist, nog 
eens woedend zien uitvallen tegen 
allesverloochenaar Martens, die 
vond dat dit voor Voeren niets zou 
veranderen. 

Zielig was het wanneer hij recent 
op een vraag over de dekoratie van 
Bert Peleman antwoordde ,,dat hij 
het betreurde en dat zoiets in de 
toekomst niet meer zou voorko
men". We dachten terug aan zijn 
amnestieteksten als jonge advo-
kaat. Daarin schreef hij dat er in 
Vlaanderen een andere opvatting 
heerst over vaderlandsliefde dan 
bij de Belgische patriotten die zich 
tegen amnestie blijven verzetten. 
Ondertussen behoort hij zelf al lang 
tot de patriottische kringen. 

Uit Le Soir 

Nu is de kring gesloten. Hij trekt 
naar Parijs, het Mekka van de f ran-
kofielen als ,.topfiguur op de top 
van de franstalige landen"., ,0p ter 
verdediging van het Frans" zoals 
Mitterand het zegde. ,,De bedoe
ling kan zijn een Frans Gemene
best te vormen" zoals Dumas de 
Frans Minister van Buitenlandse 
Zaken het voorspiegelde. 

, ,Chaque homme a deux patries, 
la sienne et la France" zongen 
vroeger de Frankrijk-aanbidders. 
Nadat Martens onlangs verklaarde 
dat hij desnoods de laatste zou zijn 
om in de Gentse Veldstraat te ma
nifesteren voor de eenheid van Bel
gië, trekt hij nu naar Parijs. 

Dit is het einde. De eerste verloo
chening van iemands diepste-ik 
kost het zwaarst. Onze arrondisse
mentsvoorzitter uit Turnhout, dr. 
Valgaeren. zegde Martens, wan
neer deze in 1965 toetrad tot het 
kabinet van Harmei: ..Uw ambities 
liggen blijkbaar hoger dan uw idea
len". De kring is nu definitief geslo
ten. Martens ..a bien mérité de la 
patrie (frangaise)." Wie weet krijgt 
hij nu het,,legion d'honneur" van 
Mitterand. Ééntje zal er ondertus
sen niet meer bij zijn om in dit rijtje 
te staan, baby Doe Duvalier. Dit an
dere sieraad van de Franse cultuur 
is ijlings op de vlucht moeten slaan 
voor de woede van zijn volk. Met 
Martens is het spijtig genoeg nog 

niet zo ver. Walter Luyten, 
vu-Senator 
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Maar niet voor top frankofonie 

„Baby Doe" in Frankrijk 
Wie cynisch wil zijn zou l<unnen zeggen dat ,,Baby 

Doe" Duvalier net op tijd in Frani<rijk is aangel<omen 
om er van 17 tot 19 februari de ,,top van de franl<ofo-
nie'' bij te wonen. Op dat evenement zal Jean-Claude 
Duvalier, in tegenstelling tot premier Martens, evenwel 
niet verschijnen. 

ABY DOC" IS geen staats
hoofd van Haiti meer, is 
weggevlucht voor het volks

verzet en onder zware Amerikaan
se druk, en de Fransen hebben 
hem weggestopt in het sjieke va
kantiestadje Talloires aan het meer 
van Annecy, dicht bi] de Zwitserse 
grens, terwijl ze wanhopig een de
finitief gastland voor die weinig wel
kome gast zoeken. 

Hinderlijke 
vriend 

Jean-Claude Duvaliers vertrek, 
na vijftien jaar schrikbewind, was 
een,,model" van internationale sa
menwerking. De Amerikanen, die 
al eens per abuis hadden verkon
digd dat hl] was afgezet, en die al 
maanden hooptn van die hinderlij
ke vriend af te geraken, zorgden 
voor het transport van Duvalier, zijn 
vrouw [\/lichelle, ajn vier kinderen, 
zijn moeder Simone, weduwe van 
,,Papa Doe", en nog een twintigtal 
familieleden en vrienden plus al de 
bagage die dat gezelschap in alle
rijl nog in veiligheid wou brengen. 
Frankrijk werd onder druk gezet 
om de gewezen ,,president voor 
het leven" op te vangen, in afwach
ting dat een definitieve verblijf-

Kursus taal-
weerbaarheid 
voor Friezen 

LJOUWERT — Veel sprekers 
van minderheidstalen hebben er 
moeite mee om tegen de verdruk
king in hun taal overal en altijd te 
blijven spreken. Opvoeding, staat
sonderwijs, kerk en massamedia 
zorgen er voor dat de doorsnee 
Fries snel overschakelt op Neder
lands Besluit hij of zij om op verga
dering of receptie toch de eigen 
taal te blijven spreken, dan wordt 
dat veelal beantwoord met een 
snauw of een koel verzoek de,,Al
gemeen Beschaafde" taal te 
spreken. 

Om door de maatschappelijke 
barrières heen te breken is er in 
Fnesland nu een kursus voor die 
Friezen die hun eigen taal overal 
willen spreken. Volgens de tech
nieken van het rollenspel leren de 
deelnemers gepast te reageren op 
negatieve reakties. 

,,Het gaat ons om het verhogen 
van de taalweerbaarheid", vertelt 
kursusleidster Marie-Anne Fedde-
ma. ,,Dat mensen zelfs binnen 
Friesland met overal hun eigen taal 
kunnen gebruiken is een vorm van 
onderdrukking die als pijnlijk wordt 
ervaren." 

Initiatiefnemer Gjalt Jelsma ver
telt dat het een volkomen nieuwe 
troef IS voor Europa's minderheden 
en dat Katalanen in Barcelona er 
aan denken om het Friese voor
beeld te volgen OPF 

plaats wordt gevonden. 
Niemand lijkt erg scheutig de 

Duvaliers te ontvangen. Zwitser
land, Griekenland, Marokko ont
kenden al geruchten terzake. Alge
meen werd gedacht dat Duvalier 
naar een Westafrikaans land zou 
gaan maar Gabon en Kameroen 
lieten al weten dat hij niet welkom 
IS. 

Als ,,Baby Doe" nergens naar
toe kan dreigt Frankrijk met hem 
opgescheept te zitten. En dan zit 
het in een hele rare situatie: Duva
lier heeft immers verschillende du
re eigendommen In Frankrijk, o.m. 
een kasteel in de Val d'Oise, net 
ver van Parijs. Kan men hem belet
ten daar ook te gaan wonen ? Van 
het geld van de diktator die zijn 
doodarm land heeft leeggezogen 
was men destijds blijkbaar niet 
vies, maar de eigenaar is nu niet 
welkom. 

Al even schijnheilig is Washing
ton geweest. De Amerikaanse lei
ders hopen dat erdemokratie komt 

in Haiti maar tijdens het schrikbe
wind van ,,Baby Doe" en zijn ton-
tons macoutes werden vluchtelin
gen uit Haiti ongenadig terug
gestuurd als ze door de 
Amerikaanse kustwacht ontdekt 
werden. Reden: ze ontvluchtten 
slechts ekonomische ontbering en 
met politieke repressie. Nu heeft 
men plots het repressieve karakter 
van het Duvalier-regime ontdekt. 

„Verschroeide 
aarde" 

In het vijf miljoen inwoners tellen
de Haïti, het armste land in het 
westelijk halfrond, sloegen de 
vreugdebetogingen vrijdag jl. om 
Duvaliers vertrek na enkele uren 
om in wraakakties tegen de tontons 
macoutes, de beruchte, door,,Ba
by Does" vader en voorganger op
gerichte, politieke politie. Tiental
len doden vielen In dat geweld. De 
bewoners van de hoofdstad Port-
au-Prince braken ook, letterlijk met 
de blote handen, het mausoleum 
van ,,Papa Doe" en een deel van 
de presidentiële woning af, terwijl 
bezittingen van Duvalier-
familieleden geplunderd werden. 

Jean-Claude Duvalier liet op Hai
ti, zowel materieel als in politiek op
zicht, een ,,verschroeide aarde" 
achter. De geweldgolf die op zijn 
vertrek volgde zal opbouw nog 
moeilijker maken want er werden 
ook regeringskantoren, bevol-

,Baby Doe" in betere dagen... (foto UPI) 

kingsregisters en andere officiële 
dokumenten vernietigd. Het be
wind is nu in handen van een junta 
van vier militairen en twee burgers, 
van wie éé, Gerard Gourgue, voor
zitter is van de Haitiaanse Liga van 

de Rechten van de Mens. De jun
ta, die geleid wordt door stafchef 
van het leger Henn Namphy, heeft 
al verkiezingen beloofd. Maar wan
neer die plaatsvinden heeft ze er 
niet bijgezegd. H.0. 

IMarcos' massaie geknoei 
In 1981 prees de Amerikaanse vice-president Geor

ge Bush in Manila president Marcos voor zijn „gehecht
heid aan het demokratisch proces". Een jaar later wer
den Marcos en zijn echtgenote Imelda met groot eer
betoon op het Witte Huis ontvangen. 

TEGEN groeiende kritiek van 
het Kongres in verdedigde 
president Reagan de ruime 

Amerikaanse militaire en ekonomi
sche steun aan de Filippijnen met 
het argument dat anders in de Fir 
lippijnen een kommunistische 
machtsovername dreigde. Dat een 

goed deel van de Amerikaanse 
hulp blijkbaar terechtkwam in de 
zakken van Marcos, Imelda, hun 
ven(vanten en gunstelingen, en, 
volgens recente Amerikaanse 
persberichten, o.a. belegd werden 
in duur vastgoed in New York, zei 
hij er niet bij. Evenmin als hij de 

Cory Aquino, nog lang met in Marcos zetel 

waarschuwingen vermeldde dat 
het juist de repressie door het kor-
rupte regime en het ekonomisch 
debacle waren die steeds meer 
mensen naar het kommunistisch 
Nieuwe Volksleger (NPA) dreven. 

Inmiddels is Marcos' ster lelijk 
getaand in Washington. Dat begon 
met de moord, in augustus 1983, 
op oppositieled Ier Benigno Aquino 
die bij zijn terugkeer werd doodge
schoten toen hij het vliegtuig ver
liet. Niemand hechtte geloof aan de 
officiële versie dat ,,Ninoy" door 
een ,,kommunist" was vermoord, 
en Marcos sloeg Washingtons aan
maningen voor een grondig onder
zoek naar de moord, en het laten 
vallen van zijn stafchef generaal 
Ver, wiens naam in verband met de 
moord genoemd was, in de wind. 

Helemaal 
verkorven 

Met de presidentsverkiezingen 
van vorige week vrijdag en hun 
nasleep heeft Marcos het helemaal 
verkorven. Een Amerikaanse dele
gatie, onder leiding van de Repu
blikeinse senator Richard Lugar, 
voorzitter van de senaatskommis
sie voor Buitenlandse Zaken, kon 
alleen maar grootscheeps geknoei 
met de resultaten vaststellen. De 
incidenten die gemeld werden — 
geweld tegen stembuskontroleurs, 
het weghalen van stembussen, het 
inbrengen van valse biljetten voor 
Marcos, omkoperij en intimidatie 
van kiezers — waren legio. Het 
ging zo ver dat een dertigtal tellers 
van het officiële telkomitee Come-

lec hun werk neerlegden omdat ze, 
zo verklaarden ze openlijk, ver
plicht werden de uitslagen te ver
valsen. 

Verdachte 
traagheid 

Het doel van die vervalsingen 
was uiteraard te bewijzen dat Mar
cos, die al twintig jaar het land re
geert, gewonnen had op oppositie-
leidster Cory Aquino, de weduwe 
van ,,Ninoy", die de oppositie rond 
zich had weten te verenigen en die, 
volgens de uitslagen die het onaf
hankelijk telkomitee Namfrel vrij
gaf, afgetekend op kop lag 

Nadat het tellen van de stemmen 
uiterst traag was verlopen — een 
traagheid die Lugar zeer verdacht 
noemde — werd maandagavond 
het werk van Codelec, Namfrel en 
een derde komitee stilgelegd, en 
werd het vaststellen van de verkie
zingsuitslag toevertrouwd aan het 
parlement, waarin Marcos' KBL-
partij een twee derde meerderheid 
heeft. Dat was met van aard de 
aanhangers van Cory gerust te 
stellen die onmiddellijk toestroom
den in de tribunes en rond het 
gebouw. 

Begin deze week leken de Filip
pijnen op een krisis af te stevenen, 
waarbij de Amerikanen poogde 
een regeling te vinden die hun kre
diet en belangen op de Filippijnen 
met zou aantasten. Met Marcos' 
demokratisch aureool dat Reagan 
hem had toegemeten was het in elk 
geval afgelopen. H. Oosterhuys. 
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Volgens internationale wetenschappelijke studiedag 

Er is nog toekomst 
voor de Limburgse mijnen 

Kontakten over de grenzen heen toonden aan dat de 
bedreigde Europese mijnregio 's zich beter moeten or
gan izeren tegen de systematische aanvallen van de 
Europese Kommissie. Uit deze kontal<ten is een vere
niging van wetenschapsmensen gegroeid, die zich tot 
doel stelt de verdediging van de Europese steenkool-
sektor te onderbouwen met objektieve argumenten. 

Woensdag 12 februari hield de vereniging een stu
diedag onder het motto „Spaarde Europese mijnen". 
De studiedag ging door in het Europese parlement te 
Brussel en onder auspiciën van de EVA. 

H ET voornaamste bezwaar 
van de werkgroep tegen de 
Kommissie betreft de om

mezwaai in de gevoerde energie-
politiek. Tijdens de periode 1973-
1981 streefde men er inderdaad 
naar om fiet niveau van de steen-
koolproduktie te stabiliseren. Sinds 
1981 is er een strategie om het pro-
duktieniveau te verminderen. De 
werkgroep vecht deze politiek aan. 

Internationale 
aanval 

Deze aanval is bovendien des te 
gevaarlijker omdat hij internatio

naal georganizeerd is, daar waar 
de verdediging eerder lokaal ge
voerd wordt. Juist om de verdedi
ging gelijke kansen te geven moet 
deze zich Europees en internatio
naal struktureren. 

Het woord op de studiedag werd 
gevoerd door de professoren R. 
Saville (Schotland), Willy Desaey-
ere (Vlaanderen), J. Kerevan 
(Schotland) en L. Mainwaring (Wa
les). Uit dit brede formum moet 
men besluiten dat de Europese 
steenkoolproblematiek vrij deskun
dig werd aangepakt. Wij doen dan 
ook een poging de referaten te 
,,vertalen" voor niet-ingewijden. 

In zijn referaat had prof. Saville 
het over ,,De wereldaanbodkurve 
van steenkool". Het voorstel van 
de professoren Saville-Kerevan (S-
K-studie) betekent een revolutio
naire breuk in het denken over de 
steenkoolproblematiek. Tot nu toe 
berustte de verdediging van de mij
nen inderdaad op het hypotetisch 
ontstaan van een soort OPEC op 
steenkoolvlak. In die visie zou het 
Europees import-steenkoolplan lei
den tot kartelvorming, monopolisti
sche uitbuiting en dus een verho
ging van de prijs. Het open houden 
van onze mijnen brengt dus een so
ciale baat mee door deze prijsver
hoging tegen te houden, de zoge
naamde „premie van de bevoorra
dingszekerheid tegen matige 
prijs". 

De S-K-studie leidt tot eenzelfde 
eindkonklusie maar langs een to
taal andere weg, door aan te tonen 
dat de huidige prijs lager ligt dan de 
gemiddelde kost. Op termijn zal de
ze dus verhogen omdat de prijs zal 
stijgen naar het ,,lange termijn 
evenwichtsniveau" toe. 

De fundamentele fout van het 
importplan van de EG komt neer op 
het vergelijken van appelen met ci
troenen, het vergelijken van de 
kostprijs van de Europese steen-
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kool tegenover de importprijs van 
de niet-Europese steenkool. Wat 
wel tegenover elkaar gesteld moet 
worden zijn de kostprijzen. Wan
neer dit gebeurt stellen we vast dat 
de ,,lange termijn gemiddelde 
kost" van de niet-Europese mijnen 
niet sterk verschilt van de Europe
se mijnen. 

100 dollar 
per ton 

Ten tweede toont de Saville-
Kerevan-studie aan dat de prijse
lasticiteit van het aanbod van 
steenkool veel hoger ligt dan tot 
hiertoe aangenomen werd. Twee 
recente studies, het Barnett-
rapport en de ,,Sizewell Inquiry", 
tonen aan dat deze elasticiteit veel 
hoger ligt en dat de aanbodkurve 
een heel wat steiler uitzicht heeft. 
Het importplan van de EG zou dan 
ook een sterkere prijsverhoging op 
de wereldsteenkoolmarkt veroor
zaken. 

Op basis van deze twee faktoren 
besluit de S-K-studie dat tegen 
1995 (of eventueel tegen 2000) een 
prijs van 100 dollar per ton mag ver
wacht worden. In zijn referaat had 
prof. Willy Desaeyere het over de 
,,Sociale audit van de steenkool-
sektor". 

Hoewel op basis van de Saville-
Kerevan-studie een substantiële 
vermindering van het KS-deficit op 
de lange termijn verwacht mag 
worden, kan niet ontkend worden 
dat in de overgangsfase nog gedu
rende ruime tijd een omvangrijke 
subsidiëring nodig zal blijven. De 
sociale kostenberekening probeert 
te antwoorden op de vraag of het 
sluiten van mijnen besparingen 
zou kunnen opleveren. 

„Sluiten" 
duurder 

Zo'n sluitingsprogramma zou als 
besparing of als baat natuurlijk het 
wegvallen van de subsidies mee
brengen. Langs de kostenzijde 
echter verhoogt het staatsbudget 
met twee soorten posten: het weg-
vallen van staatsinkomsten ener
zijds, m.n. de belastingen en de pa-
rafiskale bijdragen van de nu te
werkgestelde mijnwerkers en 
anderzijds het ontstaan van bijko
mende uitgaven, m.n. de werkloos
heidsuitkeringen, waarbij men met 
de zogenaamde ,,multiplicator" re
kening moet houden. 

Tenslotte mag met vergeten wor
den langs de batenzijde de waarde 
van de vrije tijd in rekening te bren
gen al gaat het hier wel om een 
zeer dubieuze baat. 

Als men de eindbalans maakt 
van deze sociale,,audit" dan stelt 
men vast dat er nog altijd een be
langrijk overschot bestaat langs de 
kostenzijde, m.a.w. het sluiten zou 
meer kosten dan het openhouden 
van de mijnen. 

Prof. G. Kerevan had zijn refe
raat getiteld: ,,De groei van Euro
pa". De eindkonklusie van de so
ciale kostenberekening is natuur
lijk erg gevoelig ten opzichte van de 
hypotese die men formuleert in ver
band met het zogenaamde ,,ab-
sorptiefenomeen", d.w.z. de mate 
waarin de ontslagen mijnwerkers 

terug aan werk geraken. Indien de
ze opvang door de arbeidsvraag 
volledig gebeurt, leidt de sociale 
, ,audit'' natuurlijk tot het sluiten van 
mijnen. De kosten zijn dan nihil om
dat de mijnwerkers terug aan het 
werk kunnen, bijgevolg wel be
lastingen en RMZ betalen en dus 
geen beroep doen op werkloos-
heidsuitkenngen. 

Verbetering 
verwacht 

Men kan echter aantonen dat de 
groei van Europa op dit ogenblik te 
laag is en in ieder geval te gering 
om de huidige werkloosheid op 
werkelijke wijze terug te schroe
ven. Het sluiten van mijnen zou dan 
ook onvermijdelijk leiden tot sup
plementaire werkloosheid. Met an
dere woorden de hypotese van 
zero-absorptie is aanvaardbaar. 

Tenslotte bracht prof. L. Mainwa
ring een interessante toepassing 
door het teoretisch model te toet
sen aan de situatie in Wales. In een 
uitgebreide werknota worden een 
aantal mogelijke scenario's voor de 
Limburgse mijnen (KS) onder
zocht. Het blijkt dat in ieder geval 
een belangrijke daling van het KS-
deficit verwacht mag worden. 

Drie veronderstellingen spelen 
hierbij een belangrijke rol: 
• de geldigheid van het Saville-
Kerevan-model, namelijk de stij
ging op de lange termijn van de 
vlamkoolprijs naar 100 dollar per 
ton. 
• de stijging van de kostprijs van 
één ton KS-steenkool 
• de wanverhouding in prijs tus
sen vlamkool en cokeskool. 

In het optimistisch scenario (stij
ging KS-kostprijs met 0,8 % per 
jaar, d.w.z. tweemaal zo snel als 
tussen 1975 en 1982, meerprijs 
voor cokeskolen 35 %) geraakt de 
KS zelfs in evenwicht tegen 1994. 
De preciese datum van het 
evenwichts-punt hangt natuurlijk 
sterk af van de wereldvraag, maar 
in ieder geval mag tussen 1995 en 
2000 een belangrijke verbetering 
worden verwacht. 

Zelfs in het zeer pessimistisch 
scenario zou het verlies tot een re
delijk niveau dalen. 
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10 

Blijven wachten op Godot? 

VU-vrouwen 
op nationale 
vergadering 

Lang was het geleden, dat zoveel vrouwelijke kader
leden van de Volksunie een algemene vergadering had
den bijgewoond, dit keer georganiseerd door de VU-
vrouwen in,, De Kristallen Bol" te Brussel. Er werd aan
vankelijk wat charmant gegniffeld met de symbolische 
benaming van het lokaal, maar lang duurde dat gniffe
len niet. Het aantal van de aanwezigen was een verheu
gend verschijnsel, maar de taal die gesproken werd was 
een teken dat de maat, althans voorde VU-vrouwen vol 
IS. 

ONVERBLOEMD hekelde 
voorzitter Nora Tommelein 
een aantal wantoestanden, 

scherp stelde Kamerlid Nelly Maes 
de machtsongelijkheid van de 
vrouwen in de VU aan de kaak, en 
met minder grondig deed Huguet-
te De Bleecker uit de doeken waar
om de politieke ontplooiing van de 
VU-vrouwen m de kiem werd 
gesmoord, zoniet naar het jaar 
2000 verdaagd. 

Lichte verbetering 
Wie wat zei heeft in feite weinig 

belang. Laten wij proberen de 
krachtlijnen samen te vatten en de 
gestelde eisen te verduidelijken. 

Eén van de uitgangspunten was 
de studie over de participatie van 
de vrouwen op het beleidsniveau, 
in 1982 voltooid door Lutgart De 
Beul en in 1985 hertoetst door Lie
ve Schoofs. 

Die cijfers liegen er niet om. Zo
wat 36 % van de Volksunieleden 
zijn vrouwen, in vergelijking met 

andere partijen relatief veel, maar 
op het beleidsniveau van de VU 
zijn die nergens terug te vinden, 
noch in het partijbestuur, noch in 
de afdelingsorganen. Net zoals 50 
jaar geleden heeft de Vlaams-
nationalistische strekking welge
teld één vrouwelijk parlementslid. 
De cijfers en percentages kent 
men. Tot 1981 was de toestand ge
woon erbarmelijk. Sedertdien is er 
percentsgewijs een lichte verbete
ring, maar die is uitsluitend te dan
ken aan de sedert enkele jaren ge
voerde akties van de Werkgroep 
VU-Vrouwen. Van de toendertijd 
gestelde eis een betere vertegen
woordiging van VU-vrouwen in de 
partijstrukturen te waarborgen, 
kwam niets in huis, behalve op het 
lagere beleidsniveau, waar het pro
bleem schoorvoetend en geleide
lijk diende opgelost. 

Dat gebeurde uiteraard niet! 
Niemand kon een betere koelkast 
bedenken om het probleem in op te 
bergen en om de redelijke oplos-

m 

Uit heel Vlaanderen waren ze gekomen de VU-vrouwen. Aan inzet, die niet altijd gehoor vindt in de bij uit
stek mannelijke politieke wereld, geen gebrek dus! 

sing ervan op de lange baan te 
schuiven. 

Het resultaat van deze methode 
is duidelijk. Vandaag de dag is de 
invloed van de VU-vrouwen in de 
eigen partij niet groter dan 50 jaar 
geleden het geval was in het 
Vlaams-nationalisme. 

Waarschuwing 
Opiniepeilingen zijn wat ze 

waard zijn. 
Volgens de peiling, gepubliceerd 

in het weekblad Knack, werd het 
voorspelde VU-verlies bij de 
jongste parlementsverkiezingen 
vooral toegeschreven aan de vaan-
delvlucht van vrouwelijke sympa
thisanten. Ondanks dit waarschu
wend kattebelletje, sliepen de par
tijinstanties rustig voort. Erger nog, 
na ,,13 oktober" werd zelfs geen 
enkele bekwame vrouw meer ge
vonden om te zetelen in de evalu
atiekommissie, want langs die kant 
moest men het blijkbaar niet zoe
ken. Vraag: Hoe kan men zich een 
idee vormen over het kiesgedrag 
van vrouwen als een evaluatiekom-

De vergadering werd toegesproken door het VU-vrouwenbestruur. Van links naar rechts: voorzitster Nora 
Tommelein, Huguette De Bleecker, Hilda Uytterhoeven en kamerlid Nelly Maes. 

missie verzuimt een studie te ma
ken over het kiesgedrag van... 
doelgroepen ? 

Nog een vraag, die uit de zaal 
kwam: Hoe kan het Vlaams-natio
nalisme, lees de VU, zich geloof
waardig maken bij de jonge vrouw 
van vandaag ? Het antwoord was 
klaar. Geen sloganistiek uit het ver
leden ; begrip voor de veranderde 
gezinssituatie; de partij aantrekke
lijk én toegankelijk maken voor 
vrouwen en geen enkel eenrich
tingsverkeer, omdat de liefde met 
steevant van één kant kan komen. 

Daarenboven, zo liet men op
merken, is het Vlaams-nationalis
me bij bepaling een bevrijdings
idee. De bevrijding van wie en van 
wat? En tenslotte werden zowel 
programma als kongressen op de 
korrel genomen, waarvan de taal 
en de woordenschat éé groot spin
rag waren. Dat sprak de dames al 
evenmin aan. 

Eisen 
Uit de besluiten van de vergade

ring bleek, dat het vragenuurtje van 
de VU-vrouwen achter de rug is. Zij 
eisten een grotere, gewaarborgde 
vertegenwoordiging in het partij
bestuur om evenredig te kunnen 
deelnemen aan de besluitvorming. 
Een kwart van de verkiesbare 
plaatsen moet aan vrouwen wor
den voorbehouden. Er moet hoog
nodig gesleuteld worden aan het 
partijprogramma, dat onder meer 
aandacht moet besteden aan 
maatschappelijke problemen 
waarmee de vrouwel méér dan wie 
anders begaan zijn: de toekomst 
van de jongeren, de gelijke kansen 
op de arbeidsmarkt en het onder
wijs. Zij eisten de ruimte op om 
haar stem te laten klinken. Daartoe 
moeten de beschikbare middelen 
ter hand worden gesteld. Zonder 
inspraak in én aktieve deelneming 
aan de macht is de ontvoogding 
van Vlaanderen immers ondenk
baar, want dat betekent mets an
ders dan het monddood maken van 
53 % van de bevolking. 

De VU, die precies op de barrika-
den van die ontvoogding wil staan, 
moet er de nodige besluiten uit 
trekken. 

Ontwikkelingsland? 
Leven wij op dat vlak in een Eu

ropees ontwikkelingsland? 
Tijdens de algemene vergade

ring van de VU-vrouwen werd uit

eraard met het buitenland verge
leken. 

In Nederland ging het emancipa
tiebeleid in 1974 van start. In 1977 
was er al een staatssekretariaat 
voor Vrouwen met als doestelling 
elke achterstand op te ruimen, de 
traditionele rollen te doorbreken, 
de zgz. vrouwelijke eigenschappen 
te henwaarderen en de machtsver
schillen recht te trekken. De Neder
landse regering had er liefst 30 mil
joen gulden voor over en deed en 
beroep op 40 gespecialiseerde 
ambtenaren en bijna 400 perso
neelsleden. 

Dat ogenblik bij ons is nauwelijks 
aangebroken. Nelly Maes citeerde 
in dat verband Yvette Roudy, mi
nister van Vrouwenrechten m 
Frankrijk. In vertaling als volgt: 
,,Behalve op de vooravond van de 
verkiezingen, wanneer het nodig is 
om het programma wat op te poet
sen met één of twee vrouwelijke 
stalen om de lijst en de tribune te 
vervolledigen, is het ogenblik voor 
vrouwen nooit aangebroken!" 

Erger zelfs, de resultaten die nè 
het Jaar van de Vrouw ten onzent 
werden behaald op het vlak van het 
huwelijksgoederenrecht, het gelij
ke loon en de gelijke arbeidskan
sen, dreigen te verzanden in de 
woestijn van de ekonomische kri-
sis. Een langzaam en geluidloos 
proces! 

Op wie anders? 
Tijdens de namiddagzitting 

kwam algemeen voorzitter Vic An-
ciaux de dames begroeten. In zijn 
korte slottoespraak deed hij een 
oprechte oproep tot de vrouwen, 
van wie de andere gezichtshoek op 
een aantal problemen een verrij
king betekent. Maar toen hij het 
woord offervaardigheid in de mond 
nam, werden alleen maar wenk
brauwen gefronst. 

Wat het eerste betreft mag hij 
zich gelukkig prijzen, want een be
hoorlijk aantal jonge vrouwen bo
den zich spontaan aan om de ge
lederen van de VU-vrouwenwerk-
groep te versterken en met hun 
inzichten te verrijken. Wat het 
tweede betreft, moet hij, beter dan 
wie ook weten, dat de vrouwen van 
Vlaams-nationalistische strekking 
al 50 jaar offerend, maar ook met 
vaardigheid wachten. Op Godot? 

Hilda Uytterhoeven. 
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U hoorf hef 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
WIJ sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting. 
Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor uw belangstelling. 

P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is 
uw bezoek overwaard. Tot kijk. 

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 B - 2520 Edegem 
Tel. 03-455.75.51 (10 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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12 mt 

Van dag 
tot dag 

Zaterdag 15feb. 
D BRT1 - 14 30 
Loon naar werken, info 
D BRT1 - 15 05 
Wikken en wegen, info 
D BRT1 - 16 00 
Op zoek naar de schat, film 
D BRT1 - 18 05 
Stad op stelten, Geel tegen Grim
bergen 
D BRT1 - 19 05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT1 - 20 20 
Kwarteeuw kleinkunst, dok serie 
n BRT 1 - 21 20 
De verschrikkelijke Joe Moran, film 
D BRT1 - 22 50 
Sport op zaterdag 
D Ned 1 - 18 25 
Veronica sport, info 
D Ned 1 - 20 28 
Miami vice, serie 
D Ned 1 - 21 15 
RUR, praatshow 
D Ned 1 - 22 00 
Honeysuckle Rose, musical 
D Ned 2 - 1912 
Vogels kijken, dok 
D Ned 2 - 20 00 
Weg van elkaar, film 
n Ned 2 - 21 30 
Films en fans, filminfo 
D Ned 2 - 22 40 
Studio sport 
n Ned 2 - 2315 
De perfekte bankroof, film 

Zondag 16feb. 
n BRT 1 - 11 00 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 - 14 30 
Nieuwe ideeën in de landbouw, info 
D BRT1 - 15 00 
Lamsvlees in korstdeeg, kooktip 
D BRT1 - 15 25 
Oliver Twist, tekenfilm 
D BRT1 - 16 30 
60 + , bejaardenmagaziine 
D BRT1 - 17 25 
Nena, jeugdfilm 
n BRT1 - 18 20 
Leven... en laten leven, natuurkwis 
D BRT1 - 20 35 
Het pleintje, serie 
G BRT 1 - 21 25 
Een spoorleg is een lijn, poetiscfie im
pressie 

D Ned 1 - 15 30 
De koning van de zuidzee, film 
D Ned 1 - 17 00 
De Elfstedentocht, dok 
D Ned 1 - 19 20 
Battlestar Gatactica, SF-sene 
D Ned 1 - 20 10 
De appelgaard, serie 
D Ned 1 - 21 15 
De ver van mijn bed show 
D Ned 1 - 22 05 
Kwarteeuw kleinkunst, dok serie 
D Ned 2 - 2010 
The young ones, serie 
D Ned 2 - 20 47 
Arm en rijk in Nederland, dok 
D Ned 2 - 21 28 
Spitting image, satire 
D Ned 2 - 21 53 
De waarheid en andere ongemakken. 

Rutger Hauer en Daryl Hannah, twee replica 's op zoek naar hun schep
per in ,,Blade Runner" Vrijdag 21 feb om O u 15 op Ned 2 

dok over de PvbA 
D Ned 2 - 22 38 
Un uomo da Bruclare, film 
D RTB1 - 12 00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 17 feb. 
D BRT1 - 18 05 
Merlina, sen 
D BRT1 - 18 30 
De blauwe planeet, dok serie 
D BRT1 - 20 10 
Quo Vadis?, sene 
D BRT 1 - 21 05 
Paul Daniels, show 
D BRT 1 - 21 50 
Horizon, wetenschappelijke info 
n BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19 25 
Charlie Chaplin, om te lachen 
D BRT2 - 20 20 
Extra-time 
D BRT 2 - 21 35 
Blikvanger, mode-info 
D Ned 1 - 19 05 
The A-team, serie 
D Ned 1 - 20 28 
De kip en het el, sene 
D Ned 1 - 21 00 
De Tros Tv-show 
D Ned 1 - 22 35 
Derrick, sene 
D Ned 2 - 19 27 
De grijze plaag, satire 
n Ned 2 - 2010 
De optimist, toneel 
D Ned 2 - 21 30 
Jonge mensen op het koncert-
podium 
D Ned 2 - 22 45 
Den Haag vandaag 
D RTB1 - 20 00 
Brainstorm, SF-film en debat over het 
brem 

Dinsdag 18 feb. 
D BRT1 - 18 10 
Prikballon, kleutermagazme 
D BRT1 - 18 25 
Bassie en Adriaan, strip 
D BRT1 - 18 35 
Er was eens... het heelal, dok sene 
D BRT1 - 19 00 
Werken met audiovisuele middelen, 
info 
D BRT1 - 20 25 
I.Q., kwis 
D BRT1 - 20 55 
De elektronische krant, dok 
C BRT2 - 19 00 

Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19 25 
Charlie Chaplin, om te lachen 
D BRT2 - 20 25 
De kleine waarheid, sene 
D BRT 2 - 21 35 
Mike, praatsfiow 
D Ned 1 - 19 00 
The Cosby show, serie 
D Ned 1 - 19 25 
Lene de Wit, toneel 
D Ned 1 - 20 28 
Het wassende water, sene 
D Ned 1 - 21 30 
Angsten en fobieën, info 
D Ned 1 - 22 20 
Hill street blues, serie 
D Ned 1 - 23 05 
Cheers, serie 
D Ned 2 - 19 12 
M.S. „De Weereld", sene 
D Ned 2 - 20 00 
Horizon, wetenschappelijke info 
D Ned 2 - 20 25 
Analyse, over oude film 
D Ned 2 - 20 55 
Panoramiek, info 
D Ned 2 - 21 30 
Henny de Swaan, portret van een fe
ministe 

Woensdag 19 feb. 
D BRT1 - 18 10 
Zeppelin, kindennfo 
D BRT1 - 18 35 
Kapitein Zeppos, serie 
D BRT1 - 19 00 
Gezondheid, info 
D BRT1 - 20 10 
Namen noemen, kwis 
n BRT 1 - 21 05 
Wie schrijft die blijft, literaire info 
D BRT 1 - 21 45 
Bill Cosby show, serie 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, sene 
D BRT2 - 19 25 
Uit je doppen, info 
D BRT2 - 20 25 
Spanje-Belgie, voetbalreportage 
D Ned 1 - 17 46 
De smurfen, strip 
D Ned 1 - 18 00 
Een wereld vol paarden, dok 
D Ned 1 - 18 55 
De fabeltjeskrant en de snorkels 
D Ned 1 - 20 35 
Opnieuw zeg 'ns aaa, sene 
D Ned 1 - 21 00 
Sonja op woensdag, praatshiow 
D Ned 1 - 21 50 
Achter het nieuws, info 

C Ned 1 - 22 25 
De speurder, serie 
D Ned 2 - 19 22 
Van gewest tot gewest, streekinfo 
D Ned 2 - 2010 
Nederland C, kunstinfo 
D Ned 2 - 20 40 
Opus 25, dok en uitvoenng altviool 
D Ned 2 - 21 30 
Stilleven, leven en werk van j Bernief 

Donderdag 20 feb. 
n BRT1 - 18 10 
De smurfen, strip 
D BRT1 - 18 35 
Ontluikende liefde, jeugdfilm 
D BRT1 - 19 00 
Poten en oren op grootmoeders wij
ze, kooktip 
D BRT1 - 20 20 
Hoger-lager, kaartspel 
D BRT1 - 20 55 
Pajiorama, info 
D BRT 1 - 21 45 
Dallas, sene 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19 25 
Charlie Chaplin, om te lachen 
D BRT2 - 20 20 
Coriolanus, film 
n Ned 1 - 19 00 
Familie Robinson, strip 
D Ned 1 - 19 25 
Ronduit-magazine, info 
D Ned 1 - 20 28 
Een tijd van regen, dok sene 
D Ned 1 - 21 20 
Vrije gevangenen, in Roemenie 
D Ned 1 - 21 30 
Van U wil ik zingen, koorzang 
D Ned 1 - 21 55 
Tijdsein, info 
D Ned 2 - 18 30 
Sesamstraat en Jeugdjournaal 
D^Ned 2 - 19 12 
Kinderen voor kinderen, show 
D Ned 2 - 20 09 
Popeye, stnp 
D Ned 2 - 20 30 
Bij Koos, kwis 
D Ned 2 - 21 40 
Buch, literaire info 
D Ned 2 - 22 45 
Den Haag vandaag 

Vrijdag 21 feb. 
D BRT1 - 1810 
Prikballon, doe-magazine 
D BRT1 - 18 25 
Star trek, SF-sene 
D BRT1 - 20 15 
Als de wereld zo groot, waar uw vlag 
staat geplant, over Kongo 
D BRT1 - 21 15 
Goede vrienden, nieuwe sene 
D BRT 1 - 21 40 
Mezza musica, licht klassiek 
D BRT2 • 19 00 
1 Week sport 
D BRT2 - 21 15 
De laatste magnaat, film 
D Ned 1 • 19 25 
Avro's toppop, show 
D Ned 1 - 20 28 
Een paradijs voor schurken, film 
D Ned 1 - 22 20 
Avro's televizier 
D Ned 1 - 22 50 
M.A.S.H., sene 
D Ned 1 - 0 15 
Blade runner, triller 
G Ned 2 - 19 12 
Hints, kwis 
• Ned 2 - 19 40 
Postkoets naar Cheyenne, western 
C Ned 2 - 21 30 
Voetbalvandalisme, dok 

Een f Sim 
pet dag 

Zaterdag 15 feb. 
Honeysuckle Rose 

IndezeAmenk film uit 1980 komt de 
country & westernmuziek uitgebreid 
aanbod BuckBonhiam(WillieNelson) 
IS de leider van een rondreizende band 
die in de problemen komt wanneer zijn 
gitarist besluit er onder druk van zijn 
vrouw de brui aan te geven IVIetEmmy-
lou Harns, Priscilla Pointer, Slim Pic
kens, e a (Ned. 1 om 22 u.) 

Zondag 16 feb. 
Un uomo da bruciare 

Ital film uit 1962 Na een verblijf van 
twee jaar in Rome keert Salvatore (Gi-
an Maria Volonte) terug naar zijn ge
boortedorp HIJ werpt zich op als leider 
van de boeren in de strijd tegen de ma
fia en de grootgrondbezitters (Ned. 2 
om 22.38 u.) 

l\/laandag 17 feb. 
Brainstorm 

Twee wetenschappelijke onderzoe
kers hebben een techniek op punt ge
zet om emoties en zintuigelijke waarne
mingen te registreren De belangstel
ling voor die ontdekking is enorm Mei 
o a Natalie Wood en Cliff Robertson 
(RTBF 1 om 20 u.) 

Dinsdag 18 feb. 
The blues brothers 

Amenk musical uit 1980 met o a 
John Belushi, James Brouwn en Ray 
Charles Twee broers proberen zingend 
geld bijeen te krijgen voor het weeshuis 
waar zij beiden opgroeiden (RTL om 
20.05 u.) 

Woensdag 19 feb. 
Le petit monde de Don Camillo 

De verfilming van de roman van Gu-
areschi was de eerste van een lange 
reeks over de rivaliteit tussen 
dorpspastoor Fernandel en de kommu-
nistische burgemeester Peppone (Gino 
Cervi) (RTL om 14.30 u.) 

Donderdag 20 feb. 
Les grand fonds 

Amenk avonturenfilm van Peter Ya
tes uit 1977 Twee sportduikers bren
gen hun wittebroodsweken door op de 
Bermuda's In de buurt van een gezon
ken onderzeeër vinden zij resten van 
een oud Spaans galjoen dat mogelijk 
een fabelachtige schat bevat Ivlaar zij 
VI nden ook een flesje morfi ne f^et o a 
Jacqueline Bisset, Nick Nolte en Robert 
Shaw (RTBF 1 om 20.25 u.) 

Vrijdag 21 feb. 
Blade runner 

Rutger Hauer kan met verklaren waa
rom hij in de VS zoveel sukses heeft In 
deze Amenkaanse SF-film uit 1982 
maakt hij deel uit van een groepje „re
plica's", op mensen lijkende robotten 
die slechts vier jaar leven Hij trekt met 
een ruimteschip naar de aarde op zoek 
naar de man die hen heeft gemaakt 
(Ned. 2 om 0.15 u.) 

13FEBRUARI1985 



• I V H H wmmm 

Vanuit mijn tele
visiezetel schrijf ik 
u een brief alhoe
wel ik weet dat hij u 
nooit zal bereiken. 
Maar ach, hoeveel 
brieven waarin 
men zijn gemoed 
lucht bereiken ooit 
hun bestem
meling? 

A l ^ ^ Ik schrijf u, beste 
^ l ^ j * Cory, om u geluk te 

| 3 * wensen met uw 
• • verkiezingsover

winning. Oh, ik 
weet het de stemmen zijn nog steeds 
niet geteld en geen God zal ooit we
ten hoeveel stemmen mister Marcos 
— zoals je je rivaal steeds zo welle
vend noemt — achter zijn naam 
kreeg. En hoeveel stemmen weduwe 
Aquino Corazon. Maar hoeft dat nog 
wel? 

Beste Cory, 
Beste Cory, Ik schrijf u omdat de 

eerste weken van 1986 van grote in
ternationale bewogenheid waren. Er 
aan ontsnappen kunnen wij niet, 
want wij zitten elke avond op de 
eerste rij om het wereldgebeuren 
mee te maken. Terwijl gij uw grillig 
vaderland afrotste volgden wij de 
avonturen van Tom en Jerry, zijnde 
de president van de grootste natie ter 
wereld en de woestijn-outlaw Kadaf-
fi. Wij in Europa, beste Cory, kijken 
ons de ogen uit op het veelkleurige 
Zuidelijk Afrika dat zonder schroom 
zijn leed en ongelijk voor de camera's 
wegdanst. Zo ook hebben wij het 
aanzwellend gemor van de verschop
pelingen van Haïti dag aan dag zien 
oprukken naar het paleis van Baby 
Doe. Het heeft nogmaals geleerd dat 
wanneer het volk (en de USA) echt 
verandering wil de omwenteling niet 
tegen te houden is. Ik weet het, beste 
Cory, dat je je nu afvraagt of ik maar 
dat te vertellen heb. 

Ja, eigenlijk schrijf ik je deze brief 
om je te zeggen wat je reeds lang 
weet: wij zijn een stukje van de we
reld. We are the world, weet je wel. 
Beslist keek je mee naar het vuur
werk dat Ctiallengerien beste gaf bo
ven de kusten van Florida. Was dit 
niet de tik op ons verwaande hoofd 
die herinnerde aan de wijsheid dat 
wie hoog vliegt ook laag kan vallen ? 
Ook Marcos. Dat Sjtsjaranski en zijn 
jonge bruid mekaar na 12 jaar wach
ten weer terugzien is het bewijs dat 
wanneer grootmachten met mekaar 
willen praten veel menselijk leed kan 
geklaard worden. Ook van die wereld 
zijn wij een stukje. 

Hier en nu, beste Cory, is het moei
lijk voorspellen of je ooit in de zetel 
van mister Marcos terechtkomt. Ik 
hoop het voor de miljoenen Filippi-
no's die voor vrijheid en vrede heb
ben gestemd. (En ook een beetje 
voor ons want ik weet dat de zon in 
het Westen ondergaat en opkomt in 
Zuidoost-Azië, als je begrijpt wat ik 
bedoel). En mocht het je ooit lukken 
dan wens ik je de moed om voor de 
sukkelaars die van de vuilnisbelten 
van Manila eten een echte moederXe 
zijn. Men moet de sloppen van de we
reld gezien hebben om te weten wat 
men wenst. Je voornaam mevrouw 
Aquino, is Corazon, ik ken genoeg 
Costa-del-Sol-Spaans om te weten 
dat dat hart wil zeggen! • 

P.S. Beste Cory, als je een dezer 
een van de 220 Vlaamse missionaris
sen In je land tegen het lijf loopt ver
geet hem/haar dan niet te groeten, ik 
weet dat ze begrijpen wat ik in mijn 
brief bedoel. 
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fniAo^kan 
In de nacht van 15 op 16 maart 1946 dinamiteerden 

,, onbekenden'' de IJzertoren. Het gerechtelijk onder
zoek naar de daders werd in juni 1951 zonder resultaat 
stopgezet. Het dossier van één van de meest merk
waardige onderzoeken uit de Belgische rechtsgeschie-
denis werd doodgewoon in de archieven opgeborgen. 

H ET Davidsfonds, dat 
destijds — zoals tal van 
andere Vlaamse vereni

gingen — bij de heropbouw van de 
toren een grote financiële bijdrage 
leverde en in 1094 een half miljoen 
schonk voor herstellingswerken 
zal, n.a.v. de veertigste verjaardag 
van de aanslag, de feiten in herin
nering brengen. Daarom organi
seert het tot einde april op tien 
plaatsen in Vlaanderen een Konfe-
rentie met Louis De Lentdecker on
der de titel ,,40 jaar na de bom on
der de IJzertoren". De reeks start 
op dinsdag 18 februari in het audi
torium R102 van de UFSIA te Ant
werpen. 

Louis De Lentdecker mag zich 
een bevoorrecht getuige noemen 
van de onmiddellijke naoorlogse 
periode. Tijdens de tweede wereld
oorlog stond hij in het Gewapend 
Verzet. De periode van epuratie en 
repressie maakte hij als verslagge
ver van nabij mee. In zijn jongste 
boek ,,Tussen twee vuren", haalt 
hij trouwens herinneringen aan die 
woelige periode op (zie onze be

spreking in WIJ van 21 november 
1985). 

L.d.L. heeft ook het dossier over 
de aanslag op de IJzertoren gron
dig onderzocht. Hij spreekt over 
,,IJzergate, het schandaal dat de 
Belgische regering niet noodlottig 
werd", cant toen het onderzoek in 
de goede richting evolueerde werd 
het plots stopgezet. Wie meer in
lichtingen over de lezingen wenst 
kan deze krijgen bij DF-nationaal, 
Blijde Imkomststraat 79-91 te 3000 
Leuven (016/22.18.01). 

ShortStory 
Een wolfin schapevacht 
is ook maar een mens. 

(Jonas) 

^eeifielsn^ 

Amper zeven WlJ-lezers vonden het juiste antwoord 
op onze puzzel nummer 115. Het betrof Gerrit Achter
berg (1905-1962) met zijn gedicht,, Mijn moeder sterft''. 
Onder deze Meespelers werd mevrouw Paulette Ne-
lissen uit de Burgemeesterstraat 3A bus 17 te 3000 Leu
ven geloot als winnares. Eerstdaags ontvangt deze da
me een boekenpakket. Veel leesgenot! 

Wij blijven natuurlijk doorgaan. 

D EZE week zochten wij in
spiratie bij onze Noorder
buren. Wij drukken een 

stukje poëzie af en U pluist uit wie 
dit gedicht schreef en hoe de pre
cieze titel ervan luidt. 

,,Wees altijd zacht voor hen die 
eenzaam staan 
omdat zij groter zijn dan die hen 
tarten. 
O, laat de dorst dier onbegrepen 
harten 
niet zonder laving langs uw leven 
gaan. 
En zien zij al uw vreugden donker 
aan, 
en breekt hun zwijgen soms een 
woord dat hard en 
wreed klinkt — bedenk dan hun 
gespannen smarten, 

zij zelven weten van hun trots de 
waan. 

Diep woelt in hen 't onzegbare ver
langen 
naar zachtheid, warm omhelzen en 
de lange 
strelingen van een vrouw die 
spraakloos mint... 

en zij die de eenzame dit heeft ge
geven 
verbrandt zijn duister in haar war
me leven 
en in zijn vreugde voelt zij zich weer 
kind." 

Wij wachten uw antwoorden in 
tot en met maandag 24 februari. Op 
het bekende adres: WIJ,,.Meespe
len (117)", Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. Veel speurgenot. 

WEL ? ecrtjefta 
AL fïAA/i ££N pofcra^ 

G£UV£5,r ? 

sirtD JU OCK 

AF.5>LA/iAC£ti ? 

Hoe H££r 

Gej* 

C^\/êÈen 

De Vlaamse televisie heeft wat eigen jeugdprogram
ma 's betreft een prachtige traditie. Zopas werd deze 
nog meer klank bijgezet met de bekroning van de 
jeugdfilm ,,Nena", die geproduceerd werd in de reeks 
Rondomons. Een kinderprogramma waarin jeugdfilms 
uit alle landen worden gedraaid en waar kinderen nogal 
wat oog voor hebben. ,,Nena" werd bekroond met de 
prijs van de Vereniging van de Vlaamse Radio- en TV-
pers 1985. De film krijgt nu zondag 16 februari om 
17u. 15 een verdiende herhaling. 

H IER in het kort het verhaal. 
Nena en Sonja zijn zus
sen die alhoewel zij van 

mekaar houden ook vaak met me
kaar overhoop liggen. Terwijl Nena 
er een sport van maakt samen met 
vriendjes de toeristen die de grot
ten van Kanne bezoeken te plagen 
is Sonja vooral geïnteresseerd in 
mooie kleedjes. Ook is zij plichtbe
wuster dan haar zusje en helpt 
haar grootvader bij de l<ampernoe-
likweek in de mergelgroeven. 

Na kattekwaad (en erger) komt 
Nena in een luchlkoker terecht en 
raakt gekneld. Sonja voelt zich een 
beetje schuldig want net voor het 
gebeuren heeft ze nog maar eens 
ruzie gehad met Nena. 's Avonds 
is Nena nog steeds niet terecht en 
Sonja voelt pas nu aan hoe veel ze 
eigenlijk van haar zuster houdt. De 
hulpdiensten snellen ter hulp, maar 
de koker is te smal om een redder 
door te laten. Het zal uiteindelijk 
Sonja zelf zijn die haar zuster zal 
bevrijden uit de benarde situatie. 

Een verhaal van vriendschap 
dus maar ook een beetje over het 
leven in een dorp met nog veel bui
ten. Ook het verhaal van de vele 
hulpdiensten die bij zo'n gebeuren 
opgetrommeld worden en vaak in 
mekaars weg lopen. Dat zoiets niet 

uit de duim gezogen is bewijzen 
Heizel- en andere drama's. 

,,Nena" is dus niet zomaar een 
verhaaltje en dat tilt de film tot een 
waarheidgetrouw gebeuren op. De 
kilometerslange ondergrondse 
mergelgroeven in Kanne, deelge
meente van Riemst, zijn inderdaad 
gevaarlijke toestanden. ,,Nena" 
herinnert dan ook an incidenten zo
als de instorting van de grotten in 
1958 waarbij een twintigtal mensen 
om het leven kwamen, twee jaar 
geleden vonden speleologen er de 
geraamten van een man en zijn 
hond en een jaar geleden ver
dween er nog eens een kind. 

Tal van plaatselijke verenigingen 
hebben gefigureerd in de fim en 
door hun simpatieke onbeholpen
heid ,,Nena" nog boeiender ge
maakt. 

Gekende namen als Luc Philips, 
Dries Wieme, Nolle Versijp e.a. zor
gen voor de afwerking. 

De film heeft ook de buitenland
se zenders aangesproken zodat 
kinderen uit de VSA, Australië, Joe
goslavië, Spanje, Nederland, 
Frankrijk, Groot-Brittanië, Ierland, 
Finland, en Turkije zullen meege
nieten met de spanning in ,,onze" 
Nena! 

13 FEBRUARI 1986 



14 w^ 
Afstand tussen schrikbeel en realiteit vernauwt... 

Onzekerheid 
regeert de voetbalwereld 

De voetbalwereld blijft in beroering. In Frankrijk wil 
Bernard Tapie, de wonderdokter van het zakenleven, 
nu ook het voetbalterrein betreden. In de wielersport 
ondergroef hij al de machtspositie van de ploeg Gui-
mard. Tapie vormde een sterk blok rond Hinault en Le-
mond en dit leverde hem vorig jaar alvast een Tourze
ge op. Op de groene rechthoek wil hij zich nu ontfer
men over Olympique Marseille. 

TAPIE weekte, met geoorloof
de en ongeoorloofde midde
len (maar wie kan m de ge

commercialiseerde sportwereld 
nog het een van het ander onder
scheiden ?), de gevierde Michel Hi
dalgo los bij de Franse voetbalbond 
en die mag nu met een onbeperkt 
budget de spelersmarkt af
schuimen. 

Verontwaardiging? 
Tapie zegde luidop dat hij met 

kan begrijpen waarom een Frans 
klubelftal nog nooit een Europese 
beker won. Hij wil daar wat aan 
doen. Frankrijl<, zijn klubs en zijn 
sportpers, reageren voorlopig ver
ontwaardigd maar wanneer de in
ternationale suksessen moesten 
volgen zal de kntiek over enkele ja
ren wel luwen. Men zal dan graag 
vergeten dat Tapie door zijn opbod 
nog meer klubs de vernieling heeft 
ingedreven. 

In Duitsland kwetste Udo Lattek, 
de sombere trainer van Bayern 
Munchen, de trommelvliezen van 
de laatste goedgelovigen. Hij stel
de koudweg dat al het toptalent zou 
moeten verzameld worden in hoog
uit drie klubs en dat die dan zouden 
moeten aantreden in een Europe
se kompetitie... Eigenlijk zegde 
Lattek mets nieuws maar het 

ADVERTENTIE 

spookbeeld van een internationaal 
superkampioenschap werd in het 
verleden door de nationale bonden 
— die een brede massa klubs ver
tegenwoordigen — systematisch 
teruggeduwd. De vraag rijst of men 
dit in de nabije toekomst zal kun
nen blijven doen. De krisis tast nu 
immers overal tegelijk toe en mede 
daardoor groeien top en basis nog 
verder uit elkaar. Op nationaal vlak 
is de strijd wel zeer ongelijk gewor
den. De Duitsers zien overigens 
nog meer problemen. De voet
balsport moet uit de wintersfeer 
worden gehaald. Men pleit voor 
een kompetitiestop van een paar 
maanden (januari en februari wel
licht) die dan kan worden opgevuld 
(want de geldstroom mag nooit on
derbroken worden) met een zaal-
kampioenschap waarvoor nogal 
wat belangstelling zou bestaan. 

In de loge... 
Ook bij ons wordt daarover nage

dacht. De aanhoudende bijtende 
koude verjaagt immers de toe
schouwers uit de stadions en mat
chrecettes van minder dan één mil
joen zijn regel in plaats van uitzon
dering geworden. Anderlecht 
probeert die financieel ongunstige 
trend (niemand blijft gespaard) af te 
breken doors alsmaar nieuwe initi-

Deze week 
in Knack Magazine 

Sparen voor een pensioen 
De doem dat pensioenjcassen leeg zullen zijn op het ogenblik 

dat de mensen die daar nu vooi betalen daar ook recht zullen 
op hebben, is groot. Daarom wordt er van alle kanten 

aanbevolen om toch maar op een of andere manier een appeltje 
voor de dorst opzij te leggen. Uit welke manieren kan er 

vandaag worden gekozen? 

Werkloos Willebroek 
In Willebroek en omgeving 
zijn drie bedrijven van enige 
omvang, en die hebben het al
ledrie moeilijk. Knack bezocht 
een biezonder door de krisis 
geteisterd gebied, en bericht. 

De Lizin-zaak 

Europarlementslid Anne-
Marie Lizin zat enkele dagen 
in een Algerijnse gevangenis 
omdat ze geprobeerd had en
kele kmderen uit het land te 
smokkelen om ze terug te bren
gen bij hun Belgische moeder. 
Hoe zit de zaak van die kinde
ren juridisch eigenlijk precies 
in elkaar. Een onderzoek. 

De waarheid over Babydoc 
Haïti is één van de armste lan
den ter wereld en het heeft een 
van de wreedste diktators: 
,,Babydoc" Jean-Claude Du-
valier. Wie is die Babydoc, en 
over wat voor een land heerst 
hij? 

Midvoor Van den Broeck 
Moet het voetbal worden afge
schaft? En wat is het verband 
tussen voetbal en de volmach
ten van Wil fried Martens? Het 
antwoord verneemt u uit de 
mond van Walter Van den 
broeck tijdens zijn Hart op de 
Tong-lezing in de Beurs
schouwburg in Brussel. En de
ze week ook in Knack. 

Vreugde en verdriet liggen dicht bij mekaar binnen de krijtlijnen, dat 
is altijd zo geweest. Maar de onzekerheid rond het stadion is een kwaal 

die nieuw is. 

atieven te ontwikkelen. Na de loges 
word de businessclass geïntrodu
ceerd en over een paar jaar komt 
daar nog de economy class bij. 

De grenzen van het incasse
ringsvermogen van het publiek zijn 
blijkbaar nog niet bereikt. De arcfii-
tekten van de nieuwe aanpak be
weren bovendien dat de doorsnee 
kijker de grote winnaar wordt van 
al die baanbrekende initiatieven. 
Hij krijgt een komfortabeler stadion 
(en na één jaartje voorzichtig wach
ten ook een duurder toegangs
kaartje..,) rond en een betere ploeg 
op het veld. We kunnen niet altijd 
gemakkelijk volgen maar we moe
ten intussen wel vaststellen dat 
eerlang zeven eerste klasse sta
dions en acht klubs (de twee van 
Brugge) zich de trotse bezitter van 
nog nauwelijks omstreden loges 
zullen mogen noemen. 

Nederland voert de diskussie op 
een totaal ander vlak. Men vraagt 
er zich af hoe lang Marco Van 
Basten, het nieuwe Lieverdje van 
Ajax, en zijn supperoffensief voet
bal predikende trainer Johan 
Cruyff nog voor het Nederlands 
voetbal kunnen behouden blijven. 
Het heet dat beiden over een paar 
jaar naar CF Barcelona zouden 
overstappen waar Johan nog een 
openstaande rekening moet veref
fenen... 

Nederland heeft zijn eigen (spor
tieve maar vooral financiële) beper
kingen altijd scherp ervaren en er 
bijna met kwetsende zelfgenoeg-

De sportweek 

De wanhoop van 
onze atleten 

N A Parijs, Dusseldorf en 
Maastrich is Lievin nu de 

thuishaven geworden van de Bel
gische indooratletiek. Deze plek, in 
de omgeving van Lens in het noor
den van Frankrijk, schijnt onze at
leten vooralsnog niet tot grote da
den te inspireren. Dat kan ook 
moeilijk. Wij blijven het enige zich
zelf respekterende (?) sportland ter 
wereld dat niet over een eigen in-
dooratletiekpiste beschikt. Daar
voor is nog steeds geen geld ge
vonden, 't Is godgeklaagd wanneer 
men al die ondergesneeuwde of 
drijfnatte tenniscouts rond de ge
meentelijke sporthallen ziet lig
gen... Voor ons geen Bubka's en 
geen Olssons. Wel de gebroeders 
Desruelles en nog enkele andere 
dapperen die het maar met willen 
opgeven ondanks de systemati
sche tegenwerking van regionale 
en nationale overheden en van de 

zaamheid over gemediteerd. De te
rugval van de jongste jaren schijnt 
evenwel afgeremd. Er meldt zich 
jong talent. Maar desondanks blijft 
grote bekommernis doorklinken: 
de kwaliteit van de spelersoplei
ding neemt af. Er worden alsmaar 
minder bekwame mensen gevon
den die zich voor vrijwel niets met 
de jeugd willen bezig houden. De 
jeugd zelf is veeleisend geworden. 
Daarin gesteund door ouders die 
het grote geld al naar zich zien 
toestromen... Het verhaal hebben 
wejook al rond onze velden horen 
vertellen... 

„T Voetbalveld"... 
En last but not least meldt de te

levisie zich overal tegelijk aan als 
een bedreiging voor het voetbal. 
Het schrikbeeld van lege stadions 
en veel televisiecamera's doemt 
weer op. In ons bekabeld landje 
worden de liefhebbers met voetbal 
overstelpt. Vorige zondag moest 
men een fanatiek supporter zijn om 
de warme huiskamer en Liverpool-
Manchester United in te ruilen voor 
een vriesmatch van de favoriete 
ploeg. Het wordt inderdaad een 
probleem en weinig wijst op begrip 
of enige tegemoetkoming vanwege 
de televisie. Die laat zich leiden 
door kijkcijfers en de wetenschap 
dat de sponsors de camera's ,,ei
sen". De klubs kunnen hun belan
gen moeilijk hard maken tegenover 
een rivaal die tegelijkertijd een 
bondgenoot is. De tijd dat de 
wedstrijdontvangsten niet langer 
van doorslaggevend belang zijn, 
schijnt inderdaad aangebroken. 
Zeker voor de topklubs die in de za
kelijk geleide sportwereld meer 
dan ooit de kleintjes zullen afstoten 
of negeren. Het voetballandschap, 
zoveel staat vast, zal in de komen
de jaren grondig herschikt worden. 
Hoe is nog onzeker. En evenmin 
weten we of de traditionele stadion
bezoeker er zichzelf nog zal in te
rugvinden. 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

eigen txjnd wiens organisatorische 
onbekwaamheden niet langer tot 
lachen maar nog enkel tot huilen 
kunnen inspireren. Waar hebben 
Annijs, Rousseau e.a. het ver
diend? 

Het korte leven 
van 
J.C. Bouvy 

VORIGE week stierf Jean Clau
de Bouvy. De Belgische Zai-

rees (of omgekeerd) van AA Gent 
was een vertrouwde en gewaar
deerde figuur geworden in ons 
eerste klasse voetbal. Hij kwam als 
jonge knaap uit de Ardennen naar 
Anderlecht. Hij sloeg er nooit een 
gek figuur, integendeel. Maareen 
stamplaats in het eerste elftal was 
voor hem niet weggelegd. Hij ver
trok naar AA Gent. Ook hier had hij 
nog een paar jaren nodig om echt 
door te breken. Nu was hef zover 
en nu sloeg het noodlot toe. Bouvy 
was geen gewone voetballer, hij 
was een minzame man met een fa
milie en buitengewoon meegaand 
in de omgang. Het toeval bracht 
ons destijds met hem in kontakt 
Het leven had hem veel geleerd. 
Vooral daardoor straalde hij men
selijke warmte uit die men in Gent 
node zal missen. 
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Hendrik Carette - Frans Deschoemaeker: 

Een talentrijke 
poëzie-tandem 

Tijdens de jaren '60 en '70 liep de poëzie in Vlaan
deren voor een deel in het kielzog van de vijftigers, de 
experimentelen die zich hier vooral onder de hoede van 
Jan Walraevens en het tijdschrift,, Tijd en Mens'' kon
den uitleven. 

Gemakshalve werden de voorbije twee decennia als 
zwakke lyriek-broertjes beschouwd, zeker als men uit
schieters als Snoek, Van Bruggen, De Conincken nog 
een paar anderen, buiten beschouwing laat. 

R viel in die periode nog één 
marlonte figuur te noteren: 
de jong gestorven Jotie 

T'Hooft, al valt te betwijfelen of de
ze de artistieke roem van Jacques 
Perk of Van Ostaijen zal evenaren. 
Misschien heeft Hedwig Spellers 
het bij het rechte einde wanneer hij 
zijn in '84 verschenen essay
bundel over de verarming in de 
dichtkunst der voorbij twintig jaar 
de weinig charmerende titel „Met 
verpauperde pen" meegeeft. En 
toch. Er zijn goede (jongere) dich
ters. Niet wanhopen dus. 

Carette 
Van het Westvlaamse duo Hen

drik Carette en Frans Deschoe
maeker verschenen eind vorig jaar 
nieuwe bundels die duidelijk ma
ken dat de Vlaamse poëzie bij be
paalde dichters nog in goede han
den zit. Deze twee redakteurs van 
het letterkundig tijdschrift „Dioge
nes" hebben buiten hun West
vlaamse afkomst (Carette, geb. 
Brugge, 1946, Deschoemaeker, 
geb. Kortrijk, 1954) en hun identiek 
redakteurschap ook nog gemeen 
dat ze beiden aan hun derde dicht
bundel toe zijn. 

Hendrik Carette debuteerde in 
1974 met,,Winter te Damme" bij 
de toenmalige Brugse uitgever Jo-
han Sonneville, vierjaar later volg
de,,Ik leef dus ikzweef nog" (Con
tramine, Antwerpen-1978) en zo
pas verscheen zijn,,Klacht van een 
grootgrondbezitter & twintig ande
re gedichten". Carette is dus ver
re van een veelschrijver maar wat 
van hem is verschenen is kwalita
tief sterk. 

In een verwijzing naar een uit
spraak van de Elfstedentochtwin
naar Jeen Van den Berg (1954) 
stelt Carette dat ,,de dichter het 
verstand op het vriespunt moet 
houden, zoniet dreigt het gedicht 
— onder het gewicht van het den
kwerk — in al zijn voegen vervaar
lijk te kraken en te begeven. 

Lyrisch gestemde 
Kuifje 

En Carette laat de Idee niet pri
meren, zijn gedachtenwereld wordt 
in zijn poëzie door gevoelens gedo
mineerd, deze gedichten komen uit 
de pen van een man van vlees en 
bloed. Er zit wel Iets plechtigs aan 
deze poëzie, het zijn de woorden 
en gevoelens van een ,,groot
grondbezitter", universele en iet
wat aristokratische tochten van een 
lyrisch gestemde Kuifje die in het ti
telgedicht van de bundel ten tonel 
wordt gevoerd en ons via omzwer
vingen in Siberië, Bosnië, Patago-

nië en Venetië naar een rillende Ril-
ke op de rotsen van Capri voert. 

Hendrik Carette brengt in ,,Sa
traap van de zee" een treffende 
hommage aan Paul Snoek (,,De 
minnaar van verzilverde vrouwen 
en / verzilverde vestzakhorloges 
werd het bedbeest"), relativeert de 
funktje en de waarde van de grote 
dichters in,,Gedicht voor een half
zachte dandy" (ze ,,zijn een soort 
buiksprekers en vuureters / in de 
lege arena van een leeg stadion") 
en komt tot de fabrikage van een ei
gengereide lyrische god ("één van 
de vele verachtelijke / wensen in 
het warhoofd van dit / uw onverbe
terlijk gedichtje"). Carette kan ook 
heel speels uithalen zoals in 
,,Soms droom Ik" waarin hij een 
jonge Portugese non ten tonele 
voert die haar kontakten met de 
dichter afwissel via hitsige tele
grammen en/of lange, kuise brien. 

Of: de alles onthullende lyrische 
CCC-epistels van Henri-Pierre Ca
rette. 

Desclioemaeker 
Frans Deschoemaeker debu

teerde in 1979 met de bundel 
,.Stroomafwaarts", „In de spiegel
zalen van de herst" verscheen in 
1984 en nu zijn derde bundel uit, 
,,De Onderhuidse Lach van de 
Landjonker". Voor het manuscript 
van deze bundel kreeg Deschoe
maeker in '83 de Provinciale Poë-
zieprijs van West-Vlaanderen. Wat 
bij Deschoemaeker dadelijk opvalt 
is zijn rijk beeldgebruik. Deze kleu
rige en keurig opgesmukte taal 
komt heel goed tot haar recht in de 
eerste cyclus van deze bundel, 
,,Een klompendans in Craquele", 
geschreven ,,bij fragmenten uit het 
werk van Pieter Corneliszoon 
Broodbuydel, bijgenaamd ,,de Sa
tijnen" (1554-1589). Deschoemae
ker trekt hier al zijn poëtische re
gisters open, hij schildert lyriek met 
een rijk koloriet, schrikt er niet voor 
terug, ,Alva als lava over de tongen 
te laten lopen" en pakt bijwijlen su
persensueel uit, luister maar: 
,,Geen teerder welving / dan de 
welving in je keursje, / witen ge
lepeld". 

Vlade doeken van Broodbuydel, 
of verkies je de vertrouwde Breug
hel, droomt Deschoemaker weg uit 
onze koele mechanische twintigste 
eeuw (dfr. het gedicht ,,Zondag" 
pag. 27) waar hij uit het Bourgon
dische aroma van kwark en zweze
rik en braadworst en bier tuimelt in 
onze tijden van ,,oliebollendamp 
en bengels met plastieken zonne-
brllletjes". 

Zijn ontegensprekelijk kultuur-

pesslmisme steekt danig de kop in 
de tweede cyclus uit de bundel, 
,,Zelfportret met windhond en aan
verwante rekwisieten". Er zit di
kwijls een flinke dosis zelfspot on
der de (klater?-) gouden gewaden 
waarmee deze poëzie is gedra
peerd. 

Trage siijtaqe... 
In het gedicnt ,,l3e goede holte" 

zadelt de dichter zich op met Gro
te Gedachten en Gevoelens,,,wee
moed om den aardkloot en zo", 
(pag. 24) en m ,,Op de fiets" (pag. 
26) eindigt een tocht langs wilgen, 
kanada's en wiegend weiland op 
een „road to nowhere" van Talking 
Heads (hij rijdt ,,naar welk ander 
grijs? / Naar welke onherken
baarheid?"). 

Deschoemaeker zit totaal in de 
fin de siècle-sfeer wanneer hij ver
wijst naar de Tachtigers (in ,,De 
nacht van de poëzie in Wannegem-
Lede" — pag. 35, en ,,Aan de 
Tachtigers van de twintigste 
eeuw"). 

Er zitten staaltjes van grote poë-

Hendrik Carette 

zie in deze bundel, Deschoemae
ker kan — net als Carette overi
gens — gerust tot onze beste dich
ters van de jongere generatie 
worden gerekend. Het gedicht 
,,Een aardig feestje" illustreert m.i 
het best zijn grote kwaliteiten: de 
dichter schildert er een artiesten-
feestje dat naar blasé en passé 
ruikt. De buiken zijn dikker gewor
den, de wagens gestroomlijnder en 
de vrouwen,,nieuw", niet meer die 
van weleer. 

In een artificiële roes van over
vloed en holle konversatie besluit 
Deschoemaker dit gedicht met het 

Frans Deschoemaeker 

ontnuchterende,,De Trage Slijta
ge naderde tastbaar". 

Gelukkig is deze slijtage met in 
zijn poëzie aanwezig. Hier stuwt 
een kracht die nog veel verwachtin
gen inhodut.-

* Hendrik Carette,,,Klacht van een 
grootgrondbezitter & 20 andere ver
halen". Uitg. Gents Poézlecentrum. 
295 Fr. 
* Frans Deschoemaeker,,,De Onder
huidse Lach van de Landjonker'. 
Uitg. Lannoo, TIelt. 350 Fr. 

ANZ en Coremanskring: 

De Islandsuite 
te Antwerpen 

In het weekeind van 14 en 15 maart komt de,, Island
suite" naar Antwerpen. Deze produktie van Dree Pere-
mans is ongetwijfeld het hoogtepunt van het Vlaamse 
volksmuziek-gebeuren van de jongste jaren. 

De organisatie berust bij het ANZ en de Core
manskring. 

IN 't jaerzeventien hondert. Gij 
moet niet zijn verwondert, wij 
gaen al naer Nieupoort om te 

slaen een akkoord..."Zo begint 

lied nr. LXIV uit de ,,Chants popu-
laires des flamands de trance" van 
Edmond de Coussemaecker, uit
gegeven in Gent in 1856 Een pr-

De Islandsuite, Vlaamse volksmuziek van het betere soort. 

achtig lied dat in tien strofen vertelt 
hoe een reis naar IJsland in de 
18de eeuw vertiep. 

Waarom ging iemand in de 18de 
eeuw naar IJsland? Niet om de 
vuurberg Hekla te bewonderen, 
met om de geijsers te bekijken, met 
om Reykjavik te beozeken en nog 
veel minder omdat de luchtvaart
maatschappij via IJsland goedko
pe vluchten naar Amerika heeft. 
Toen trok men derwaarts om te vis
sen. Wat een hele onderneming 
betekende, een vaak bangelijk 
avontuur van zes maanden. 

De Islandsuite brengt een uniek 
sfeerbeeld rond de geschiedenis 
van de Ijslandvaart. De teksten, 
gehaald uit autentieke brieven van 
een aantal Ijslandvissers, worden 
gesproken door Kristien d'Hollan-
der, terwijl de liederen worden ge
zongen door Wannes Vande Vel
de, Paul Rans, Dirk Van Esbroeck, 
Alfred den Ouden en Knstien, Piet 
Sercu, Mimi Van Dijck, Rita Mos-
selmans, Paul Bess, Frans Iven en 
Juan Masondo. 

In het eerste deel worden aller
lei traditionele zeemansliederen 
door de medewerkers vertolkt. In 
het tweede deel wordt de eigenlij
ke Islandsuite gebracht. 

De twee voorstellingen — ekslu-
sief voor Antwerpen — vinden 
plaats op vrijdag 14 en zaterdag 15 
maart a.s. telkens om 20.15 uur in 
de Arenbergschouwburg. Plaats
bespreking IS mogelijk aan de 
Arenbergkassa of op het sekreta-
riaat van de Coremanskring (tel.: 
03/238.82.08). 
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Het 49ste keer Vlaams Nationaal Zangfeest: 

„Geen vreemden 
tot heersers in t land" 

Op zondag 27 april zal het Antwerpse Sportpaleis an
dermaal tot de nok gevuld zijn met muziek-minnende 
Vlaams-nationalisten. Onder het motto,,Geen Vreem
den tot heersers in 't land" ('n vers uit de Van Rijswijck-
mars) organiseert hetANZop die dag het 49ste Vlaams 
Nationaal Zangfeest. 

DEZE week maandag startte 
de kaartenverkoop. Voor
uitziende nationalisten die 

graag een mooi plaatsje innemen 
voor dit totaal-spektakel doen er 
goed aan niet te wachten met hun 
bestelling. 

Herman Vos 
Het motto van dit Zangfeest 

wordt door de bekende Vlaams-
nationale auteur en tekstscrhijver 
Herman Vos in het tweemaande
lijks tijdschrift van het ANZ bekom-
mentarieerd. 

„Wij Vlamingen hebben zéér 
vaak van die gesprekken waarop 
een zware stilte volgt. De eeuwen 
van onderdrukking, bezetting en 
„bevrijding" zijn aan onze geest 
voorbijgetrokken. De verknechting 
en de uitbuiting en erger nog de 
vernedering, het lichamelijke en 
geestelijk pauperisme... het is ont
zettend zwaar om dragen geweest. 
En dus die haast tastbare bezin
nende stilte. Tot iemand zegt, met 
een vage glimlach • 't Mag een mi
rakel heten dat wij nog bestaan. En 
een ander zegt: en dat wij nog on
ze eigen taal kunnen spreken. En 
nog een ander: neen, dit volk krijg 
je niet op de knieën..." 

Daar is nochtans hardnekkig aan 
gewerkt geworden. Met schandpa
len en duimschroeven, met kerker, 
brandstapels en vuurpeletons. 
Vooral met traktaten, ordonnan-
tièn, plakkaten en dekreten die de 
taal, en dus het volk tot in de wor
tel wilden vergiftigen en uitroeien. 
De pesticide werd geraffineerder 

naarmate de onderdrukkers zich 
wat men noemt ,, beschaaf der" 
gingen opstellen. ,,Dit volk moest 
latijns worden of verdwijnen. Het 
onderging noch het ene, noch het 
andere lot. Omdat iedere genera
tie haar mannen en vrouwen heeft 
gekend die weigerden zich aan de 
bezetter te verkopen. Lieden die 
vaak met het leven bekochten dat 
zij „geen vreemden duldden tot 
heersers in 't land". 

'n Hele ploeg 
De organisatie van zo'n massa-

feest kost een bom geld én vereist 
een maandenlange voorbereiding 
van honderden mensen. Alge
meen ANZ-sekretaris Rob Eykens 
is het duiveltje-doet-al. 

De regie wordt andermaal waar
genomen door Herman Slagmul
der. De redevoering zal uitgespro
ken worden door ANZ-voorzltter 
Valeer Portier. De gelegen-
heidsteksten en de presentatie 
worden verzorgd door Jos van der 
Veken, tenwijl Tine Ruysschaert en 
Francis Verdoodt de voordracht uit
spreken. Het Vlaams Symfonisch 
Orkest en het Groot Gabriëli-
koperensemble vormen het orkest, 
Octaaf Boone komjxjneerde de ou
verture, Juliaan Wilmots schreef de 
koort)ewerkingen en orchestraties. 
Deze laatste dirigeert ook, samen 
met Jos Cuppens, Lode Dieltiens 
en Michael Scheck. 

Een koorgroep van 500 zangers, 
samengesteld uit de meer dan 500 
bij het ANZ aangesloten koren, on
dersteunt mee de massazang. Her

man Elegast, Chris De Moor en 
Gust Teugels treden op als solisten 
en de Aalsterse bewegingsgroep 
Alkuone zorgt voor de koreografie. 
Vier grootse muziekkajsellen staan 
in voor het voorprogramma en de 
apoteose. 

Kaarten 
Zoals gezegd kunnen vanaf deze 

week de kaarten besteld worden. 
De prijzen variëren tussen de 200 
en 600 frank. Groepen, gehandi-
kapten, VOS-leden, bejaarden en 
jeugdbewegingen genieten aan
zienlijk verminderingen. 

Telefonische plaatst}espreking is 
mogelijk op het nummer 
03/237.93.92. Het makkelijkst is 
evenwel het overeenkomstig be
drag over te schrijven op het ANZ-
rekenirignummer 410-O116611 -40. 
Waarbij U duidelijk naam, adres, 
aantal en soort van de gewenste 
toegangskaarten moet vermelden. 
Plus 20 fr. verzendingsonkosten. 

Het standbeeld van Preua'nomme te Hasselt, herhaaldelijk mikpunt van 
blinde haat. 

Nog net voor zijn overlijden 

Nieuwe LP met 
Preud'liomme-liedjes 

Schaars zijn de artiesten die zo geliefd zijn dat hen 
bij leven reeds de eer te beurt valt in steen en brons te 
worden vereeuwigd. De zopas overleden Armand 
Preud'homme was deze eer wel weggelegd. Sommi
ge haatdragers konden dit niet velen en het Preud'hom
me standbeeld bij het kultureel centrum te Hasselt was 
dan ook vlug het mikpunt van blind vandalisme. 

ADVERTENTIE 

Wie kritisch wil bouwen aan 

ZELFBESTUUR en VREDE! 

in een geest van GODSVREDE 

en VERDRAAGZAAMHEID 
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14-daags hlad 
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IND januari werd hiet monu
ment te Hasselt nogmaals 
besmeurd. Het was de 

VUJO-Limburg die tiet gebeuren in 
de pers bracht. 

Nog net voor zijn overlijden werd 
een nieuwe LP met kinderliedjes 
van Preud'homme uitgebracht. 
Het Davidsfonds en de Vlaamse 
Volkskunstbeweging wezen ge
loofd voor deze uitgave. 

„Gevaarlijke lui.." 
Uit de toespraak van Clem De 

Ridder n.a.v. de uitgave pikken wij 
een korte passage waarin de DF-
voorzitter het belang voor het volk 
beklemtoont van dichters, kompo-
nisten en zangers van volksliede
ren en... de verdachte,, belangstel
ling" die bepaalde regimes tonen 
voor artiesten die dicht bij hun volk 
staan. 

„Waren de toenmalige vervol
gers van Preud'homme wijzer ge
weest, dan hadden zij geweten, dat 
zij precies hetzelfde deden wat an
dere inquisiteurs gedurende eeu
wen vóór hen vruchteloos hadden 
gedaan. Van de middeleeuwse 
troubadours af, over Emiel Hulle-
broeck, Jef van Hoof, Armand 
Preud'homme e.a. Vlaamse kom-
ponisten, tot hedendaags toon-

dichters en zangers als de Griek 
Theodorakis en de Oostduitser 
Biermann, heeft elk repressie
apparaat zich vergrepen aan dich
ters, toondichters en zangers. Dit 
zijn immers gevaarlijke lui voor 
despoten en regimes. De gevoe
lens, verlangens en betrachtingen 
die zij in zichzelf en bij het volk aan
wezig weten, geven zij in hun liede
ren vorm en klank én... kracht. 

Wie de geschiedenis nagaat van 
nationale bevrijdingsbewegingen, 
van religieuze renouveaus, van so
ciale omwentelingen, stelt vast dat 
deze maatschappelijke verande
ringen altijd begeleid, en soms 
zelfs geïnspireerd werden door lie
deren die dichters en toondichters 
in de mond legden van het volk." 

De overledene kon geen mooier 
eresaluut toegedicht krijgen. 

De plechtige uitvaart van Ar
mand Preud'homme heeft plaats 
nu zaterdag om 11 u. in de basiliek 
van Edegem 

aSste VLAAMS NATIONAAL 

ZAnGFEEbC 
/ >» SPORTPALEIS ANTWERPEN 

/ / ^ zondag27april86 14 30U 

YREtEMDen 
TOTHECmSERSIttTUWP. 
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Het VU-paitijbestuur 
deelt mee... 

Na af loop van het Volksunie
partijbestuur van maandag 10 fe
bruari hebben de ondervoorzi t
ters Jaak Gabriels en Jef Maton 
samen met Hugo Schiltz, fraktie-
leider in de Vlaamse Raad, vo l 
gende mededel ingen verspreid 
ten behoeve van de pers. Alge
meen voorzi t ter Vic Anciaux 
neemt enkele dagen rust. 

KS 
De Volksunie reageert verbolgen op 

de recente uitspraken van VBO-voor-
zitter André Leysen m.b.t. de toekomst 
van de Kempische Steenkoolmijnen 
(KS). Zijn verklaringen zijn erg demago
gisch en getuigen geenszins van een 
fundamentele benadering van het pro
bleem van de KS. De gezegden van 
Leysen wakkeren daarenboven de 
angstpsychose in Limburg en de be
dreigde sektor aan en gaan voorbij aan 
de feitelijke situatie, evenals aan de reë
le noden. 

De VU stelt vast er de voorbije tien 
jaar niks ten gunste werd ondernomen, 
wat de voorbije regeringen belast met 
een zware schuld. En datgene wat dan 
toch werd afgesproken, voerde men 
eenvoudigweg niet uit. Zowel de ak
koorden van ,,Zwartberg 1966" (waar
in bepaald werd dat er in de eerste der
tig jaar geen afdankingen zouden ge
beuren) evenals andere beloften van de 
opeenvolgende regeringen (waarin 
gesteld werd dat bij eventuele afslan
king gezorgd zou worden voor rekon-
versie) werden met voeten getreden. 

Bovendien houden de stellingen van 
Leysen geen rekening met een reeks 
objektieve ekonomische gegevens die 
pleiten voor het behoud van de KS. In 
dit verband wordt gedacht aan de gro
te arbeids-intensiviteit, de rechtstreek
se en onrechtstreekse tewerkstelling, 
de positieve handelsbalans, het gege
ven dat een mijnsluiting duurder uitvalt 
dan het openhouden van die mijn, de 
dumpingpolitiek van ons omringende 
kolenproducerende landen, de moge
lijkheden tot diversifikatie, enz... 

Limburger = Luikenaar 
De Limburgers, aldus de VU, worden 

al jarenlang voor de gek gehouden. Van 
het vijfjarenplan ('82 - '87) is nog niks 
in huis gekomen; geen mijnschacht, 
geen nieuwe uitbatingen, geen kolen-
centrales, geen diversifikatie. Omdat de 
centrale regering haar beloften niet na
komt, moet Limburg dus boeten. En zo
als herhaaldelijk door de VU werd voor
speld, is de enveloppe uitgeput. 

Thans kan een oplossing binnen 
Vlaanderen inderdaad niet gevonden 
worden, aangezien de financiële mar
ge te smal is, waardoor het egoisme van 
de streken tegen elkaar wordt uit
gespeeld . De Volksunie pleit bijgevolg 
voor een lange termijnvisie met een 
echte federalizering van bevoegdhe
den en middelen. De VU verzet zich te
gen een regering die ons voor voldon
gen feiten plaatst. Een Limburger is in
derdaad een Luikenaar waard; 
wanneer de vergelijking wordt gemaakt 
tussen de gelden die naar het Waalse 
staal afvloeiden en de steun aan de KS, 
dan is het verschil al te groot. 

Binnen Vlaanderen wil de VU een 
brede diskussie op gang brengen, 
waarin met vanuit dogma's wordt ge
dacht. 

Van Ooteghem 
Wat de beweringen van Leysen over 

de jeugdwerkloosheid betreft, verwijst 
de VU naar het opnieuw ingediende 
wetsvoorstel van senator Van Oote
ghem, dat onmiddellijk werk zou ver
schaffen aan tienduizenden werkzoe
kende jongeren. Waarop wacht men 
om dit kreatieve voorstel goed te keu
ren? 

Daarnaast zal een speciale VU-
werkgroep binnenkort met ongnele 
standpunten en resulaten omtrent de^ 
jeugdwerkloosheid naar buiten treden 

In verband met de kompensaties 
voor de legerbestellingen herhaalt de 
VU dat premier Martens het Parlement 
heeft voorgelogen en aarzelt zij niet om 
te gewagen van een Belgische 
Westland-affaire. 

In de Kamer en aan de pers vertelde 

Martens immers dat hl] in de regering 
een akkoord had omtrent de 
kompensatie-verhoudingen tussen de 
gewesten. Minister van ekonomische 
zaken Maystadt verklaarde echter dat 
er geen akkoord bestaat om de vroeger 
afgesproken verhoudingen in acht te 
nemen. Vorige week weigerde Martens 
te antwoorden op vragen terzake. 
Eerstdaags zal de VU nu een reeks vra
gen aan Maystadt stellen. 

Ofwel verklaart Maystadt zich ak
koord met hel antwoord van de premier, 
ofwel doet hij dit niet. In dit laatste ge
val moei één van beide excellenties 
opstappen. 

Voor nieuwe abonnees en voor wervers 

Elke week 1 gratis weekeindje* 
vakantie met WIJ 

v/oor nieuwe WIJ-abonnees 

D Wie tussen 6 februari en 20juni a b nieuwe WU-abonnee wordt 
ingeschreven, heeft kans om een van de 15 weekends te winnen I 

V/oor de wervers 

D Wie tussen 6 februari en 20 juni een nieuwe WU-abonnee aan
brengt, heeft kans om een van de vijf weekends voor wervers te 
winnen. 
Elke werver komt tjowendlen in aanmerking voor de jaartijkse Top 20 
van de t)e5te wervers! 

Elke v r i j dag 

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 WU wer

ven is niet zo moeilIJK. U doet dat best 
met volgende spelregels In het hoofd. 

1. U vraagt het VU-sekretarlaat te 
Brussel enkele formulieren Doortopen-
de Opdracht en een stapeltje WIJ-
proefnummers. 

2. U kent in uw buurt enkele niet gea
bonneerde VU-leden die U een bezoek 
brengt. 

3. U biedt hen een of nneerdere proe-
feKsemplaren van ons weekblad en het 
Doorlojjende 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 bent 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 Meem dan onmiddellijk kontakt 
op met de WU-abonnementendienst, 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 
Voor U liggen daar klaar: 
— een stapieltje 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 at>onnee. 

Als schrijven U te traag is kunt U ook 
telefoneren op nr. 02-219.49.301 

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! En zeg nu zelf, wie wil 
niet 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 f 
Mier ons eerbaar voorstel: 

De data van de t rekk ingen 

Februari 14 en 21 februari voor de nieuwe abonnees 
28 februari voor de wervers 

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

April 4 , 11 en 18 april voor de nieuwe abonnees 
28 april voor de wervers 

Mei 2, 9, 26 en 23 mei voor de nieuwe ationnees 
30 mei voor de wervers 

Juni 6, 13 en 20 juni voor de nieuwe abonnees 
27 juni voor de wervers 
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Begroting Antwerpen: 

Stad heeft geen beleid om 
werkloosheid tegen te gaan 

Vorige week brachten wij het eerste deel van het verslag over de Ant
werpse gemeenteraad waar de rekening 1985 besproken werd. Wij 
sloten de berichtgeving met de VU-kommentaar bij de drastische in
krimping van de toelagen voor kulturele en sportieve verenigingen. 
Wij nemen de draad weer op bij de bespreking van de OCIVIW-
begroting. 

BIJ de aanvang van de tweede dag 
van de begrotingsronde motiveerde 
Fonne Cnck de onthouding van de frak-
tie voor de OCMW-begroting 1986 Als 
de stad vasthoudt aan het sane
ringsplan kan het OCMW geen echt so
ciaal beleid meer voeren en moeten er 
pijnlijke maatregelen genomen worden 
die én personeel (60 % van de uitgaven) 
én hulpbehoevende bevolking hard zul
len raken Onze woordvoerder bewees 
aan de hand van keiharde cijfers dat in 
de meest optimistische veronderstellin
gen het tekort voor de ziekenhuizen 
minstens 300 miljoen hoger liggen dan 
voorzien i 

Verder belichtte hij talrijke knelpun
ten inzake belastingen, verkeer met de 
verloedering van het wegennet na de 
fusie, onderwijs, enz 

Opgemerkt werd een voorstel inzake 
verpachting van kleine gedeelten open
baar groen aan de aangrenzende tuin-
bezitters Deze formule met strenge on
derhoudsplicht zou gezien de krappe 
budgetten een vooruitgang zijn tegen
over de huidige verwaarlozing 

Een dringende vraag werd door Fon
ne Cnck gesteld over de huisvuilver-
brandingsinstallatie ISVAG waar hard
nekkige geruchten bestaan over het 
verbranden van ,,andere zaken dan 

huisvuil" Klaarheid in dit onzuiver 
zaakje is dringend geboden i 

Dirk Van Gelder bracht hilariteit in de 
raad toen hij vaststelde dat de politie die 
de diamantwijk moet beschermen dus
danig bezwaard wordt met ouderwitse 
kogelvrije vesten en bescherming te
gen de nachtkoude Daarenboven 
schort er wat aan de opleiding terwijl de 
nieuwe indeling in zones vooral een ge
brek aan efficiënte centrale leiding met 
de noodzakelijke kontrolemogelijkhe-
den vertoont 

De voortschrijdende automatisenng 
van de administratie van de stads
diensten moet volgens Dirk Van Gelder 
bekeken worden in funktie van de nood
zakelijke vereenvoudiging Het is drin
gend noodzakelijk in 't belang van de 
dienstverlening aan de burger dat de 
adviesgroep nu eindelijk tot een besluit 
komt 

„Gelijkschakeling" 
Clare Govaert stelde kordaat dat de 

bevolking meer gevoelig is voor klein
schaligheid dan voor prestigeprojekten 
Zeker met de totaliteit van belastingen 
die ZIJ moet betalen Het lijstje is erg 
lang uitbouwen Dienst sociale zaken, 
betere werking van de reinigings
diensten, verbetering openbare verlich

ting, herstelling van wegen, proper hou
den van straten 

De samenvoeging heeft voor de dis-
tnkten een verslechtering van de 
toestand op alle gebieden gebracht ter
wijl op belastmgsvlak er enkel een 
verhoging-m-de-gelijkschakeling ont
stond 

Dat hieraan nood is bewees Clara 
Govaert met talrijke voorbeelden uit het 
distnkt Merksem, gaande van onder
wijs, over wegen naar jeugdzorg De 
heraanleg van de wegen in het her
waarderingsgebied ,,Dokske" werd 
eveneens behandeld Dezelfde ver
waarlozing van dedistnkten werd door 
ons raadslid Ria Van Rompay bewezen 
aan de hand van de geplande investe-
nngen voor Deurne wel getel 0,68 % 
van de investeringen (haven uitgezon
derd) I Dat volstaat zeker met voor on
derhoudswerken, laat staan een verbe
tering van het patnmonium, integen
deel I Als de stedelijk overheid met haar 
eigen patnmonium kan onderhouden 
dan moet ze maar de beslissing nemen 
zich er van te ontdoen Men moet we
ten waar de pnoriteiten liggen 

De werkloosheid waar de stad zowel 
als werkgever maar ook als promotor 
van tewerkstelling vormde een groot 
deel van de tussenkomst van Ria Van 
Rompay Het totaal bedrag van het zo
genaamde ,,werken met werkloze" 
stijgt met 76 miljoen tot 213 miljoen 
Nog altijd is er geen inzicht, laat staan 
een beleid inzake toekomstperpektie-
ven en welke taken deze personeelsle
den met nepstatuten hebben 

Vanuit Schilde: 

CVP broodrooft personeelslid 
Nadat de CVP een tweetal jaren geleden een personeelslid van het 

OCMW van Schilde wilde broodroven — omdat deze ambtenaar ver
koos te zwijgen over privézaken van inwoners die een beroep had
den gedaan op het OCMW — ontslaat en broodrooft deze partij thans 
een opsteller van het gemeentepersoneel — omdat deze man niet 
langer wou zwijgen over de onregelmatigheden in bouwdossiers. 

Alhoewel de andere media reeds uitgebreid verhaald hebben over 
het geval van de heer Paul Van Gysel, willen we toch nog even de 
feiten op een rijtje zetten. 

In 1979 wordt Paul Van Gysel ontsla
gen bij zijn vroegere baas, wegens ge
brek aan werk Hij solliciteert bij de ge
meente Schilde, waar net een plaats 
van opsteller wordt opengesteld Eerst 
voorlopig benoemd, wordt hij na zes 
maanden vast benoemd zonder opmer
kingen 

Tewerkgesteld bij de technische 
dienst van de gemeente vraagt hij her
haaldelijk om nauwer bij de dienst be
trokken te worden, maar krijgt van het 
schepenkollege (via de sekretaris) te 
horen dat er op de technische dienst ge
heime zaken besproken worden, waar
van hij geen inzage kan krijgen 

Geen plicht 
tot heldhaftigheid 

Paul Van Gysel ontdekt verschillen
de onregelmatigheden in bouwdos
siers, waarvan hij vermoedt dat leden 
van het schepenkollege erbij betrokken 
zijn HIJ spreekt daarover met zijn 
dienstoverste, die eveneens van die za
ken op de hoogte is, maar krijgt geen 
reaktie Begrijpelijk, want deze dienst
overste heeft ook een gezin en ,,er is im
mers geen plicht tot heldhaftigheid voor 
de ambtenaar" schrijft kommentator 
Hugo De Ridder in,,Het Nieuwsblad-De 
Standaard" van 10 februari 1986 

Paul Van Gysel meldt de vastgestel
de onregelmatigheden in een brief aan 
het schepenkollege, waardoor hij na
tuurlijk bij de duivel te biecht gaat Re
sultaat Van Gysel wordt overgeplaatst 
naar de dienst Bevolking, er wordt een 
tuchtverslag tegen hem opgesteld en 
hij krijgt een berisping 

Op 27 december 1983 weigert Van 
Gysel een franstalige bnef te behande

len , hij wordt verhoord wegens,, weige
ring van dienstbevel", maar het sche
penkollege durft hem daarvoor met 
bestraffen Gedurende twee jaar wordt 
er dan tussen Van Gysel en het sche
penkollege van Schilde een ongelijke 
strijd geleverd 

Ongeoorloofd bezit 

Paul Van Gysel deelt aan het Hoog 
Komitee van Toezicht een lijst mee van 
onregelmatigheden in bouwdossiers 
Het schepenkollege reageert met 
schorsing van éen week zonder loon('), 
overplaatsing naar een apart kamertje 
met spreekverbod ten opzichte van de 
andere personeelsleden en van de 
raadsleden, en een klacht bij hef parket 
wegens het zogenaamd, ,ongeoorloofd 
bezit van vertrouwelijke gemeentelijke 
dokumenten" 

HIJ wordt door de Raadkamer te Ant
werpen op 18 januari 1986 vrijgespro
ken van vervolging De klachten van 
Paul Van Gysel tegen het schepenkol
lege worden intussen door het parket 
nog onderzocht 

Op 6 februan 1986 komt dan de klap 
op de vuurpijl De gemeenteraad wordt 
samengeroepen met als énige punt op 
de agenda tuchtprocedure tegen Paul 
Van Gysel Het schepenkollege ver
zoekt de raad om Van Gysel vanaf 's an
derendaags te ontslaan zonder wedde 
Zowel burgemeester Borslap als sche
pen Marien (beiden CVP-ers) wijzen er
op dat de zaak van de onregelmatighe
den in de bouwdossiers met mag ter 
sprake gebracht worden, wat er wel op 
wijst dat ze in de afloop van die zaak met 
erg gerust zijn 

Tuchtprocedure 
is nietig 

De raadsman van Paul Van Gysel 
verklaart zich van dat verbod mets aan 
te trekken Hij weerlegt in een pleidooi 
van meer dan 3 uur alle beschuldigin
gen, spreekt ook uitgebreid over de be
twiste bouwdossiers (o a over een 
bouwovertreding van de Substituut van 
de heer Prokureur des Konings, die in 
een brief aan het schepekollege om 
sankties vraagt tégen Van Gysel i) en 
betoogt o a dat deze tuchtprocedure 
nietig is Omwille van het feit dat de be
handeling van een tuchtzaak met mo
gelijk is als een strafrechterlijk onder
zoek aan de gang is naast feiten die met 
dit tuchtonderzoek verband houden 
Op grond van dat laatste vraagt VU-
raadslid Toon Claessens de verdaging 
van de stemming, tot nè de afsluiting 
van het strafrechterlijk onderzoek Dit 
verzoek tot verdaging wordt meerder
heid tegen minderheid afgewezen 

Aangezien de Vlaams-nationalisten 
menen dat de stemming over de afzet
ting van Paul Van Gysel met wettig is en 
dat de deelname aan de stemming ons 
later zou voor de voeten geworpen wor
den, verlaten de aanwezige VU-raads-
leden de zitting, onmiddellijk gevolgd 
door de andere opositieleden van PW, 
SPenSOS-leefmiheu We lieten aldus 
de volledige verantwoordelijkheid voor 
deze broodroof aan de Chnstelijke(') 
Volks(') Partij, die met 15 stemmen te
gen O de afzetting goedkeurde 

Pralines snoepend 

Op te merken valt nog dat de leden 
van het schepenkollege duidelijk lieten 
blijken dat het vonnis over Van Gysel 
reeds gevallen was, het pleidooi van de 
advokaat werd door hen zonder enige 
interesse, pralines snoepend, aan
hoord En er volgde geen enkele 
reaktie 

Toon Claessens, 
namens de VU-fraktie 

van Schilde 

ANTWERPEN 
FEBRUARI 
13 KAPELLEN: Bezoek aan de tentoonstelling ,,De Vrouw in het Rijk 

der Farao's" te Brussel Vertrek om ong 8u30 station Kapellen Org 
FVV 

13 EDEGEM: Diavoorstelling over Kigembe door de heer Rumes in ,,Drie 
Eiken" Org Kulturele Kring i s m FVV en VNSE 

14 LINT: Vormingsprogramma „Nationalisme in Vlaanderen Verleden, 
heden en toekomst "door het vormingscentrum L Dosfel 2de deel 
Om 20u in het ontmoetingscentrum ,,Witte Merel", Liersesteenweg 
Inkom gratis Org VUJO-Lint 

14 ARENDONK: Zangavond m kafee Kruispunt, Kerkstraat 210om 20 
uur Org VUJO-Arendonk 

15 EDEGEM: Kaartavond om 20u in ,,Dne Eiken" Inschrijven op voor
hand Org VNSE 

16 WOMMELGEM: Dienstbetoon door Bart Vandermoere in de Klau-
waert van 10 tot 11 uur 

16 WOMMELGEM: Bezoek aan rozenbedrijf in Borsbeek o 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 in 
Borsbeek om 14u 15 Inl 353 68 94 Org VU-Wommelgem 

17 WlJNEGEM: Sociaal dienstbetoon door Hugo Coveliers in het Vle-
minckhof op het Marktplein te Wijnegem van 21 tot 21u30 

18 BERCHEM: Namiddaguitstap naar tentoonstelling „De vrouw m het 
njk der farao's" Vertrek Berchem-station om 12u. stipt Terugrond 
18u Inschrijven vóór 12/2 bij mevr Verplancke (449 93 79) en mevr 
Devroe (239 13 08) Reissom 375 fr leden, 425 fr met-leden Org 
FVV-Berchem 

20 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 

21 TONGERLO-WESTERLO: Ward Hermans spreekt over zijn proces 
voor de Belgische bloedraad in ,,Kapellekeshoef" om 20 uur Inr 
St -Maartenfonds Kempen 

21 KAPELLEN: Geleid bezoek aan de ateliers van Guido Manman (et
ser) en zijn vrouw Monique Grossen Ouweelontwerpster) Vertrek te 
19u30 aan de parking GB te Kapellen 

22 DEURNE: Kaas- en wijnavond vanaf 19 uur in zaal Gypto, Deurne-
Centrum Inschrijven vóór 15/2 bijP DeCorte, Lakborslei 136 Tel 
325 14 73 Org VU-Deurne 

22 GEEL: Heie-nachtbal m zaal ,,De Hoeve" te Geel-Winkelom-heide 
Om20u Org VU-Geel 

22 KAPELLEN: Geleid bezoek aan het atelier te Waasmunster van de 
etser Manman en grafikus juweelontwerpster mevr Grossen Ver
trek 19u30, GB-Kapellen Org FVV 

22 HULSHOUT: 15e Volksumebal in de parochiezaal van Hulshout om 
20u30 Orkest The Wighs 

22 ANTWERPEN: 14u Algemene Vergadering van de Federatie van 
Vlaamse Knngen in het AMVC, Minderbroedersstraat 22 Om 15u30 
referaat door dr Chns Vandenbroeke over de toekomst van het 
Vlaamse volk 

23 KONTICH: Op de koffie met Toon Om 11 uur vertelt Toon Van Over-
straeten zijn politieke ervaringen uit de voorbije maanden Voor brood
jes, koffiekoeken en koffie lOOfr In „De Nieuwe Eendracht", hoek 
Ooststatiestraat en Duivenstraat in Kontich-centrum Org VU-
Kontich 

26 BRASSCHAAT: Toon Van Overstraeten over ,,Van Nijvel naar Na
men" in St-Jozefskapel, Augustijnslei te Brasschaat om 20 uur Re
ceptie aangeboden door het bestuur Org VU-Brasschaat 

28 KONTICH: VUJO-fuif in 't Kelderke, Sint-Rita, Kontich Aanvang 20 
uur 

MAART 
1 EDEGEM: 4e Volkszangavond ,,Kom zing met mij" m m v Theo Mer-

tens en Gust Teugels in het Elzenhof om 20 uur Org Kult Kring, 
VNSE en FVV 

1 BORNEM: Dia-avond verzorgd door Willy Berg over zijn belevenis
sen in Kenia Om 20 uur Org Vlaamse Kring Bornem, Kapelstraat 
71 

2 WOMMELGEM: Sociaal dienstbetoon door Henn Vandeweghe in De 
Klauwaert van 10 tot 11 uur 

VU-aktietrein 
van Kontich 
gestart...! 

Tijdens de laatste week van de 
maand januan gonsde het van bedrij
vigheid in de plaatselijke VU-afdeling 
Niet alleen was er de druk bijgewoon
de nieuwjaarsreceptie (waar trouwens 
nieuwe VU-leden gemaakt werden) 
maar ook een uiterst geslaagde VU-
stunt in de Molenstraat, dat uitgebreid 
in de pers verhaald werd Een week la
ter werd op de ingeslagen weg verder 
gegeaan door een bnefaktie te voeren 
n a V de bar slechte toestand van het 
wegdek in de Vredestraat 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd 
het jaarprogramma voorgesteld Op 23 
februari komt Toon Van Overstraeten 
ons rond de koffietafel vertellen over 
zijn belevenissen m Namen In maart 
spreekt gemeenteraadslid Mon Van 
den Hauwe over het opstellen van de 
begroting en op vrijdag 25 apnl komt 
Willy Kuijpers naar Kontich om ons te 
onderhouden over de voedselhulp m 
Ethiopië en dies meer In mei volgen er 
vervroegde bestuursverkiezmgen, ter
wijl de afdeling samen met VOS naar de 
IJzerbedevaart trekt om daarna met 

verdiende vakantie te gaan In septem
ber nemen we de draag terug op met 
onsjaartijks ledenfeest, terwijl oktober 
m het teken zal staan van onze bejaar
den met een speciale bloemenaktie en 
het bejaardendossier In november en 
december ijveren we weer voor am
nestie, terwijl het Sinterklaasfeest op
nieuw doorgaat Tussendoor zal de af
deling akties voeren rond plaatselijke 
wantoestanden Elk lid wordt vanaf nu 
trouwens uitgenodigd om samen met 
de mandatarissen elke tweede zondag 
van de maand tussen 11 u en 12u even 
van gedachten te wisselen over de po
litieke toestand, dit in lokaal „De Nieu
we Eendracht", hoek Duivenstraat-
Ooststatiestraat Het kontakt bestuur
leden kan alzo op een gemoedelijk ma
nier hersteld worden 

Erwin Brentjens. 

13 gelul(sgetal 
in Borgerliout 

Aan onze trouwe leden Hugo en 
Tinneke Van Loon een hartelijk proficiat 
met hun 13 de kleinkind Knstien 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 
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Lier bezoeken in 
liet Timmermanslaar 

Het Vlaams Nationaal Centrum, het 
overkoepelend orgaan van alle Vlaam
se verenigingen te Lier organiseert, 
naar aanleiding van het Timmermans
jaar, eendagsbezoeken aan de Pallie-
terstad 

Groepen van tien tot max vijftig per
sonen worden met de zo veelspreken
de Lierse gastvrijheid ontvangen in de 
periode tussen Pasen tot einde sep
tember 

Een uitgewerkt programma dat wordt 
aangeboden 

In de voormiddag 

10 u Verwelkoming in het Vlaams 
Nationaal Centrum, Berlarij 80 te Lier 

lOu 30 bezoek aan St Gummarus-
kerk en toren 

12 u 30 koffietafel aan demokra-
tische prijzen in het Vlaams Nationaal 
centrum 

In de namiddag 
14 u toenstische rondleiding met 

bezoek aan de Timmermansten
toonstelling 

17 u einde van de rondleiding 
Groepen die de avondgeneugten van 

Lierke-plezierke verder willen proeven 
worden begeleid 

Besprekingen en/of bijkomende in
lichtingen via de sekretans van de ver
eniging op het nr 03/480 15 79 

Edegem, 1 maart 1986 
Vierde volkszangavond 

Onder het motto ,,Kom en zing met 
mij" IS er op 1 maart a s te Edegem 
weer een hoogdag van het Vlaamse 
lied 

De ervaring heeft ons geleerd hoe 
graag ons volk zingt wanneer het er de 
kans toe krijgt 

Naast de samenzang hebben wij het 
genoegen u nog volgende deelnemers 
voor te stellen -Basilicakooro I v Lau
rent Peelers - Vera Versnick, soliste -

Jos Evenepoel en Leo Van Hoof, bege
leiding - speciale gast is Theo Mertens 

De algemene leiding is in goede han
den van Gust Teugels 

De zangavond gaat door in zaal El
zenhof, Kerkplein te Edegem Deuren 
om19u15 Aanvanc|20u Inkom 150fr 
Voorverkoop 120 fr 

Organisatie VNSE, Kulturele Knng 
enFVV 

Sociaal dienstbetoon 
in Wijnegem 

Op maandag 17 februan zal VU-
volksvertegenwoordiger Hugo Cove-
liers weer aanwezig zijn (zoals elke der
de maandag van de maand) in het Vle-
mmckhof op het Marktplein te Wijne
gem Enditvan21u tot21u30 

Indien U met één of ander probleem 
zit waar U geen oplossing meer voor 
vindt, kom dan even langs In de mate 
van het mogelijke zal hij U graag voor-
thelpen Dit geldt trouwens ook voor 
mensen van buiten Wijnegem' Hugo 
Coveliers zal steeds vergezeld zijn van 
een Wijnegemse mandataris die moqe-

TAK-aktiedag 
in Parijs: 

Gezien premier Martens aan het 
hoofd van een uitgebreide regeringsde
legatie naar Parijs trekt om er de top van 
franstahge landen bij te wonen, noopt 
dit gegeven het Taal-Aktie-Komitee 
haar aktieterrein naar de Franse hoofd
stad te verleggen 

Op zaterdag 15 februari wordt er om 
7u 's morgens stipt vertrokken aan 
Berchem Kerk voor een vijftal informa
tieve akties in Parijs Terug rond mid
dernacht Onkosten 400 frank Boter
hammen en leeuwevlaggen mee
nemen 

Begeleiding Europees parle
mentslid Willy Kuijpers 

Nog enkele plaatsen vrij bellen naar 
Erwin Brentjens 457 72 40 of Bruno 
Huyghebaert 236 23 70 

lijk meer op plaatselijke problemen kan 
inspelen 

Zwijndreclit-
Burcht: 
leden bijeen 

Vong jaar ging de vienng van ,,25 jaar 
Volksunie" in onze gemeente door als 
algemene ledenvergadering Dit jaar 
nemen we echter de traditionele draad 
van de ,Worstenbroodavond' weer op 
Alle leden en sympalisanten zijn van 
harte welkom op 15 februari in de klei
ne zaal van , Vrede Sint-Maarten", 
Dorpsstraat 34 te Burcht Worsten
brood en appelbollen worden aan
gesproken en bij koffie en pint is er ook 
nog wat te zien en te beluisteren Voor
zitter Robert De Cleen zal onze afde-
Imgswerking belichten en senator Ok-
taaf Meyntjens geeft zijn kijk op het ge
meentelijk en nationaal politiek reilen, 
en zeilen 

Als gastspreker is Toon Van Over-
straeten uitgenodigd Hij zal zijn bedoe
lingen en ervaringen toelichten in het 
hol van de Waalse haan Een unieke 
gelegenheid om het ook eens,,echt" te 
vernemen' 

Het programma wordt afgerond met 
diareeksen over de IJzerbedevaart 
1985 en de vernieuwingswerken aan 
ons Vlaams Huis De afwezigen gaan 
er zeker spijt van hebben' Voor de de-
mokratische prijs van 100 fr kan u het 
allemaal meemaken Inschrijven kan op 
volgende adressen Vlaams Huis, Pol
derstraat 15, Zwijndrecht, Robert De 
Cleen J B Tassijnstraat 46, Zwijn
drecht, Erwin Derveaux, Kruibe-
kesteenweg 45, Burcht W M 

w& 19 

OCMW-Kapellen 
„Warme 
maaltijden 
ten huize" 

Met ingang van 11 februari 1986 zal 
het OCMW Kapellen warme maaltijden 
ten huize kunnen bedelen 

Deie maaltijden worden dagelijks 
vers klaargemaakt in de keuken van het 
dienstencentrum t Bruggeske 

De prijs zou zijn vastgesteld op 80 fr 
100 frofl20 fr naargelang het inko 
men van de aanvrager 

Op doktersadvies kan voor dezelfde 
prijs een dieetmaaltijd bekomen 
worden 

Al wie beroep wil doen op deze dienst 
verlening kan kontakt opnemen met 
volgende adressen 

Dienstencentrum 't Bruggeske, Hoe 
vensebaan 12/1, tel 665 00 79 

OCMW Kapellen, Chr Palle 
mansstraat 74, tel 664 89 89 

(meegedeeld) 

WEST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 
13 IZEGEM: Mark Deweerdt over ons parlementair stelsel Hoedemo-

kratisch is het werkelijk'' In de Bar van het Stedelijk Auditorium 
Kruisstraat om 20u Toegang 50 fr Org Vlaamse Studie-en Vor
mingskring 
IZEGEM: Avondwandeling Start aan 't Spiegelaarke Brugstraat om 
19u30 Nadien boterhammen in't Spiegelaarke Org FVV 
IZEGEM Geert Bourgeois over het kiesstelsel in België in het Oud 
Stadhuis om 15 uur Org Vlaamse Vereniging van Gepensioneer
den Izegem 
VER-ASSEBROEK: Voordracht door Mare Perneel over,,Dromen 
•en hun verklaring" m herberg Leenhof, bij de kerk Ver-Assebroek 
Aanvang 20u Toegang leden 50 fr met-leden 75 fr Org Davids-
fonds Ver-Assebroek 

21 GISTEL: VU-ledenfeest met Vlaamse hutsepot Animatie Frans Ja 
cobs Gratis tombola Prijs 250 fr per persoon Ook sympatisanten 
en vrienden zijn welkom Inschrijven bij Rony Anseeuw 059/27 78 70 

21 IZEGEM. Ontmoeting met de Volksunie Met Toon Van Overstrae-
ten als gastspreker Inzaai,,Century" Nederwegom20uur Inkom 
gratis Org VU- en VUJO-lzegem 

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

MAART 
2 IZEGEM: Vlaams Huis, 13u30 Start voor wandeling te Kaster Org 

Wandelklub Vlaams Huis 

14 

17 

18 

Brugse VU laakt Brugse SP 
De leden van de VU-arrondissementsraad van Brugge-Torhout-Oostkust 

namen met vreugde kennis van de uitslag van de stemming nopens het in-
noverweging nemen van het wetsvoorstel van kamerlid Hugo Coveliers in de 
Kamer. Een duidelijke meerdereid van 96 versus 71 kamerleden is van oor
deel dat er toch minstens over het aanslepende amnestie-probleem mag wor
den gedebateerd; het betrokken wetsvoorstel (oorspronkeli|k van VU-
kamerlid Joos Somers) wil amnestie verlenen voor misdrijven tegen de uit
wendige veiligheid van de staat, meer dan 40 jaar geleden. 

BIJ de stemming viel het op dat de 
meeste franstaligen tegen de in over
weging gekant blijven, met uitzonde
ring van de Waalse liberaal en Kamer
voorzitter Jean Defraigne Een zeer 
nadrukkelijke meerderheid van Vlaam
se volksvertegenwoordigers vindt te
recht dat dit verstandige wetsvoorstel 
moet behandeld worden 

Tot onze verbijstenng echter verzet
ten een achttal Vlaamse gekozenen 
zich evenwel tégen deze in overwe-

TVOop 
de koffie 

Zeer recent werd in Kontich een ca
fe en zaal van VU-sympathisanten ont
dekt In de,,Nieuwe Eendracht" op de 
hoek van de Ooststatiestraat en de Dui-
venstraat heeft het VU-bestuur senator 
Toon Van Overstraeten , ,op de koffie'' 
uitgenodigd op 23 februari 1986 om 
11u 

De receptie werd naast de nodige 
schuimwijn en heerlijke boterhammet
jes opgefleurd met TV-beelden Het 
was een door VU-lid Enk Jacobs zelf ge
filmd verslag van de VU-aktie op zater
dag 25 januari, rond een verkrot pand 
m de Kontichse dorpskern VU-jongere 
Herbert Van de Poel was als ,,Ratten
vanger van Hameien" verkleed en 
kwam kleurrijk en haarscherp in beeld 
terwijl hij met betoverende fluitmuziek 
het ongedierte uit het vervallen fabriek
je lokte 

VU-Kontich heeft imeder geval een 
bemoedigende start genomen en wil er 
samen-ook met de jongeren-flink te
gen aan gaan 

Els Jaeken 

loivmt^i 
D 21 j ergotheratpeute zoekt een be
trekking in haar specialiteit doch is ook 
bereid als bediende of sekretaresse te 
werken 

D 22j ongehuwd meisje met A2 diplo
ma techniek-wetenschappen en dacty
lografie en vertrouwd met informatica, 
zoekt een betrekking als bediende in 

het Brusselse of op de as Brussel-Aalst 
Voor ml zich wenden tot Senator-
Burgemeester Dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 

D 20-jarige jongedame, diploma 
H S Beroepsonderwijs - afdeling kan
toor zoekt dringend een gepaste betrek
king 

D Zelfstandige schilder zoekt werk, 
zowel binnen- als buitenhuis Liefst in 
de omgeving van Gent 

D 38-jarige gehuwde man, diploma 
/\6/A2 handel en talen (Ned - Frans -

Duits en Engels) 18 jaar ervanng als be
diende in een bankinstelling zoek dnn-
gend een gepaste betrekking 

• 23-jange jonge dame diploma gea-
gregeerde voor het L O voor de vakken 
Nederlans, Engels en Duits, met erva
ring als sekretaresse (stage) zoekt een 
betrekking als bediende 

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

ging Bij deze laatsten vallen ons de 
namen op van de beide SP-
kamerleden uit het arr Brugge Jan Le-
clercq en Pierre Chevalier De overige 
volksvertegenwoordigers uit het arron
dissement Brugge stemden (gelukkig) 
voor 

De VU-arrondissementsraad be
treurt en veroordeelt de houding van 
Leclercq en Chevalier 

Geen respekt 
voor demokratie 

Ten eerste getuigt dit van een ont
stellend gebrek aan respekt voor de 

demokratie Het in ovenweging nemen 
van een wetsvoorstel is noch mm noch 
meer een demokratische opdracht In
dien men tenminste van oordeel is dat 
het Parlement het politieke forum is 
waann èlles moet kunnen besproken 
worden De weigering om over een 
voorstel - waarover men van mening 
kan verschillen - te praten in het Par
lement neigt naar diktatoriale opvattin
gen over de werking van een Parle
ment Dat uitgerekend SP-ers, die zo 
graag de mond vol hebben van open
heid, verdraagzaamheid en vrije me
ningsuiting, zich aldus opstellen is ver
rassend, ja zelfs beangstigend' 

Bovendien illustreert deze opstelling 
een toch wel erg spijtige mentaliteit 
Deze Brugse SP-vertegenwoordigers 
willen blijkbaar voor altijd de haat in 
stand houden Zij moeten dan wel al
dus nog de Brugse VU, de eerlijkheid 
hebben dit te zeggen én te zwijgen 
over vrede en verzoening m het bui
tenland 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

Kartulzerinnenstraat 4, 8000 Brugge I 

Openverklaring van een voltijdse 
betrekking van geneesheer-specialist 

in het departement radiologie en echografie 
Vereiste voorwaarden: 

1 Belg zijn, 
2 de burgerlijke en politieke rechten genieten, 
3 voldoen aan de mihtiewetten, 
4 van onberispelijk gedrag zijn, 
5 lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie, 
6 houder zijn van het diploma van doctor in genees, heel en ver 

loskunde, 
7 tot de uitoefening van de geneeskunde in Belgiè gemachtigd zijn 
8 m het bezit zijn van een getuigschrift van erkennmg van geneesheer 

speciahst m de radiodiagnose daarenboven bewijzen voorleggen van spe 
ciale bekwaamheid en een ervarmg in de echografie, vasculaire en in 
terventionele radiografie, C A I scan en digitale substractie angiografie, 

9 de voor de gesolhciteerde funktie bepaalde biezondere voorwaarden 
vervullen (specialisme, ervaring, erkenning als geneesheer specialist te 
gen uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidaturen, erkenning bij in 
diensttreding door het Rijksinstituut voor Ziekte en 
Invaliditeitsverzekering), 

10 verplichting te Brugge gevestigd te zijn, éen jaar na het einde van 
de proefperiode. 

Inschrijvingsgeld 1 000 fr te storten op pr nr 000 0099581 59 van het 
AZ St Jan van het OCMW Ruddershove 10 8000 Brugge, met vermei 
ding „geneesheer specialist in de radiologie en echografie" 

De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum vitae moe 
ten ingediend worden, uiterlijk op 15 maart 1986 bij de Voorzitter van 
het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Kartuizenn 
nenstraat 4, 8000 Brugge 1 

(Adv 23) 
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VU-fraktie zeer aktief 
In Aalsterse raad 

Op 28 januari l.l. had de eerste gemeenteraad van dit jaar plaats. 
De eigenlijke agenda bevatte amper 25 punten, waarvan de meeste 
dan nog zuiver administratief waren. Belangrijk was het voorstel tot 
oprichting van een nieuwe parochie op de rechteroever en het ge
ven van namen aan nieuwe straten in de wijk Horebekeveld aan het 
einde van de Botermelkstraat. 

Ook het herwaarderingsgebied Aalst-
rechteroever kwam nog eens ter spra
ke De sociale bouwmaatschappij Vei
lig Wonen wil er o a een nieuwe wijk 
bouwen op de gronden van het oude 
stadsmagazijn aan de Hoge Vesten 
Vooral de verwerving van een stukje 
grond om een verbinding te maken met 
de Doolhotstraat lokte kritiek uit van 
VU-raadslid Denayer Hij wees vooral 
op het gevaar van doorgaand sluikver-
keer in deze nieuwe wijk en pleitte voor 
het inrichten van een woonerf Schepen 
voor Stadsherwaardering Dooms suste 
de gemoederen door te stellen dat de 
plannen nog met definitief waren en dat 
een latere bespreking over de details 
steeds zal mogelijk zijn 

In tegenstelling tot de eigenlijke 
agenda was het interpellatiegedeelte 
wel zwaar gestoffeerd Er waren im
mers zomaar eventjes twaalf interpel
laties ingeschreven waarvan tien door 
de VU-raadsleden Caudron en De 
nayer 

Fraktieleider Jan Caudron opende de 
reeks met een voorstel tot het verrich
ten van de nodige benoemingen in de 
stedelijke peutertuinen en kinderdag
verblijven Van de 57 personeelsleden 
werken er immers 44 in tijdelijk ver
band 6alsDAC'er, 6alsTWWeneen 
als vervangster Nochtans bestaat er 
een goedgekeurde personeelsformatie 
uit 1984 De VU-volksvertegenwoor 
diger wenste dan ook dat er zo vlug mo
gelijk examens zouden ingericht wor
den om tot de vaste benoemingen te 
kunnen overgaan Sommige perso 
neelsleden werken reeds meer dan 10 
jaar tijdelijk Ten tweede wenste hij een 
kaderwijziging goedgekeurd te zien 
vooreen aantal kinderdagverblijven Uit 
het antwoord van de schepen van Per 
soneel kon opgemaakt worden dat de 
beide problemen zullen onderzocht 
worden door het schepenkollege en 

dat de gevraagde examens en kader
wijziging weldra zullen uitgevoerd 
worden 
Slachthuis 

Met zijn tweede interpellatie over de 
problemen van het stedelijk slachthuis 
had Jan Caudron evenveel sukses, ver
mits nog dezelfde dag van de gemeen
teraad de verkoopakte eindelijk en dit 
na 17 maanden ondertekend werd 
Eind augustus 1984werd de principle 
Ie verkoop immers ondertekend en 
doorgestuurd naarde provincie Op re
gelmatige tijdstippen kwam het VU-
raadslid op deze problematiek terug 
o a nadat de goeverneur op 29 okt 
1985 zijn schriftelijk akkoord gegeven 
had met de verkoop Naast de vraag 
rond de verkoop zelf informeerde Jan 
Caudron ook naar de geplande werken 
voor de nieuwe slachtlijnen, naar het 
aangekondigde vleesuitsnijbedrijf, naar 
de terugbetaling van de staatssubsi
dies Tevens wenste hij te weten of er 
sprake was van het aflDOuwen van de 
siachtlijn voor runderen en waarschuw
de hij dat de lozingsnormen wel eens 
niet zouden kunnen nageleefd worden, 
dit gezien de slechte reputatie van de 
aankoper op dit vlak in Aarschot, waar 
hij ook een slachthuis bezit 

Schepen voor Regies De Pauw be
kende dat de verkoop lang geduurd 
had maar toonde toch wel fier de kers
verse verkoopakte HIJ wees op de ka
pitaalsverhoging die nodig was voora
leer de verkoop kon plaats hebben In 
zake de slachtlijnen gaf hij tot dat het 
enkel nog de bedoeling was om var
kens te slachten en geen runderen 
meer terwijl hij tot slot mededeelde dat 
de lozingsnormen tot op heden steeds 
nageleefd werden in Aalst In een kor
te repliek bleef de interpellant zijn be
zorgdheid uitdrukken over de milieulast 
en over de terugbetaling van vroegere 
staatstoelagen 

Van straten... 
Meteen startte het zoveelste vragen-

festival Danny Denayer zo maar event
jes zeven vragen of interpellaties Inza
ke de verhoging van de waterdruk op de 
rechteroever van Aalst blijkt de 
toestand te zullen verbeteren na het 
aanleggen van een nieuw aanknoop-
punt met deTMVW-hoofdlijn aan de Bo
termelkstraat 

Leeuwenmoed 
gaat Langlaufen 

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

VU JO en Vlaamse 
beweging 

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

21 feb Vlaamse beweging en soci
aal ekonomische visie 

7 mrt Bespreking met afgevaardig
de van VUJO-nationaal 

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

Zaal ,,De Klok", Dorpsplein, 
Nieuwkerken-Waas Aanvang 20 uur 

Lees deze week in 

4 weken lang 

Wedstrijd 
KIJK OP VROUWEN 

ERVAREN REIZIGERS GEVEN TIPS 
Zes mensen uil de reiswereld, die zelf veel onderweg zijn, geven 
bruikbare tips vanuit eigen ervaring Wie kan meer weten over 

reizen dan zjj ^ 

DRIE REISKOFFERS 
Drie vakantiebestemmingen, drie kledingstijlen Wie naar zee 
gaat of naar de bergen, of wie een stadsvakantie uitstippelt, 

neemt heel andere kleren mee 

DE WITTE STEDEN VAN ALENTEJO 
Sus Van Elzen en Maria Fialho zijn net terug van een van hun 
zwerftochten door Maria's Portugal DeAlentejo, eenstreek 

van boeren en opstand bekeken door hun ogen 

EEN HUIS OP WIELEN 
Zwerfwagens kunnen met allemaal onder de 

gemeenschappelijke noemer, motorhome" worden 
geklasseerd Pierre Darge maakte een overzicht van de markt 

en geeft praktische tips voor het gebruik 

LEZERS SCHREVEN HUN 
VAKANTIEVERHAAL 

Stapels en stapels vakantieverhalen hebben we doorgelezen 
We weten dat alle schrijvers nieuwsgierig zijn geworden De 

iien winnaars van onze vakantieverhalen wedstrijd vindt u nu in 
Knack Weekend 

MET DE TREIN DOOR INDIA 
De Nederlandse fotograaf Paul C Pet maakte een schitterend 

hoek over zijn treinreizen door India Luxueus uitgegeven 
reisverhalen zijn een trend m een tijd waarin steeds minder 

mensen geld hebben voor het echte wegwezen 

KIJK OP VROUWEN 
De sociale kontesterende nonkonformiste en de progressieve 
vrouwelijke vrouw twee heel verschillende types uit de socio-

kulturele analyse van Sobemap 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

OOST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 
14 SINT-GILLIS-DENDERMONDE: Jaarlijkse hutsepotavond (of kou

de schotel) met tombola om 20u m De Schuur, Torrestraat te St -Gillis 
175 f r 

14 SINAAI:„KunstindeStad",visiesenoptiesdoorEH DaanDeSmet 
In zaal „De Kroon", Sinaaidorp 17 Om 20 uur Org A Verbruggenk-
nng Sinaai 

15 SINT-AMANDSBERG: Tafelen met de Volksunie in zaal Macao, Ant
werpsesteenweg 237 Aanvang 19u30Aperitief, 20u Vlaamse hut-
sepot,21u Spreker Paul Van Grembergen, 21 u30 Kwisavond en 
gezellig samenzijn Prijs 350 fr Inschrijven bij Lieve 'Jolie 
(091/51 49 81) voor 10/2 Org VU-Sint-Amandsberg-Oostakker 

15 BELSELE-EVERGEM: Tentoonstelling , ,Oude en nieuwe kantwer-
ken" in het jeugdheem te Evergem-Belsele Van 14 tot 20 uur Inkom 
gratis Iedereen welkom Ook op 16/2 van 10 tot 12 uur en van 14 tot 
20 uur Org FVV-Belsele 

16 GERAARDSBERGEN: Jaarlijks eetmaal m De Vlasschaard, Gent
se Stwg 45 te Hemelveerdegem Van 11 tot 20 uur Kaarten te ver
krijgen aan de ingang Org VU-Geraardsbergen 

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

21 KRUIBEKE: Algemene ledenvergadering in lokaal 't Zonneke, Am
bachtstraat om 19u30 

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

23 ZOMERGEM: Geleid bezoek aan tentoonstelling ,,De vrouw in het 
njk der farao's" (Kon Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brus
sel) Toegang individueel 150 fr , m groep 100 fr Vertrek Markt te 
Zomergemom 13u30 Org Vlaamse Knng Zomergem 

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

MAART 
1 LATEM-DEURLE: Waterzooi-avond om 19u30 in het parochiaal cen

trum, Latemstraat 32 te St -Martens-Latem Met tombola en dansge
legenheid Deelname 500 fr Inschrijven vóór 22 feb bij de 
bestuursleden Org VU-Latem-DeurIe 

1 ERTVELDE: Opening tentoonstelling werken van kunstenaars uit Er-
tvelde zelf Gastspreker Luk Van Parijs, burgemeester van Evergem 
Deze tentoonstelling loopt t/m 30 maart Org Vrienden van het 
Vlaams Huis De Veldbloem Ertvelde 

Geutelingenkomltee 
eert „Sente Plone" 
te Zwalm 

Wie zegt dat er in de Vlaamse Ar
dennen nooit wat gebeurt heeft het ver
keerd voor Vonge zaterdag en zondag 
werd er feestelijk de heilige Apollonia 
— beter gekend als ,,Sente Plone" — 
gevierd Dat ging te Zwalm gepaard 
met het bakken en degusteren van de 
geutelingen, een aardige streekspeci-
aliteit Honderden van deze lekkernij
en worden verorberd onder het plegen 
van het aloude schietgebed ,,Sente 
Plone verlos mij van de pijn, 't sij groot 
of cleyn" Maar tijdens het komende 
weekeinde gaat het feest door Zater
dag en zondag vanaf 10 u worden 
weer geutelingen aangeboden en zon
dag is er om 14 uur aan de kerk van 
Munkzwalm de traditionele paarde-
nommegang Om 15 u geeft aan Can-
teclaer en Zwalmmolen de 

Zwalmfanfare een optreden ten beste 
Vanaf 14 u zijn er geleide wandelin
gen door de Zwalmstreek Hier de ver
trekplaatsen en de uren 

Dikkele, aan de kerk, cafe ,,Casi
no", 12 km Na de wandeling optreden 
van ,,The road runner blues band" 

Munkzwalm, aan ,,'t Karrewiel", 10 
km-wandeling 

Roborst, vertrek aan de Bostmolen, 
10 km ver 

St.-Maria-Latem, gehucht ,,Klein 
Zwitserland", vertrek aan ,,het Gale-
rijtje", voor ,,slechts" 6 km 

Deelnemingsprijs 30 f r , verzeke
ring en artistieke hennnenng (het Apol-
loniavlagje) inbegrepen 

Het geutelingenkomltee dat zorgt voor deze echt simpatieke feesten 
graag even in het winterzonnetje Te veel om op te noemen maar toch 
enkele bekende gezichten uit de Zwalmstreek Willy Schimsky (OCMW-
raadslid) van Roborst-Zwalm, Casimir Beeke (St -Maria-Latem), Mar
cel De Boe (VTB-VAB) en Annemie De Smet (sekr VU-Zwalm) 
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vu-gemeenteraadsleden 
met diareeks op Algemene 
Ledenvergadering 

De VU afdeling Kruibeke verzamelt 
de leden naar jaarlijkse gewoonte op 
vrijdag 21 februane k m'tZonnekeom 
19u30 

De agenda vermeldt ondermeer wel
komwoord door voorzitter Jos Cop 
Overzicht van de jaarwerking 85 en 
voorstellen van de planning voor '86 

De hoofdbrok van de avond wordt 
opgeëist" door de gemeenteraads 

fraktievoorzitter Luk Verbiest en ge 
meenteraadshd Jenny Willems die aan 
de hand van een zelfgemaakte diareeks 
de reeds uitgevoerde openbare werken 
zullen verduidelijken 

Nadien zullen de gemeenteraadsle
den door middel van een vragenlijst de 
leden aktief betrekken bij enkele poli 
tieke hangijzers Daartoe behoren on 
dermeer de mogelijke aankoop van het 
kasteel Wissekerke, de hoorzittingen 
de benoemingen en de Kultuurraad Er 
IS steeds gelegenheid tot vragen stel
len en gezellig samenzijn Het bestuur 
laat de aanwezige leden met op hun 
honger en biedt, een en ander 

Een avond dus om aan te raden aan 
alle leden welke meer willen weten over 
de VU m het Kruibeekse gemeente 
beleid 

dSa 

Informatieavond te Lovendegem 
Hormonen In de vetmesterij 

Op vrijdag 14 februari om 20 u gaat 
in het Parochiaal centrum, Kasteel-
dreef, Lovendegem een info-avond 
door over hormonen in de vetmesterij 
Objektieve informatie, zowel voor de 
producent als voor de verbruiker zal 
door een team van deskundigen, ieder 
volgens zijn specialiteit, aangebracht 
worden 

Prof dr ir R Verbeke direkteurvan 

Tombola Vlaamse 
Vriendenkring 
Lovendegem-
Vinderhoute 
Waardebon 15 000 F 13 287 
Waardebon 5 000 F 10 274 
Waardebon 3 000 F 13 368 
Waardebon 2 000 F 10 710 
Waardebon 1 000 F 12 046, 11 829, 
13 578,13 752,11 202,10 769,12 879, 
14 124 

Waardebon van 2 000 F voor omslag-
nummer 15 961 

Aankoopbons afhalen voor 30 april 
'86 bij Cyriel Van De Voorde Appens-
voorde 123, Lovendegem 

ZOeK€aC]6 

D Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde 
(RUG) met zeer ruime ervaring - 48 jaar 
- zoekt een betrekking bij o a aanne
mersfirma's, verzekeringsmaatschap
pijen, industneen 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 

LIMBURG 
FEBRUARI 

het laboratorium voor scheikundige 
analyse van eetwaren van dierlijke oor
sprong 

Dr ir J De Boever hoofd labo Vrou
wenziekten AZ Gent medisch aspekt 

Oswald Van Ootegehm, VU-senator 
en reeds jaren op de bres tegen het ge-
bruik van hormonen in de vetmesterij 

Ir J Geldof, projektleider Platteland
sontwikkeling standpunt werkgroep 
, Hormonenvrij vlees" 

Na de uiteenzettingen door de des
kundigen IS er mogelijkheid tot 
vraagstelling De organisatoren leggen 
de nadruk op het informatief karakter 
van deze avond 
(meegedeeld) 

Uitslag tombola 
Vlaamse Klub-
Erembodegem 

28 
31 

1 2180 
4 2772 
7 6782 
10 2635 
13 4370 
16 7529 
19 1033 
22 1372 
25 2324 

1142 
1102 

34 4108 
37 2005 
40 3564 
43 4320 
46 2041 
49 2706 
52 4080 
55 2007 
58 6681 
61 1315 
64 3572 

2 4113 
5 5187 
8 5346 
11 8418 
14 2156 
18 4344 
20 2452 
23 4271 
26 4019 
29 6137 
32 1504 
35 2350 
38 7272 
41 2437 
44 1265 
47 6496 
50 7234 
53 1100 
56 3593 
59 1487 
62 6359 
65 2414 

3 2682 
6 2305 
9 2740 
12 2248 
15 1156 
17 2129 
21 6379 
24 3395 
27 1325 
30 4329 
33 1225 
36 3244 
39 1292 
42 1336 
45 3257 
48 1056 
51 2622 
54 6457 
57 2090 
60 5084 
63 2192 

Prijzen af te halen Groenstraat 140 
tot 31 jan '86 

13 

15 

22 

22 
23 

28 

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 in zaal ,,De Weyerman' 
teBoekt Zolder vanaf 20 uur Kaasschotel + 1 glas wijn 150fr Org 
VU-Heusden-Zolder 
HERK-DE-STAD- Mosselfeest verschoven naar 21 maart 
GENK: Provinciale raad VU-jongeren Limburg om lOu in de Slag-
molen 
BREE: Vierde gouwbal van VNJ Limburg om 20u30 in zaal El Toro 
Bree Inkom 50 fr Reuze tombola, allen hartelijk welkom 

Sociaal dienstbetoon 
te Hasselt 

Volksvertegenwoordiger Willy De-
saeyere houdt op volgende dagen en 
uren zitdagen van sociaal dienst
betoon 

Elke maandag van 17u tot 20u, Al-
destraat 20/1 te 3500 Hasselt 

Elke vrijdag van 17u tot 20u, Pol
lenstraat 11 te 3510 Kermt Hasselt 

m 21 

Vormingscentrum 
Lod. Dosfel 
organiseert: 

— Jongeren en Vlaams-
nationalisme 25 februari 7 maart in 
de Vakbel-lokalen Limburgstraat 90 
9000 Gent 

— Vlaamse Beweging. Nooit van 
gehoord' 4 en 1& maart in de Leke 
Lekestraat 33 9900 Eekio 

— Kollaboratie, repres&ie en am
nestie 10 en 17 maart in Damberd 
Statieplaats 13, 8800 Roeselare 

— Politiek regionalisme dé uit
weg? 12en 19maart inTrefcentrum 
Kiekenstraat 1 3000 Leuven 

— Vlaamse Beweging en sociale 
beweging. 2 en 9 apnl, m West-
Flandna G Gwijde van Namenstraat 7 
8500 Kortrijk 

— BRT weg ermee''BRT- wat 
doen we ermee?: 2 en 8 apnl in 
Vakbel-lokalen, Limburgstraat 90 9000 
Gent 

— Spreken in het openbaar- 10 
maandagen vanaf 7 april Dienstencen
trum Diksmuide 

Voor meer inlichtingen en gratis bro
chures bellen of schrijven naar Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel Ben 
nesteeg 4, 9000 Gent Tel 
091/25 75 27 (kantooruren) 

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 tot 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) 

/ 
•On 

'o IJOoi 

LANGSTE.. 
Vlaamse burger 
als Iclient. 

is werkelijk de enige 
speciaalzaak voor 
EXTRA BUITENMATEN 
in België; met 6 
meesterkleermakers 
doorlopend tot uw 
dienst. 
Met zijn 1 000 m' winkelruimte - zijn parking voor 
200 wagens zorgt er voor dat mogelijke retouches 
uitgevoerd worden terwijl u in de gezellige koffie 
shop iets drinkt 

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78 

Aartselaar 

Op „ *°^"/>^ " ^ ^ 

Boomsesteenweg 35 
SUCCES KLEDING M E Y E R S 
O P F N • .'̂ tl-Ê ŷ f̂̂ '.'ilAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT U 

VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR 
UUR 

t 
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22 m 
VU-verklaring over de koalitiebreuk in de stad Halle 

Veroordeelt politieke benoemingen 
en ontbrelien van meerlarenplan 

De VU stelt met verontwaardiging vast dat het springen van de 
CVP-SP-l<oalitie te Halle voornamelijk te wijten is aan het niet nale
ven van een betwistbaar akkoord i.v.m. de verwerpelijke „politieke 
benoemingen". 

Blijkbaar is het versterken van de eigen positie en van de eigen par
tij belangrijker dan het beleid zelf, belangrijker dus dan het algemeen 
welzijn van de bevolking. 

De CVP, die zich ontpopt als kampi
oen in politieke benoemingen, slaagt er 
echter met in de barsten in eigen ran
gen te dichten en acht het zelfs met no
dig zich te verantwoorden over de 
bestuurloosheid die zij in de stad ver
oorzaakte 

Hierdoor krijgt de geloofwaardigheid 
van de politiek — en van de beoefe
naars ervan — een flinke deuk 

Tegelijkertijd wordt ook een konstruk-
tief stadsbeleid met een visie op langere 
termijn onmogelijk Improvisatie van 
jaar tot jaar krijgt aldus de bovenhand, 
met alle nefaste gevolgen voor de be
volking 

De VU veroordeelt het verpolitiseren 
van aanwervingen en bevordenngen in 
de gemeentelijke diensten Zij is voor
stander van open en gelijke kansen 
voor iedereen I Aanwervingen dienen 
dus steeds te gebeuren na een verge
lijkend examen dat wordt toevertrouwd 
aan een onafhankelijke instelling 

VU Krijgt gelijk 
De voorbije drie jaren weren geken

merkt door een onsamenhangend be

leid en een ergerlijke besluiteloosheid, 
te wijten aan een wederzijds wantrou
wen en innerlijke partijtwisten 

Opzienbarend was echter de forse 
stijging van allerlei gemeentetaksen 
De opcentiemen werden verdubbeld 
Dit alles omdat teveel geld werd ver
spild aan het prestigieus geldverslin
dende sportkomplex 

De massa prioritaire punten die de 
SP vandaag naar voor schuift, geven 
duidelijk aan dat de VU-kritiek op het 
wanbeleid der vorige jaren terecht was 

Trouwens de meeste voorgestelde 
punten zijn terug te vinden in het VU-
programma of in vroegere VU-
voorstellen 

Voorwaardelijl(e steun 
Bewust van de rol en de verantwoor

delijkheid, die in de gegeven omstan
digheden IS weggelegd voor de VU-
fraktie, zal de VU zich in de gemeente
raad op de eerste plaats leiden door 
haar eigen vernieuwend programma 

Dit programma geeft voorrang aan in
spraak en participatie van de bevolking 
Een Haise bevolking die tot vandaag 

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 Knstal-
len Bol) 

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

ADVERTENTIE 

Sicco Mansholt: 
van boereknecht tot EG-commissaris 

De nu 78-jari^e Sicco Majisholt wilde net als zijn vader 
boer worden. Maar voor hij een eigen bedrijf had ging hij 

als landarbeider de polders bewerken. 
Een terugblik op het rijkgeviild leven van de oud EG-

conunissaris. 

Compensaties: Vlaaoideren andermaal de dupe. 
• 

Frans-Vlaanderen: cultuur erkend. 
• 

EG-COMECON: reaUstische toenadering. 
Deze week in 

denieuwe 
Verkr i jgbaar bij uw krantenverkoper vanaf 

morgen . 
42 fr. 

verstoken blijft van de meest elemen
taire informatie geen onthaalbrochu-
re, geen informatieblad, geen beleid
sopties 

De VU meent echter dat bij het krea-
tief inschakelen van de burger vlug pri
oriteiten duidelijk worden o m dat ri
oleringswerken op de eerste plaats ko
men, dat de uitbreiding van het Zonnig 
HUIS dringend dient aangevat, dat Bui-
zingen smeekt om een voetbalveld en 
een herstrukturenng van haar gemeen
teplein, dat de verkeersveiligheid in on
ze stad te wensen overlaat, dat een ein
de dient gesteld aan de rampzalige ge
woonte der politieke benoemingen, 
enz 

Dit alles om te komen tot een recht
vaardig en open beleid, ten dienste van 
de hele bevolking Alleen om dit te be
reiken kan met op de steun van de VU 
rekenen! 

J. Denayer, 
VU-fraktieleider 

BRABANT 
FEBRUARI 

14 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 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-cenlrum 

15 TIELT-WINGE: Ledenfeest met de vienng van 10 jaar VU m 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 

22 MEISE: Toneel,,Moeders" van Willi De Wit door Playerwatercom-
pagnie onder regie van Ronny Waterschoot (KVS) in 't Spinet (ach
terkant W Van den Berghecentrum) Meise Org Karel Bulsfonds 
Meise-Wolvertem-Oppem Reservaties 02/269 69 35 (Maurice Pas-
schyn) Inkom 120fr 

28 LENNIK: Jaarlijks mosselfestijn in zaal Stella te Eizeringen-Lenmk 
Vanaf 18 uur Ook op zondag 2 maart vanaf 12 uur Org VU-
raadsleden en VU-Lennik 

IVIAART 
1 HOEGAARDEN: Volksuniebal in zaal Warande, Tiensestraat 113 om 

21 uur Orkest The Pearls Kaarten 60 fr , inkom 80 fr 
1 MACHELEN: Voorjaarssmulpartij in het wijkcentrum Maria Moeder, 

Jan Veldmansstraat te Machelen van 17 tot 22 uur Ook op zondag 
2 maart van 12u30 tot 20u Org VU-afdelmg Machelen 

Frans Van der Eist - Bob Maes te Grimbergen gehuldigd 

Dank en doorzetten! 
1 februari zal op de aanwezige VU-

leden van de afdeling Gnmbergen een 
diepe indruk nalaten en met gauw uit 
hun geheugen verdwijnen, want met al
leen hadden zij het geluk enkele ,,mo
numenten van de VU" in hun midden 
te hebben, want ook VU- nationale voor
zitter Vic Anciaux had zich de moeite 
getroost erbij te zijn! 

Restaurant Rijckbosch was volbezet 
toen de plaatselijke VU-voorzitter Rik 
Vossen iedereen verwelkomde 

Zijn openingsrede en welkoms
woord, zijn opmerkingen na de toespra
ken van ere-VU-voorzitter Frans Van 
der Eist, gewezen senator Bob Maes en 
VU-voorzitter Vic Anciaux, hebben ons 
geleerd dat Rik een goede animator 
wasi 

Uit de toespraken van de verschillen
de prominenten, enkele optekeningen • 

Ere-voorzitter Frans Van der Eist 
schetstedebeginjaren vande VU De 
federalistische partij is in 10 jaar tijd van 
1956 tot 1966 uitgegroeid met 1 kamer
zetel naar 10 Het was een enorme 
doorbraak met enorme gevolgen voor 
de Vlaams-nationalisten De unitaire 
partijen vielen uiteen en konden met 
meer dan het VU-programma over
nemen I 

Dat WIJ verleden jaar achteruigingen 
komt door het feit, dat de andere par
tijen zich meer,,Vlaams" voordeden en 
aanpasten Daardoor verminderden de
ze partijden de Vlaamse waakzaam
heid en verminderden tevens de strijd
baarheid in Vlaanderen 

Meester Van der Eist besloot met al
le Vlaams-nationalisten op te roepen, 
de strijd met verbetenheid verder te 
moeten voortzetten i 

Ook Bob Maes dankte voor de uitno
diging vande VU-afdeling HIJ had het 
over de oud-gedienden van de partij 
Bob Maes ,,Wij zien die strijders, goe
de en slechte, die het als een plicht be
schouwden naar godvrucht en vermo
gen de Vlaamse zaak te verdedigen, 
dank verschuldigd En sommige nog 
meer dan ik! 

Ons uiteindelijk einddoel is onvermin
derd te bewijzen, dat de anderen er met 
toe gekomen zijn, het in dit land beter 
te doen en wij zullen nog een lange weg 
moeten afleggen 

Uw vertrouwen in de VU is dan ook 
ten volle gerechtvaardigd en gewet
t igd'" Tot zover spreker Bob Maes 

Nadien kwam VU-voorzitter Vic An
ciaux aan het woord 

HIJ vertelde over het laten en doen 
der vorige sprekers, over hun tussen
komsten in het Parlement en elders en 
vroeg hen aktief lid te blijven van de par
tijraad 

Tot zover dit verslag van dit afdelings-
feest, waarop iedere deelnemer naar 
,,ziel en lichaam" zijn gading zal gevon
den hebben 

Jean Herts 

Toon (van Niivel) te Machelen 
Senator Toon Van Overstraeten, 

sprak op 30 jan jl indezaalFlorealte 
Machelen, over zijn wedervaren als 
,,Monsieur Ie senateur" 

Ingeleid als gelegenheidsspreker op 
de nieuwjaarsreceptie van VU-
Machelen, door de voorzitster Lutgard 
Decoster, sprak senator Van Over
straeten op een gemoedelijke en gul
le toon over het wel en wee van een 
VU-senator op de Franse taalrol te 
Namen 

Na de voorgeschiedenis van zijn 
verkiezing te hebben geevokeerd stel
de Van Overstraeten dat er nu ook 
werk gemaakt kan worden van de on
logische toestand inde prov Brabant 
Slechts een splitsing kan deze 

toestand voor eens en voor altijd onge
daan maken 

Natuurlijk een werk van zeer lange 
duur en Toon maakte er geen geheim 
van, dat het wellicht jaren kan duren' 

Het wedervaren te Namen en te 
Brussel is nu wel door iedereen be
kend en had men Toon met nodig ge
had, het geval Van Ovenstraeten zou 
zeer snel vergeten zijn 

Door zijn uitzonderlijke positie en 
vastberadenheid zal nu bij elke verga
dering van één der Waalse raden, ie
der franstalig minister Brussel moeten 
verlaten, om er de meerderheid te 
steunen en dat belooft wat te worden 

Eens temeer werd nu met het geval 
Van Overstraeten een aanslag op on

ze demokratie m vetjes gezet en dat 
Toon met bij de pakken blijft zitten, zal 
zeker de twee gemeenschappen ten 
goede komen 

WIJ kunnen met meer dan Toon Van 
Overstraeten veel moed toewensen in 
zijn aanklacht en ,,een avond met 
Toon" zeer aanbevelen' 

Het bestuur van VU-Machelen werd 
met bovenstaand initiatief dankbaar 
beantwoord door de leden Een talrij
ke opkomst zorgde en/oor dat zaal Flo-
real nog voller was ,,dan een sardine-
doosje"' 

De avond werd besloten met de 
nieuwjaarsreceptie van de plaatselij
ke VU-afdeling 

Jean Herfs 
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Europese Volkshogeschool 
Reizen 1986 

1 Sardinië 16 juli tot 1 augustus 
1986 

Een heruitgave van de zeer geslaag
de reis van vorig jaar 14 dagen op een 
met zon overgoten eiland met talrijke 
uitstappen en bezoeken allerhande, 
verbroedenngen, wandelingen zee-
pret, enz 

10 jaar 
Volksunie 
te Tieit-Winge 

1986 zal in Tielt-Winge met onopge
merkt voorbijgaan Onze afdeling is 10 
jaar jong Vooreerst willen we onze pi
oniers eens extra in de bloemetjes zet
ten, want in 1976 was het toch geen la
chertje om in onze streek een nieuwe 
afdeling op te starten 

Dat onze afdeling viert zal m iedere 
aktiviteit te voelen en te zien zijn 

Op ons ledenfeest, 15 februari, is het 
de gelegenheid om onze eerste 
bestuursleden te vieren en onze huidi
ge leden eens extra te verwennen 

Vrijdag 21 maart gaan we uitbundig 
vieren met ons tiende Vlaams Bal in Tilt 
City en onze DJ El Bandido zal er wel 
de nodige stemming in brengen 

Terugblikken op de voorbije 10 jaar 
en een planning opmaken voor de toe
komst doen we op onze algemene le-
denvergadenngopll apnl Hier mogen 
en kunnen onze leden een openhartig 
praten over het verleden en mee de toe
komst bepalen van onze afdeling Het 
tien-jarig bestaan van onze afdeling be
tekent ook werk aan de winkel en we 
vragen dan ook aan ieder lid een spe
ciale inspanning om van dit jaar een 
start-jaar te maken voor een verdere 
ontplooiing en uitbreiding van onze af
deling Volksunie Tielt-Winge 

Prijs: 14 500 Fr alles inbegrepen 
(reis, bootovertocht (kajuit 2e klas) uit
stappen, verblijf, kortom alles) 

Er blijven nog een 25-tal plaatsen 
vrij 

2 Katalonie 14 tot 29 augustus 
1986 

Ampurias: een oud vissersdorp aan 
de Middellandse Zee — 14 dagen met 
uitstappen, bezoeken, lezingen, wa
terpret, enz 

Prijs: 12 500 Fr alles inbegrepen 
(zie hierboven) 

Er blijven nog een 15-tal plaatsen 
vrij 

Iedereen is welkom' 
Inschrijven kan tot 28 februari 1986 

door opgave van naam, adres en tele
foon en door storting van een voor
schot van 2 000 Fr per deelnemer op 
rekening nummer 979-3407966-70 
van Willy Kuijpers — Herent (vermel
den reis 1 of 2) 

Alle inlichtingen en inschrijvingen 
bi j : 

Europese Volkshogeschool — Se-
kretanaat Luk Vanden Winkel, Wijg-
maalsesteenweg 132 te 3020 Herent 
— tel 016/20 34 50 ('s avonds), 
016/22 96 42 (kantooruren) 

Frans Dams 
is niet meer... 

stil en verloren, wat magerder dan 
anders, lag Frans verloren in zijn groot 
wit ziekenhuisbed te Leuven Toen hij 
Georges Craninckx en mij zag binnen
komen, veerde zijn oude geest op En 
vertellen kon hij, bekommerd over on
ze strijd-honderuit Het hele Dams-
geslacht heeft m de Kempen de felle 
Vlaams-nationale strijd gestreden, té
gen de dorpsnotatselen en hun verach
ting in De enen weken uit naar Ar
gentinië, de anderen ondergingen de 
repressie Vanuit Heverlee droeg 

Frans dè leeuwevlag letterlijk en fi
guurlijk overal voorop Met zijn scherp 
profiel vergroeide hij ermee op de IJ-
zerdijk tussen de ruïne en de toren, in 
de betogingen, bij een begrafenis van 
een VOS, van een VU-er Frans' nati
onalisme lag harmonieus vervlochten 
met zijn ntuurleven, met zijn wandel
tochten, met zijn fietsen Frans was de 
goeie en simpele eenheid zelve Zon
der kompleksen, recht-door-zee heeft 
hij zijn Vlaams-nationalisme uitgedra
gen, voor ons allen' Danke' 

Willy Kuijpers 

Feestelijke 
Dansavond 
te Herent-Veltem-
Winksele 

Het jaarlijks weerkerend ,, wonder zit 
er weer op I 

Gedurende 6 uren liep de Gemeen
telijke Sporthal op 1 februari 1986 
boordevol Een 700-fal danslustige 
VU-sypatisanten vierden met Minten's 
Millers Band vrij vroeg de karnavals-
vreugdei Meer dan 40 vrijwilligers uit 
en rond de afdeling zorgden voor een 
puike voorbereiding SOOtombolapnj-
zen met heel wat handwerk, 400 be
legde broodjes, ketels soep, versna
peringen allerhande, tefalversienng 
enz 

Jan Robeets en zijn mannen had
den weken te voren de straten geel-
zwart aangekleed en bewegwijzerd 
De afdelingsploeg bezocht honderden 
huizen bij de kaarten-voorverkoop En 
6 000 speciale ,,Wij's" huis-aan-huis 
gebust, meldden met alleen de be
lastingsvermindering vanaf 1986, 
maar ook ,,hét bal"i 

Feitelijk kon er mets ,,mislopen", 
maar ja, het was erg glad en er was 
weer ,,heel wat te doen" in de streek 
Toen om 3 uur 's morgens ,,De Vlaam
se Leeuw" als afsluiting en afscheid 
weerklonk werd meteen het 11e 
dansfeest gepland zaterdag 7 febru
ari 1987 met de Millers Band i En nu al 
elkeen welkom' 

Willy Kuijpers 

Vlaamse Kring 
Groot Beersel 
definitief gestart 

Eigenlijk nchtte de Vlaamse Kring 
van Groot Beersel vorig jaar al enkele 
aktiviteiten in, maar de echte officiële 
start IS toch voor het weekeinde van 22 
en 23 februari 

Op de zolder van het Gravenhof te 
Dworp richt de Vlaamse Kring een 
Vlaams-nationale boekenbeurs m 
kunsttentoonstelling in met kunstkera-
mieker Dnes Vanden Broek uit Als
emberg 

De boekenbeurs en kunstten
toonstelling worden officieel geopend 
op vrijdag 21 februari om 20u door A 
Penne, voorzitter van de Beerselse 
Kultuurraad en E Van Vaerenbergh, 
VU-burgemeester van lennik en pro
vinciaal voorzitter van de Federatie 
van Vlaamse Knngen 

Zaterdag 22 en zondag 23 zijn de 
boekenbeurs en tentoonstelling door
lopend geopend van 10 tot 21 uur 

H D 

Gezocht 
Om enkele jaargangen van 

„ W I J " in te binden zoekt het 
nat ionaal VU-sekretar iaat 
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, Barr ikaden-
p lem 12 te 1000 Brussel 
(02/219.49.30). 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge 

In afwachting van verkoping 
SEIZOENPACHT 1986 

1 Brugge, Zwankendamme, 86 a 62 ca, akkerland 
2 Damme (Sijsele), hoek Doornstraat en Antwerpse heirweg, ± l ha 

14 a, zaai en weiland (zonder de gebouwen) 
3 Damme (Moerkerke), bij Legeweg, 51 a 20 ca, zaailand 
4 Oostkamp, 30 a 44 ca, weiland 
5 Zedelgem, Vloethemveld 11, ± 1 ha 40 a, weiland (zonder gebouwen) 
Voor nadere mlichtingen wendt U tot het OCMW Brugge, Dienst Ei 

gendommen en Gebouwen, Kartuizennnenstraat 4, van 8 uur tot 12 urn
en van 13 U 30 tot 17 U 30 Tel 050 33 98 54 

Aanbiedingen worden verwacht tegen dinsdag 4 maart 1986, m een 
gesloten omslag, waarop de vermelding „seizoenpacht', en gericht aan 
de heer F Bourdon, voorzitter, Kartuizennnenstraat 4, 8000 Brugge 

(Adv 26) 

Aanbevolen huizen 
Loodgieter 
Dakwerken 
Verandenngsvi/erken 

ALPANROOF 

Tel 

Amerikalei 237 
2000 Antw/erpen 

na 19 u 03-2388840 

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 
Onnniddellijk te bekonnen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-781009 en 053-2127 57 

F R A N S S E N S OPTIEK: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 03-3210896 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-2356475 

P V B A BERT 

Assesteenweg 101 Ternat 
Tel 02-582 1312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

q : ^ ^ STUDIO 
J^-U DANN 
02 428 6984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Tfieodorsiraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Grootfiandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02 478 1993 

Import Export 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukker i j t ypo - o f fse t 
fabrikat ie omslagen - zakoms lagen 

m ig ros t raa t 128, 9328 d e n d e r m o n d e - s c h o o n a a r d e 
tel 052-42 33 04 - 42 3 9 1 6 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meube l 

Groenstraat 84 2000 Antwerpen 
Tel 03 236 45 31 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint Oamiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03 353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

Loodgieten) sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDÜ NUYTTENS 
Longtinstraat 126 1090 Brussel 
Tel 426 19 39 

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

verzeker u goed 
en toch. . . 
goedkoper! 

If V|7|TlOGS tKKCND Vd^EKEIt NCSMAKEIAAI 
6SEDABAAN16 flus? 21308RASSCHAAT TE103-6SUÖ1 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gontsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054 412589 

Wi] bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

Houtzagerij 
DE R O O S E N V 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaven] 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 6683 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054 3317 51 

054 33 11 49 
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Direkteur van een huwelijksbureau: 

„Het zijn geen marginalen 
die op ons beroep doen!" 

Brussel —Morgen, vrijdag, viert men Valentijntje. De 
(l<ommercieel erg opgefol<te) dag van en vooralle ver
liefden. Nochtans lijkt het aanknopen van een vaste re
latie voor steeds meer mensen een probleem. Bekijk 
een weekeind-krant en U vindt er bladzijden vol adres
sen van huwelijks- en relatiebureaus of namen van per
sonen die via de krant een kontakt wensen tot stand te 
brengen. 

Volgens niet-officieel bevestigde, maar toch reële ge
gevens zouden jaarlijks zo'n 15.000 mensen in België 
de medewerking inroepen van een relatiecentrum. Wij 
hadden een vraaggesprek met de direkteur van één 
van de meest gekende,,,Aurora" genoemd. 

LUCIEN VERBERCKMOES is 
60 jaar. Hij werkte een tijd
lang als NCMV-vrijgestelde 

en als handelsvertegenwoordiger 
van een multi-national. Tot hij in 77 
bij het internationaal huwelijks- en 
relatiecentrum „Aurora" in dienst 
kwam. In '81 werd hij er direkteur. 
Samen met vijf andere vaste mede
werkers, waaronder een psycho
loog, runt hij dit bloeiend bedrijfje 
in ,,menselijke aangelegen
heden". 

Een aansluiting bij ,,Aurora" 
kost 12.500 fr voor heren; voor juf-
rouwen en dames geldt een speci
aal tarief (dat varieert tussen 1.000 
en 12.500 fr.) op basis van het be
roepsinkomen. In ruil daarvoor 
krijgt men een jaar lang allerlei 
voorstellen van kontaktmogelijkhe-
cfen naar de verlangens van de 
aangeslotene. Uiteraard waarborgt 
,,Aurora" de volstrekte diskretie. 
Wanneer de ,,Aurora"-verantwoor-
delijken ontdekken dat men kon-
takt zoekt voor,,minder eerzame 
bedoelingen", wordt meteen een 
einde gemaakt aan de (schriftelij
ke) overeenkomst. 

Een huwelijksbureau, is dit een 
grap of om te huilen? 

Verrassende uitbrei
ding van kliënteel 

WIJ: Wat voor mensen roepen 
de hulp in van een huwelijks- en 
relatiecentrum? 

L. Verberci<moes: ,,/n hef soort 
mensen dat naar ons toekomt is de 
jongste jaren een zeer grote wijzi
ging opgetreden. Vroeger was het 
zo dat mensen die - zoals men dit 
in Nederland noemt - hun gading in 
het,, vrije veld" met vonden, voor
al zélf daarvan de oorzaak waren. 
Bv mensen die erg schuchter zijn 
en moeilijk kontakten leggen, die 
een lichte handikap meedragen, 
die overdreven partner-wensen 
hebben, enz... Deze groep van 
mensen vormde toen helgrootste 
deel ons kHén teel. 

Dit IS sinds een tiental jaren kom
pleet veranderd. Vermoedelijk 
houdt dit verband met de huidige 
mentaliteit en manier van leven in 
onze samenleving Een maat
schappij die erg materialistisch is 
opgebouwd en weinig ruimte biedt 
voor genegenheid. Dit resulteerde 
in een drastische toename van het 
aantal aanvragen en een verras-

kwa klasse, stand of filosofische 
overtuiging, reflekteert de Belgi
sche bevolking, f^et slechts deze 
uitzondering: het percentage van 
het totaal van de gescheiden man
nen met kinderen ten laste ligt bij 
ons hoger dan het nationaal per
centage. Omdat, begrijpelijkerwij
ze, veel personen in die situatie op 
ons beroep doen. Maar voor het 
overige is ons kliënteel een 
weerspiegeling op kleine schaal 
van de bevolking. Denk dus niet dat 
alleen,,marginalen" op een huwe
lijksbureau beroep doen. Verre 
van!" 

De foto-fiche 
WIJ: Hoe gaat dit nu Icon-

Onze erg materialistisch opgebouwde samenleving biedt eigenlijk nog 
weinig mogelijkheden en kansen tot genegenheid en ontmoeting. Ver

klaart dit mee het sukses van de huwelijks- en relatiecentra ? 

sende uitbreiding van het soort 
kliènteel. Vaak verbaas ik mij, wan
neer iemand bij ons binnenstapt: 
,, Hoe komt die persoon hier nu te
recht?". 

Onlangs kreeg ik nog het bezoek 
van een beeldschone dame, 28 
jaar jong, ongehuwd, licentiate po
litieke en sociale wetenschappen, 
gepassioneerd door het politieke 
métier en verbonden aan het kabi
net van een belangrijk minister. In 
haar gemeente was zij bovendien 
sekretaresse van de plaatselijke 
partij-afdeling. Zij sloot zich bij ons 
aan. Toen ik haar vroeg hoe en 
waarom zij bij ons terechtkwam, 
antwoordde zij dat ze nergens mo
gelijkheden kreeg of zag om ie
mand beter te leren kennen. Op 
haar werk hebben ze schrik van 
haar, gezien haar hoge funktie. In 
haar politieke leefknng ziet zij 
evenmin een interessante kerel, 
want deze werking wordt vooral be
mand door oudere heren... En zo 
nep ZIJ de hulp in van ons bureau. 

Ik wil maar dit zeggen. De fiche-
bak van een bureau zoals het on
ze, dat geen onderscheid maakt 

kreet? Veronderstel dat ik hier 
morgen bij U binnenkom, want ik 
zoek een partner en vind die niet 
via het „normale" circuit. Wat 
gebeurt er dan? 

L. Verberckmoes: „Er öestóan 
verschillende „systemen". „Auro
ra '' houdt het sinds jaren bij dezelf
de „taktiek". 

Bij ons draait alles rond hetgeen 
wij de „foto-fiche" noemen. Dit is 
een fiche waarop wij proberen een 
maksimum aan gegevens over die 
persoon bijeen te brengen, verge
zeld van een foto. En zonder indis-
kreet te worden. Op die fiche komt 
nooit de familienaam, het adres of 
het telefoonnummer voor. Wel de 
voornaam, de geboortedatum, de 
gezinstoestand, de gedane stu
dies, het beroep, een korte licha
melijke beschrijving (zoals de li
chaamsgrootte), de hobby's, de 
eventuele bezittingen (bv. een au
to, onroerende goederen...) en de 
provincie waar de man of vrouw 
woont. Zo'n fiche vermenigvuldi
gen we 20 keer. 

Op die manier krijgt U dan voor
stellen toegestuurd van ons bu

reau. Rekening houdend met uw 
persoon en uw partnerwensen." 

WIJ: Wie doet die keuze? 
L. Verberckmoes: „ Wij maken 

een soort pré-selektie. Iedereen 
krijgt dus niet de volledige lijst toe
gestuurd. Terzelfdertijd cirkuleert 
uw fiche onder de vrouwelijke aan
geslotenen. U krijgt dus enerzijds 
voorstellen gedaan door het bu
reau zelf en anderzijds reakties van 
personen die uw fiche gezien heb
ben en interesse betonen." 

Op basis van deze fiche beslist 
UofUmet één van deze personen 
wilt praten. Of besluit U dat U niet 
geïnteresseerd bent in één van 
hen. Veronderstellen we dus dat er 
onder de U doorgestuurde sug
gesties iemand is die U boeit. Om 
kontakt op te nemen met deze per
soon bestaan er twee mogelijk
heden. 

U wenst dit kontakt schriftelijk op 
te nemen. U schrijft naar die dame 
een briefje waarin U het verlangen 
uitdrukt om met haar een ontmoe
ting te hebben. U bezorgt ons die 
brief, die wij dan doorbestellen (sa
men met uw fiche) aan de betrok
kene. Tweede mogelijkheid is, 
wanneer U geen briefje wenst te 
schrijven, dat wij de afspraak ma
ken. Wij bezorgen a.h.w. een 
dienstnota aan die dame, samen 
met uw fiche. Ook in dat geval is zij 
vrij al dan met op dit verzoek in te 
gaan." 

Minimale 
tussenkomst 

WIJ: En dan? 
L. Verberckmoes: „Dan laten 

wij U „los". Niet uit luiheid. Ivlaar 
wij trachten onze tussenkomst tot 
een minimum te beperken om het 
voor de rest zo natuurlijk mogelijk 
te houden. Wij werken immers al
leen met volwassenen, die dus be
kwaam zijn om zelf een „rendez
vous '' te beleggen. Op dat ogenblik 
geven wij het adres vrij, tenzij één 
van de betrokkenen vraagt om dit 
niet te doen. 

Als de relatie echt doorgaat on
dernemen wij verder niks. Als U 
ons evenwel niet verwittigt, blijft uw 
fiche natuurlijk verder cirkuleren. 
Wij, als huwelijks-en relatiebureau, 
hebben er niets op tegen dat U met 
meerdere personen een kontakt 
onderhoudt. Maar de eventuele 
partner kan daartegen bezwaar 
hebben. En in dit geval blijven wij 
zeer oprecht: indien één van bei
den wenst te weten of de kontakt-
persoon nog nieuwe ontmoetingen 
met andere partners beoogt, dan 
zijn we daaromtrent eerlijk. Het
geen soms leidt tot een breuk... 

Wanneer de relatie niet door
gaat, dan stuurt U ons de fiche te
rug. En U krijgt een nieuwe reeks 
voorstellen." 

WIJ: Hebt U een zicht op de re
sultaten? 

L. Verberckmoes: „D/ï/sn/efzo 
makkelijk. Omdat een hoop perso
nen, éénmaal het gelukt is, niks 
meer van zich laten horen. Mensen 
die elkaar ontmoeten langs ons bu
reau om betrachten doorgaans nog 
één zaak: zo gauw mogelijk verge

ten dat daar een derde, in casu ons 
bureau, iets mee te zien had. 

Toch laat zo'n 40% van de inge
schreven ons naderhand weten dat 
het kontakt, dat wij hen voorstel
den, geslaagd is en doorgaat. Re
ken daarbij de personen die ons 
niks laten weten, maar die toch een 
vaste relatie gevonden hebben 
door onze bemiddeling; dit moet 
rond de 25 tot 30% draaien. Waar
door het totale sukses om en rond 
de 65 tot 70% moet schommelen. 
Een cijfer dat ook door andere ern
stige bureaus wordt gehaald." 

WIJ: Hoe maakt U de selektie 
van fiches ? Hoe weet U wie voor 
wie „geschikt" is? Waarop ba
seert U zich om uit die honder
den „kandidaten" enkele voor
stellen te doen? 

L. Verberckmoes: ,,Aan de 
hand van de informatie die U mij 
verstrekt hebt over Uzelf en aan de 
hand van uw partnerwensen. Let 
wel, wij beloven geen mirakels, 
want dit leidt tot ontgoochelingen. 
U mag onze taak niet over
schatten. Wij kunnen per slot van 
rekening slechts dit: aan de ene 
kant beschikken wij over een serie 
heren en aan de andere kant over 
een serie dames. En wij proberen 
een kontakt tussen iemand van 
links en iemand van rechts te orga
niseren. 

Wij houden bij onze selektie re
kening met uw opleiding, uw groot
te, uw belangstelling. Waarbij wij 
een aantal vaste regels hanteren; 
een vrouw wenst doorgaans een 
man die ietsje groter en een beet
je ouder is. Soms doen wij beroep 
op onze psycholoog." 

Nood aan 
reglementering 

WIJ: Bestaan er echt „hopelo
ze" gevallen? 

L. Verberckmoes: ,,Ach, wie 
zijn wij om iemand on-huwbaar te 
durven verklaren ? Al is het wel 
eens erg moeilijk..." 

WIJ: Zijn uw ex-aangeslote
nen dankbaar? 

L. Verberckmoes: „//f/cr;ygr wel 
eens dankbrieven of trouwaankon-
digingen. Eén enkele keer kreeg ik 
zelfs een geboortekaartje. Maar dit 
zijn uitzonderingen. Men hoopt zo 
vlug mogelijk onze hulp te verge
ten. Wat erg begrijpelijk is. 

Er hangt, ten onrechte overi
gens, nog steeds een waas van ge
heimzinnigheid rondom huwelijks-
en relatiecentra... " 

WIJ: Bent U onderhevig aan 
wettelijke bepalingen? 

L. Verberckmoes: „Er wordt 
BTW geheven op onze diensten. 
Wat nogal gek is. 

In Nederland werd „Aurora" er
kend door de „Raad van Toezicht 
op dienstverlening bij Relatievor
ming", wat geen sinekure was. 
Zo'n wetgeving is een wereld
unicum. In Vlaanderen bestaat zoi
ets niet, ondanks onze pogingen 
terzake. 

Er is dringend nood aan een wet
telijke reglementering. Wij hebben 
daaromtrent een initiatief genomen 
en herhaaldelijk besprekingen ge
voerd met het kabinet van gemeen
schapsminister Steyaert. Maar 
daar is, vooralsnog, niets konkreet 
uit de bus gekomen. Men houdt 
ons reeds jaren aan het lijntje!" 

(pvdd) 
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