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„Het is tijd dat men aan Vlaamse leant opnieuw een parlementaire struktuur uitbouwt die op
gewassen is tegen de machten, de groepen en de personen die een beleid voeren dat nadelig 
uitvalt voor onze gemeenschap. (...) De huidige ondoorzichtigheid lean de achterstelling van 

Vlaanderen en de financiële aderlating alleen maar bestendigen." 
(Hoofdredakteur Manu Ruys in „De Standaard-Het Nieuwsblad", 20 februari '86) 
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Het sociaal overleg 
Deze week zijn de sociale partners aan een overleg begonnen dat, 

als het goed zou verlopen, tegen einde juli een interprofessioneel ak
koord voor de periode 1987-1989 moet opleveren. Dat deze vijf maan
den lange praatmarathon echter naar zo'n akkoord zal leiden, is 
méér dan twijfelachtig. De tegenstellingen tussen patronaat en vak
bonden en tussen de vakbonden onderling zijn reusachtig. Volgend 
jaar zijn er daarenboven sindikale verkiezingen. Een pre-elektorale 
periode is nooit gunstig voor werk van duur. 

De vraag dient overigens gesteld of de huidige werkwijze van so
ciaal overleg niet haar tijd heeft gehad. De overlegdemokratie tus
sen de sociale partners heeft op het eerste zicht goed gefunktioneerd 
in de vette jaren vóór de krisis. Bij nader toezicht is echter gebleken 
dat de sociale partners te dien tijde de koek al te gul aansneden en 
zichzelf in gemeen akkoord schaamteloos bedienden. De toestand 
waarin het land thans v«rkeert, is goeddeels daarvan het gevolg. 

Van zodra de koek kleiner en de spoeling dunner werd, is er van 
resultaten bij het sociaal overleg nog nauwelijks sprake geweest. 
Het is reeds tien jaar geleden dat er nog een echt interprofessioneel 
akkoord tot stand kwam. En onder de CVP-PVV koalitie is ieder so
ciaal overleg telkens geëindigd met een komplete mislukking. 

Is de werkwijze op zichzelf dus nog bruikbaar en wettiĝ t zij de reus
achtige verspilling aan tijd en energie die zij opnieuw gaat veroor
zaken? De sociale partners hebben tijd tot einde juli. De regering 
kan niet anders dan grotendeels op die vervaldatum wachten om het 
door haar aangekondigde sanerings- en herstelbeleid definitief op 
te starten. Het is immers duidelijk dat een akkoord, of een gebrek 
aan akkoord, een uiterst belangrijk gegeven in het regeringsbeleid 
moet worden. 

Als men de dingen op een rijtje zet, stelt men vast dat wachten op 
einde juli in feite betekent dat men het land een heel jaar goeddeels 
ongeregeerd heeft gelaten. Inderdaad is er sinds juli 1985, het vir
tueel einde van Martens-V, van regeren niet veel meer in huis ge
komen. Martens heeft zich na 13 oktober ruim de tijd genomen om 
zijn nieuwe regering te vormen. Tot half januari bleef hij in de schoot 
van zijn kabinet de volmachten concipiëren. Het zal begin april zijn, 
vooraleer de volmachten definitief gestemd worden in het parle
ment. En dan liggen nog drie maanden sociaal o verleg voor de boeg. 
Wat in de loop van deze periode zal gedaan worden aan sane
ringsmaatregelen en begrotingswerk, kan niet anders dan een zeer 
voorlopig karakter hebben. In feite wordt de hele periode van juli 
1985 tot juli 1986 een maat voor niets. 

Ten overstaan van dit tergend tijdverlies moet de bewering van 
de regering worden gesteld, dat zij volmachten nodig heeft omdat 
het parlement te traag zou werken! Men komt er niet onderuit vast 
te stellen, dat het argument van de tijdsdruk een loos en een bespot
telijk argument is en dat op grond daarvan de parlementaire demo-
kratie wordt uitgehold. 

Op de keper beschouwd delegeert de regering een groot deel van 
het sanering- en herstelbeleid naarde sociale partners, die daarvoor 
een zee van tijd krijgen. Inmiddels wordt de tijdsdruk ingeroepen 
om het parlement buiten spel te zetten. 

Dit is een gevaarlijke weg, die ons steeds verder verwijdert van 
het normale spel der parlementaire demokratie. In het normale spel 
is het aan de volksvertegenwoordiging, het kader te bepalen waar
binnen regering en sociale partners gaan praten. Wie de primau-
teit van het politiek gezag afbreekt, legt de bijl aan de wortels van 
de parlementaire demokratie zelve. De volksvertegenwoordiging 
is immers het enige niveau waarop de kiesgerechtigde burger vat 
heeft. 

Dat het huidig bewind zich geen snars bekreunt om de waarde en 
de waardigheid van het parlement was reeds geweten ten aller
laatste vanaf de dag enkele maanden geleden toen een minister de 
volksvertegenwoordiging bedroog door met een valse Amerikaan
se cheque vanop het spreekgestoelte te wuiven, onder het kollegiaal 
applaus of stilzwijgen van het hele kabinet. 
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Geen tronen blijven staan 
De val van Baby Doe en Marcos in amper één maand 

tijd verheugt iedereen die begaan is met de mensen
rechten en kiest voor de demokratie. 

De groten van weleer worden naderhand geschuwd 
als lepra-lijders. ,,Geen tronen blijven staan..." 

HET lijken slechte tijden voor 
diktators. Het neerhalen van 
Duvalier's en Marcos' troon 

werd reeds lang voorspeld. Het 
was echter pas nadat de mach
tigste natie van de wereld zich ak-
tief met de zaak ging bemoeien dat 
het einde van deze onmenselijke 
regimes een feit werd. Dat de VSA 
hun verantwoordelijkheid opna
men en hun gezag positief aan
wendden is bemoedigend. Al is het 
uitkijken geblazen hoe één en an
der nu verder zal evolueren. 

Wij mogen ons aan deze hoop
gevende gebeurtenissen die zich 
onder het kamera-oog van de geïn
dustrialiseerde wereld afspeelden, 
niet blijvend beroezen. Nog steeds 
leeft de overgrote meerderheid van 
aardbewoners onder een politiek 
regime dat met demokratisch kan 
worden genoemd en waar de een
voudigste rechten van mensen ver-
trappeld worden. Zowel in het 
Oostblok als op het zwarte konti

nent en in Latijns-Amerika worden 
de meeste mensen nog immer ver-
knecht en leven zij in biezonder ar
moedige omstandigheden. We zijn 
d'r nog met, nog lange met. 

Lees deze 
week ook: 

* TvO, de wolf in de 
schapestal (biz. 4) 

* Het Kolentribunaal 
veroordeelt (biz. 9) 

* Eksklusief gesprek met 
Conny Vandenbos 

(biz. 12-13) 

In de rand van deze omwentelin
gen zijn toch ook andere overwe
gingen mogelijk. Blijkbaar is het in 
de ,,grote politiek" heel goed mo
gelijk dat men moeiteloos de 
vrienden-van-vroeger laat stikken 
en een totaal andere kaart trekt, 
omdat dit voortaan beter uitkomt. 
Beluister maar de kongres-
toespraak van de nieuwe Sov
jetleider : zonder enige aarzeling of 
schroom verbrijzelde hij het imago 
van zijn illustere voorgangers Al
hoewel Gorbatsjov jaren geleden 
ongetwijfeld ook het hoofd boog 
voor deze machtigen-van-toen. 

Dichter bij het eigenste bed is het 
eigenlijk met anders. Zonder dat wij 
ook maar even de verdediging van 
gewezen premier Paul Vanden 
Boeynants willen opnemen, valt 
het ons toch op hoe eenzaam de
ze politikus er vandaag bij loopt 
VdB, ooit de sterkste man van dit 
land waar iedereen naar opkeek (of 
dit toch minstens voorwendde), is 
thans een schuw teruggetrokken 
en alleenstaand persoon. Waar zijn 
de vele vrienden en de champag
nebekers gebleven? 

Het roept de herinnering op aan 
dat oude Evangelie-verhaal- ,,lk 
ken die man niet!". Misschien is 
vriendschap inderdaad een illusie? 
Althans in het politieke métier. 

(pvdd) 
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... en WIJ 
14/;; ontvangen graag bneven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

POLITIEKE MORAAL 

Enkele feiten om over na te denken 

1 Voor de nationale kooptatie van de 
senatoren heeft de CVP fiaar stem lie
ver gegeven aan de Franstalige Ecolo 
dan aan de Vlaamse VU Nochtans be
hoort Ecolo ook tot de oppositie 

2 Drie staatsekretarissen meer in de 
nieuwe regering Martens VI dan in de 
vorige Inzake topfunkties wordt dus 
met ingeleverd Wat moeten de werklo
zen en de mensen met een laag inko
men hiervan denken' 

3 In de Vlaamse regenng kwam een 
zelfde koalitie tot stand als in de natio
nale regering (CVP-PVV) wat zeker 
geen eigen beleid veronderstelt en dui
delijk de nchting naar meer zelfstandig
heid afremt 

4 In de Waalse Gewestraad wordt 
een demokratische verkozene (Toon 
Van Overstraeten) geweerd door de 
PSC-PRL-meerderheid Is de grondwet 
een vodje papier geworden indien het 
om de macht gaa f 

5 Nothomb, beschermheer van Hap
part, blijft als ministervan Binnenland
se Zaken 

6 Volmachten staan weer op 't ge
touw ondanks een komfortabele meer
derheid 

Wat IS het belangrijk verschil tussen 
een diktatuur en een demokratie'' 

Dat de minderheid in een demokra 
tie ook haar mening kan uiten en aan 
haar trekken kan komen en eventueel 
meerderheid kan worden 

Wat gebeurt er m België'' 

WIJ evolueren in de richting van een 
diktatuur De rechten van de minder
heid worden steeds meer beknot Op 
nationaal vlak gedragen de traditionele 
partijen die aan de macht zijn zich als 
kolonizators van het overheidsappa
raat ZIJ scheppen de moderne slaver
nij van de partijkaart 

De verstikkende verzuiling maakt de 
Vlaamse mensen onvrij Het Belgique 
de papa werd, zoals wij gevreesd had
den, vervangen door la Flandre a papa 
(beheerst door de CVP) In het ministe
rie van de Vlaamse gemeenschap ziet 
de samenstelling van de leidende amb
tenaren er als volgt uit CVP 68%, SP 
20%, PVV 12%, VU en anderen 0% 
tvlinderheden en onafhankelijken mo
gen niet meer aan bod komen 

Indien men tewerkgesteld is in de ka-
tolieke of de socialistische zuil (met ge
meenschapsgelden onderhouden) 
heeft men het als individu zeer moeilijk 
om zichzelf te zijn en bijvoorbeeld kan
didaat te zijn op een VU-lijst 

N.N., Asse 

HET TOPPUNT 

Met zijnen kleinen bril staat 
vanaf zes Meneer de Uil 
in Uien kleur-en-spiegel 
te kijk voor kleine Jan Apaat 
dat horen en zien vergaat 
Te kwart voor acht is 't kwezelen 
Wilfried als Mijnheer den Uyl, 
de Franco-Belgo-Gigolo 
wil als het knechtje van Happart 
zelfs ,,Mit ter Rand" nu knevelen 

1 ' E Van 't Engels Klooster 

WE ZIJN NIET FIER... 

We zijn met fier op eerste-minister 
Martens België heeft op het interna
tionale forum een franstalig effekt De 
Belgische diplomatie is altijd franstalig 
geweest en is dat ook nu nog, uitzon-
denngen met te na gesproken Dat 
heeft meegebracht dat in het buitenland 
de indruk wordt gewekt dat België een 
franstalig land is Wilfned Martens heeft 
deze indruk nog versterkt door zijn of
ficiële aanwezigheid op de top van de 
franstalige landen in Parijs Waar is de 
tijd van 1958 en de penode dat Martens 
voorzitter was van de Vlaamse Volks
beweging (VVB)? 

Het kan verkeren Martiens schiet 
voor de zoveelste keer het Vlaamse volk 

in de rug Zwitserland heeft België een 
les geleerd' 

Dit alles bevestigt onze stelling af 
bouw van de nationale regering en uit
bouw van een eigen Vlaams parlement 
met aparte verkiezingen Radikaal zelf 
bestuur I 

We verheugen ons over de eis tot 
radikaal zelfbestuur" zoals dit ook 

werd naar voor gebracht door de Jong-
CVP Hopelijk blijft het met bij woorden 

IJzerbedevaartkomiteeT-gewest Maaseik 

WERK VOOR DE WILDE 

Waarvoor hebben wij gestreden' 
Een vraag die we ons menigmaal mo
gen stellen Wanneer in Vlaanderen ei
gen mensen hun doden met mogen 
herdenken dan is het mijn inziens toch 
ver gekomen Wanneer een hoopje ge-
legenheidsbetogers van het AFF op 
straat komen dan mag alles gebeuren 
Rijkswacht en politie laten begaan En 
stellen ze hen in het gelijk Begin dit jaar 
mochten wij in enkele dorpen niet op 
onze eigen grond komen Mag van een 
burgemeester met verwacht worden dat 
hij zekere artikelen van de grondwet 
kent'Vooral het artikel Alle Belgen 
gelijk voor de wet" 

Wanneer Vlamingen een aktie onder
nemen zijn er genoeg rijkswachters 
voorhanden Wanneer enkele Vlamin
gen m de Voerstreek wandelen, rijks
wachters genoeg om ons hardhandig 
uiteen te drijven Al het AFF-front op 
straat komt is er geen politie Wanneer 
zal er een regering komen die hier een 
eind aan maakt' Maar ja, dan schopt 
men wel eens tegen gevoelige 
schenen 

Wie de reeks van M De Wilde op TV 
heeft gevolgd vraagt zich wel eens even 
af wat er onder de dekmantel, .gevaar
lijke personen" en ,.vijfde kolonne" ge
beurd is in 1940 En zijn de tijden nu ver
anderd ten goede' 

Niets daarvan Zou het met mogelijk 
zijn dat De Wilde ook eens onderzoek 
instelde wie in feite het AFF vertegen
woordigt ' 

F.O., Borgerhout 

VOEREN EN DE KERK 

Weet Vlaanderen dat in de jaren voor 
de opnchting van het bisdom Hasselt 
(dus m 1965-66) Waalse kerkleiders ge
poogd hebben het godsdienstig leven 
van de Voerparochies te verfransen, 
denkelijk met het doel de Voer van Lim

burg af te snoepen De administratieve 
overheveling gebeurde in 1963 Voor 
die verfransingspoging was er in de 
Luikse bisschopsraad (onder leiding 
van mgr VanZuyIen zoon van de gro
te Overmaasverfranser van begin van 
deze eeuw) een meederheid 

Dank zij het kranig verzet van mgr 
Kestersenkan Heuschen (de huidige 
bisschop van Hasselt) is dat met ge
beurd Die kranige Vlaamse kerkleiders 
verdienen de dank van heel Vlaan
deren 

InonsVeltmanswerk dat hopelijk dit 
jaar verschijnt zullen meeropenbann-
gen gedaan worden over heel wat on
bekend Waals gekonkelfoes dat in en 
rond de Voer werd uitgedacht 

J.G., Tongeren 
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Kom eens bij ons! 

Dortmnnder Tbier-Bran-hovan 

Temiursev 60 Leuven 016 22 86 72 
Kon Astndl 85, Konüch 03 457 30 32 
Brugse Baan 1 Hulste 056 7115 36 
Nieuw Brugstr 28 Brussel 02 218 74 89 

Grote parkeerterreinen zalen vrij voor 
feesten banketten e a Duitse speciali 
teiten Dortmunder Thier van t vat 
Levende Water Tonissteiner Sprudel 
goed en goedkoop eten 

Hoek 
I Wolvengracht 

en 

(Af̂ LEOEHERiocFAuT Loopoldstraat 

Tel 217 9153 

Waar Vlamingen 
thuis zijn.. 
m 't hartje van Brussel 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat I 
Tongerlo-Weslerio 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
S A N O 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02-7345609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

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

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Industriële 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

Sedert 1910 

J A N P A U W E L S - D E BRAUWER 
Oude Brugstraat 16 9328 Schoonaarde Tel 052 42 32 46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaal* met traditie 
{.idv 23J I 

ZO^K€eC}€ 
GEZOCHT: 
o stage-plaats voor architekt, liefst 
omgeving Brussel-Leuven Inlichtin
gen Karl Van Camp 03/235 55 15 
(weekend) 

Te huur 
in De Haan 
n Er staat een keurig appartement te 
huur in De Haan aan Zee Meteethoek, 
keuken, twee slaapkamers, stortbad 
en een plaats voor de wagen Rustige 
ligging en niet ver van zee Nog vrij tij
dens de Paasvakantie en de zomer
maanden 

Geïnteresseerde VU-sympatisanten 
bellen op het nummer 050/82 44 63, 
liefst rond 20 uur 

D Alleenstaande juffrouw, gegradu
eerde m boekhouding en zeer goed op 
de hoogte van sociale wetgeving zoekt 
geschikte job 
D Regentes Wetenschappen, aard
rijkskunde, fysica, scheikunde zoekt 
passende betrekking 
D Meubelmaker Rijbewijs C Zoekt 
dringend betrekking 

Personen die kunnen helpen worden 
verzocht kontakt te nemen met 
volksvertegenwoordiger-burgemeester 
Paul Peeters, Mechelseweg 62 te 
Kapelle-op-den-Bos Tel 015-711 422 

Werkaanbieding 
C Gezocht twee-drie demonstrateurs 
(-trices) en twee-drie verkopers (-sters) 
voor verkoop van Gnll's en Starmix op 
beurzen en dergelijke Zich wenden tot 
L Vermeren, Koperstraat 37, 9830 
St Martens-Latem tel 091/82 44 78 
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Voorstel 
Gabriels 
doordrukken 

Steun van CVP! 
Het klinkt bijna ongelooflijk. En 

toch schijnt het waar te zijn. De 
vooralsnog grootste partij van 
Vlaanderen heeft zich akkoord ver
klaard met het schitterend voorstel 
van VU-ondervoorzitter Jaak Ga
briels. 

Vorige week lanceerde fraktielei-
der Gabriels inderdaad de sug
gestie om bij de verwarming van 
gemeentelijke openbare gebou
wen gebruik te maken van Kem
pense steenkolen. Enerzijds omdat 
dit een werkelijke besparing moge
lijk maakt en anderzijds omdat 
daardoor een wezenlijke bijdrage 
wordt geleverd in de hulp aan de
ze zwaar getroffen Vlaamse pro
vincie. 

Bij monde van Georges Cardoen 
heeft de Vereniging van CVP-man-
datanssen zich aangesloten bij dit 
VU-voorstel. Wat meteen een uit
stekend argument in handen 
speelt van de tientallen VU-ge-
meenteraadsleden die eerstdaags 
deze materie ter sprake brengen in 
de vele gemeenteraden. 

Slechts 
'n babbeltje.» 
Vorige week donderdag was 

Guy Spitaels, de voorzitter van de 
franstalige socialisten (PS), te gast 
in Gent. Dit op uitnodiging van de 
Socialistische Studiekring. Als Spi
taels' tegenspreker fungeerde SP-
voorzitter Karel van IViiert. Deze 
babbel kreeg veel aandacht in de 
media. 

Het was immers de eerste keer 
sinds ,,de stheiding" in '78 dat er 
openlijk werd gepraat tussen de 
nederlandstalige en franstalige so
cialisten van Belgiè. Want het fa
beltje alsof alle kontakten tussen 
SP en PS toen opgeblazen werden 
gelooft toch niemand ? De druk van 
enkele verstokte Belgicisten bleef 
immers steeds nadrukkelijk aan
wezig 

w^t 
...onder 

socialisten? 
Spitaels verklaarde dat de so

cialistische partijen thans als vijan
dige vrienden zijn. Op het sociaal-
ekonomische terrein zijn de ver
wantschappen tussen SP en PS 
nog heel groot, maar kommunau-
tair bekeken blijkt de samenpraak 
kwasi volledig verdwenen. 

Waarbij ook de Belgische socia
listen de fout maken dat het 
sociaal-ekonomische onlosmake
lijk verstrengeld is precies het kom-
munautaire kluwen. Of anders ge
zegd: welk sociaal-ekonomisch 
probleem is nog los te maken van 
het kommunautaire? Denk§n we 
maar aan het Waalse staal, de KS, 
de legerbestellingen, de te
werkstelling bij de overheid, enz... 

Van Miert 
spreekt 
met Spitaels 

Zelfs de Sociale Zekerheid, dossier 
dat de socialisten aanzien als het 
cement dat hen bindt, zit vol kom-
munautair dynamiet. Indien de SP 
tenminste de nuchtere cijfers on^ 
der ogen willen zien. 

Zo'n publiek gesprek tussen SP 
en PS kan verhelderend werken. 
Wij vrezen nochtans dat dit slechts 
de veruitwendiging is van een ten
dens om bovenal weer Belgisch te 
ageren. Onder de nieuwe SP-
parlementsleden zitten overigens 
enkele verstokte unitansten die 
hoegenaamd niks willen horen van 
een meer Vlaamsgezmde SP. 

DEZE 
N^EEK DÜK 

Deze week werd in de 
Vlaamse scholen een dag gewijd 
aan hetgeen men de ,,mundiale 
vorming" noemt. Het initiatief 
mogen we onverkort toejuichen. 
Onze jeugd een positieve 
waardering bijbrengen voor de 
identiteit van andere volkeren, 
ligt volkomen in de lijn van het 
Vlaams-nationalisme. Elk volk — 
ook het onze — is immers een 
natuurlijke levensgemeenschap, 
die niet besloten is in zichzelf, 
doch haar waarde slechts 
ontleent aan de eigenheid van 
andere volkeren. Aldus is het 
volksnationalisme de enige 
zinvolle synthese tussen het 
nationale en het universele. Het 
zijn alle volkeren samen, ieder 
van hen met zijn eigenheid, die 
het mensdom belichamen en 
gestalte geven. Deze volks-
nationale filosofie verleent een 
progressieve draagkracht aan de 
gedachte dat er een wereld zou 
ontstaan, waarin alle naties in 
harmonie samenleven en 
samenwerken aan de 
vooruitgang van de mensheid, 
van zodra er geen enkele natie 
gebukt zou gaan onder de 
heerschappij van een andere. 
Het zelfbeschikkingsrecht van 
een volk staat bijgevolg met in 
tegenstelling met de beginselen 
van mundiale openheid en 
solidariteit. Wel integendeel. 

Deze waardevolle idee vraagt 
echter gelijktijdig de volle 
aandacht en belangstelling voor 
het eigene van ons eigen volk, 
voor ons nationale verleden, de 
eigen Nederlandse kuituur, de 
eigen Zuid-nederlandse of 
Vlaamse manier van denken en 
handelen. De idee van het 

volksnationalisme mag noch kan 
,,le genre humain" — het 
mensdom — verengen, maar 
dient de mens ook een eigen 
gelaat te geven en het besef te 
behoren tot een eigen 
gemeenschap tussen de andere. 
Het volk is inderdaad geen 
grootheid, waaraan de mens 
ondergeschikt is. Maar het 
betekent wel veel meer dan de 
optelling van de individuen die er 
deel van uitmaken. Het is een 
belangrijke, noodzakelijke en 
onvervangbare leefkring voor de 
ontwikkeling en het welzijn van 
de enkeling. De maatschappij
hervormers die het anders-gaan-
leven prediken, gebruiken 
daarvoor het federalistisch 
gedachtengoed en passen het 
toe op het vlak van de wereld en 
het dorp. Zij begaan een kapitale 
fout! Omdat ze de historisch 
gegroeide feitelijkheid van het 
volk niet meerekenen. 

Niemand zal ontkennen dat de 
vorming van de jongeren over 
het wezen van ons eigen volk 
veel te wensen overlaat. 
Gedurende 150 jaar hebben de 
gezagsdragers bewust het 
onderwijs misbruikt om een 
kunstmatig Belgisch 
staatsnationalisme in de jonge 
hersenen te hameren. Wij 
kennen allemaal de valse 
boekjes van Pirenne. De jongste 
jaren geraakte het 
geschiedenisonderricht helemaal 
op de achtergrond. Zodat tot op 
vandaag de vorming over het 
verleden en de toekomstkansen 
van Vlaanderen bijna 
onbestaande is. 

Vandaar dat we deze week de 
noodzaak onderstrepen om in 

het onderwijs, naast de dag van 
de mundiale vorming, ook de 
,,dag van de Vlaamse 
volksgemeenschap" te 
organiseren. Deze vorming mag 
trouwens niet bij één dag blijven, 
maar zou als een gouden draad 
doorheen heel de opvoeding 
moeten doorlopen. 

Hier ligt een unieke opdracht 
van de Vlaams-nationalisten We 
zullen er inderdaad met direkt in 
slagen de officiële Belgische 
instanties te bewegen. De 
Volksunie-burgemeesters en -
schepenen moeten er alles 
opzetten om, althans in het 
gemeentelijk onderwijs, lessen in 
te schakelen over de 
geschiedenis van de Vlaamse 
beweging. Dit kan op veel 
manieren. Is bijvoorbeeld de 
figuur van August Borms geen 
prachtige aanleiding? Zijn rol en 
betekenis in de Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd kunnen zeer 
gemakkelijk gekoppeld worden 
aan de zorgen voor de Derde 
Wereld. Was hij op 25-jarige 
leeftijd met een 
ontwikkelingshelper in het verre 
Peru, nog vóór dit woord hier 
ingang vond? Laat ons zelf de 
handen uit de mouwen steken. 
Zo leggen we in de gemeenten 
de bouwstenen van de Vlaamse 
natie. 

Vic ANCIAUX 

MENSEN 
HET NIEUWS 

De vrieskou blijft aanhouden Niet iedereen is daar onverdeeld gelukkig 
mee. Vooral de binnenschippers ondervinden steeds meer last van dicht
gevroren rivieren en kanalen Maar anderen vinden dit dan weer biezon-
der leuk Op de Damse vaart noteerde men zondag andermaal een drukte 
van jewelste. Enkele pientere handelaars aarzelden zelfs met om op het 
dikke IJS warme worstjes te bereiden En gisteren werd in Friesland de 

tweede Elfstedentocht gereden in evenveel jaren 

Het huis 
De jongste dagen staat ook het 

koningshuis in de belangstelling 
AartshertogingAstrid, dochtervan 
prins Albert en prinses Paola, is be
vallen van een zoon Dit knaapje 
luistert naar de eerder ongewone 
naam ,,Amadeo" Indien we 
Vercruusse-ut-leper mogen gelo
ven IS daartegen reeds protest ge
rezen vanwege de Vlaamse ak-
teurs, bij monde van Julien Schoe-
naerts. 

In de rand daarvan is er iets dat 
de overige burgers bovenmatig er
gert : die nieuwe beeltenissen van 
koning Boudewijn I, ook wel vijf-
frank-stukken geheten Maar moei
lijk hanteerbaar als dusdanig Af
gezien van het feit dat het eindre
sultaat bezwaarlijk kunstig kan 
worden genoemd (het in drie stuk
ken snijden van het hoofd van de 
vorst lijkt ons zelfs oneerbiedig), is 
daar vooral de vaststelling dat de

ze muntjes te licht zijn. Het gebruik 
van deze blikken betaalmiddelen 
zorgt voor problemen, zowel m te
lefoonapparaten als in parkeerau
tomaten Tenzij de Tesaune de be
doeling had op die wijze aan het 
publiek duidelijk te maken hoe 
waardeloos onze frank wel is 

Misschien zijn ze wel bruikbaar 
als jetons m kermiswagentjes'' 

Oom 
Boudewijn: 
in 3 stukken 

Zotskap 
Over de aanwezigheid van pre

mier Martens op de wereldtop van 

de frankofome hadden wij het uit
gebreid in ons vorig nummer. De 
akties van Vlaams-nationalisten te
gen de Belgische deelname aan 
deze neo-kolomale bijeenkomst 
vonden schijnbaar weerklank in het 
buitenland. 

Martens, 
belachelijk 

In de gezaghebbende krant ,,Le 
Monde" wordt meesmuilend ge
reageerd op deze ,,querelles bel
ges". Opmerkelijk daarbij is dat er 
ook met Wilfried Martens gespot 
wordt, weze het vaak tussen de lij
nen De dienstdoende journalist 
hennnert aan Martens' verleden: in 
'67 voorvechter in de aktie ten 
gunste van Leuven Vlaams, in '86 
aan het hoofd van de Belgische de
legatie op de frankofone top' 

> ,,L'Histoire n'est pas avare de ces 
paradoxes". ,,Le Monde" put zelfs 
uit de ,.Souvenirs" van Wilfried 
Martens: ,,J'ai recu les mèmes 
nourritures intellectuelles que les 
Wallons de ma familie spirituelle: 
Maunac, Claudel, Bossuet, etc. 
Paul Ricoeur, mon philosophe de 
predilection, est francais lul aus-
s i . . . " . 

Karnaval is toch al voorbij "> 
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Binnen de maand uitspraak 

TVO, wolf in 
schapestal? 

Brussel. — Dinsdagochtend werden de pleidooien 
gehoord in het kortgeding dat VU-senator Toon van 
Overstraeten ingespannen heeft tegen de Waalse Ge
westraad en de Franse Gemeenschapsraad. 

Deze boeiende uiteenzettingen gaan de uitspraak 
vooraf van rechter Vander Eecken; een vonnis dat bin
nen de maand wordt verwacht. 

DE feiten nog even op een rij
tje ̂  Op 13 oktober 1985 
haalt de door de Volksunie 

ingediende senaatslijst in het 
franstalige arrondissement Nijvel 
een verkozene, nl partijdirekteur 
Toon van Overstaeten Het unitair 
houden van de provincie Brabant 
en het gekke spel van de kies-
apparentenng maakten dit moge
lijk Tengevolge van zijn recht
streekse verkiezing is Van Over
straeten met alleen lid van de Bel
gische Senaat, maar tevens van de 
regionale Assemblees de Waalse 
Gewestraad (met zetel te Namen) 
en de Franse Gemeenschapsraad 
(met zetel te Brussel) Op 27 no
vember besloot een niet-
gekw^aiificeerde meerderheid van 
52 leden (PSC + PR) van de Waal
se Gewestraad (die 104 leden telt, 
TvO inbegrepen) dat Toon geen lid 
IS van deze Vergadering 

Les in recht 
Toen hij zich m januari ging aan

melden werd hem de toegang ont
zegd door de militaire politie Inde 

Franse Gemeenschapsraad werd 
hij zelfs manu militari buitengezet 
Waarop TvO besloot een kortge
ding bij de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel in te spannen 
Als verdediger koos hij de KUL-
docent, Mr Leo Neels De tegen
partij, de Waalse Gewestraad en 
de Franse Gemeenschapsraad, 
worden vertegenwoordigd door Mr 
Andersen Eergisteren hielden de
ze beide juristen hun pleidooien 

Net zoals bjj voorgaande afleve
ringen in het ,,Teatervan Toon" is 
er ook deze keer weer een klem do
zijn persjongens (en een -meisje) 
opgedaagd Vanop de laatste rijen 
voorbehouden aan het publiek zijn 
wij als leergienge studenten tijdens 
deze geanimeerde les in toegepast 
recht Neels praat droogjes, onder
koeld en uiterst gedokumenteerd, 
met nu en dan 'n Britsklinkend 
vleugje humor Andersen is boer-
gondischer, gebruikt meer geba
ren, spreekt zijn tegenstrever en de 
betrokkene rechtstreeks aan (wat 
hij overigens erg hoffelijk doet), 
maar houdt het steeds bij zijn twee 

Toon van Overstraeten vraagt, via zijn verdediger mr Leo Neels, dat de Waalse Gewestraad en Franse 
Gemeenschapsraad verplicht worden hem opnieuw toe te laten tot de vergaderingen van deze beide 
Assemblees In afwachting daarvan eist TvO dat deze Raden veroordeelt worden tot het betalen van een fikse 
dwangsom 

basisargumenten De jonge rech
ter luistert aandachtiger dan zijn 
bijzitters 

Voor Neels met zijn uiteenzetting 
start zijn we opnieuw getuige van 
het vreemde gebeuren dat zich bij 
de aanvang van zo'n zittingsdag af
speelt meer dan twintig advokaten 
die voor de rechter verschijnen met 
het agendaboekje m de hand, ten
einde een nieuwe datum voor hun 
zaak te bepalen Een handeling die 
de tegenstrevende meesters reeds 
eerder bedisseld hebben en die 
slechts dient bekrachtigd Na dit 
rommelig toneel loopt de zaal bijna 
leeg, enkele geïnteresseerde toga-

r ' het aan de katholieke uni
versiteit van Leuven waar hij 
rechten studeerde, dat Guy 

Spitaels iets ponitifikaals over 
zich heeft gekregen? Zijn stijl 
doet soms denken aan die van 
een kannunik. Maar het zalvend 
gebaar wordt beheersd door kil
le luciditeit en onmiddellijk inge
ruild voor het koude en scherpe 
woord als dat van pas komt. Men 
verbaast zich over de ijdelheid-
jes van een man, die zijn imago 
profileert op dat van een onbe
wogen en boven kleinheid verhe
ven intellektueel. Geamuseerd 
stelt men vast dat de PS-
voorzitter, tevens burgemeester 
van Ath, voor zijn wagen de num
merplaat A TH-1 heeft versierd en 
dat hij de door zijn parlementai
re collegae zozeer gegeerde 
P-plaat boudeert. Ergens ook 
een snob, de grote denker. 

Te Gent, waarde ouwe getrou
wen van het Volkshuis nog zwe
ren bij Eedje Anseele en waar so
cialistische Vlaamsgezindheid 
minder vanzelfsprekend is dan 
Van Miert voorwendt, te Gent 
was men op de gedachte geko
men om de A TH-1 te laten voor
rijden en Spitaels een toespraak 
te laten houden tot de Vlaamse 

ATH-1 
broeders in de socialistische In
ternationale. Het moest een Ge
beurtenis worden. Met grote G. 
De opsplitsing van de vroegere 
BSP in SP en PS ligt straks tien 
jaar achter de rug. De twee heb
ben nog wel het gemeenschap
pelijk hoofdkwartier aan de Brus
selse Keizerslaan, maar hun re
laties liggen beneden het 
vriespunt. Door Spitaels uit te 
nodigen, moeten de Gentse so
cialisten gehoopt hebben, zullen 
de verhoudingen beteren. Zal 
vooral een stap gezet worden 
naar een voor regeringsdeelne
ming zo belangrijke gemeen
schappelijke opstelling. 

Toen Spitaels kwam, bleek hij 

het zalvend gebaar te Ath gela
ten te hebben. Hij bracht de kille 
blik mee, het koel verstand en 
het harde (francophone) woord. 
Wij zijn vijandige vrienden, zeg
de hij de ontdane Gentse gasthe
ren. Hij verduidelijkte: wij Waal
se socialisten hebben een ande
re kijk dan jullie op de Kempense 
koolmijnen, op Tubemeuse of 
Cockerill-Sambre. Wij willen de 
kampioenen zijn van de verdedi
ging der Waalse belangen. En hij 
spelde de les: als jullie sterk wil
len wezen in Vlaanderen, dan 
moet ik jullie uitnodigen méér 
aandacht te hebben voor bepaal
de aspiraties van uw volk. 

Daar zaten ze dan, de Gentse 
partijgenoten, onerwacht en ge
nadeloos herleid tot de rol van 
stropdragers. 

Eén ding alvast kan je Spitaels 
en overigens ook de andere 
Waalse partijleiders benijden: zij 
doen er geen doekjes om. 

Welke Vlaamse voorzitter van 
welke traditionele partij heeft het 
lef van Spitaels, desnoods zon
der diens arrogantie, om even 
onverbloemd te zeggen waarop 
het staat? En daarnaar te han
delen ? 

dragers en een klas op didaktische 
uitstap met te na gesproken 

Moeder Justitia heeft eigenaar
dige helpers en bizarre minnaars 

Dekreten 
ongeldig 

Meester Neels wil er vooral geen 
politieke kwestie van maken en 
houdt zich bijgevolg op het stnkt ju
ridische terrein de uitsluiting van 
Toon van Overstraeten is een ma
nifeste verkrachting van de wet Dit 
wordt trouwens met tegengespro
ken door verdediger Andersen, die 
zich uitsluitend „amuseert" met 
het aanbrengen van argumenten 
waardoor de rechter zich onbe
voegd moet kunnen verklaren 

,,Hoe kan men van een burger 
verwachten dat hij de wet respek-
teert, wanneer deze moet vaststel
len dat de instellingen die deze wet
ten maken zelf schaamteloos de 
bepalingen overtreden'^", vraagt 
Neels Die zich baseert op een 
reeks uitspraken van hooggeleer
den Het aanvaarden van een 
rechtstreeks verkozen parle
mentslid in Nijvel tot de Waalse Ge
westraad en Franse Gemeen
schapsraad IS geenszins een le
gislatieve, maar een louter 
administratieve daad, benadrukt 
de verdediger van de VU-senator 
TvO wordt thans gehandikapt in de 
uitoefening van zijn mandaat in
dien hij slechts tot de Senaat en 
met tot de Regionale Assemblees 
wordt toegelaten De beide Raden 
moeten bovendien tegen zichzelf 
beschermd worden, vermits elk nu 
gestemde dekreet rechtsgeldig
heid mist 

Komplimentjes 
voor Toon 

De verdediger van de m 
opspraak gebrachte Raden, Mr 
Andersen, zweert bij de strikte 
scheiding van de drie machten en 
de absolute soevereiniteit van de
ze Assemblees Het door zijn kon-
frator Neels aangehaalde voor
beeld van de ongedaan gemaakte 
uitsluiting van een gemeente
raadslid aanvaardt Andersen met 
Maar toch geeft hij toe dat de uit
sluiting van de VU-senator een ju
ridische fout IS Andersen werpt 
zelfs bloempjes naar Toon, die htj 

een overtuigde verdediger van zijn 
volk noemt, ,,un bon flamand" die 
daarenboven keurig Frans spreekt 
Maar Monsieur van Overstraeten 
toelaten tot de franstalige Raden 
betekent noch mm noch meer de 
,, wolf in de schapestal" loslaten 

Waarop Neels replikeert dat er 
inderdaad geen voorgaanden 
bestaan, omdat geen enkele Raad 
ooit voorheen in de Belgische ge
schiedenis zo'n „enormite" heeft 
durven begaan „Ik weiger te leven 
in een staat die zo'n arbitraire uit
sluitingen toelaat Tenzij men op
teert vooreen Belgische vorm van 
Apartheid, waarbij mensen ge
dwongen worden te leven in een 
nauw omschreven gebied en daar
buiten over geen rechten beschik
ken", besluit de advokaat van 
Toon 

Naar 
Straatsburg? 

De rechter neemt vervolgens de 
besluiten van de beide pleiters in 
ontvangst en belooft binnen afzien
bare tijd — hooguit een maand — 
een uitspraak te zullen doen De 
meeste waarnemers verwachten 
dat deze juge zich onbevoegd zal 
verklaren Al weet je toch maar 
nooit 

En zelfs indien dit zo zou zijn, 
dan gaat Toon van Overstraeten 
door Desnoods tot bij het Hof van 
de Rechten van de Mens m 
Straatsburg 
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EG pakt Usines Tubemeuse aan... 

Nieuwe miljarden 
voor liet Waaise staai ? 

De moeilijkheden rond liet Waalse staalbedrijf UTM 
(Usines Tubemeuse) slepen al jaren aan. 

UTM produceert vooral buizen die in hoofdzaak 
bestemd zijn voor de Russische oliepijpleidingen. 

De Europese kommissie heeft nu laten weten dat 
UTM sinds 1983 voor meer dan 9 miljard onrechtmati
ge staatsteun heeft ontvangen... 

UIT een kabinetsnota van 
eind december 1985 die nu 
is uitgelekt, blijkt dat de 

oorspronkelijk voorziene investe-
ringsenveloppes in hoge mate wer
den overschreden. Zo werd er 
reeds 10.324 miljoen uitgegeven 
terwijl er slechts 6.438 miljoen was 
voorzien. De overschrijding be
droeg eind 1985 dus reeds 3.896 
miljoen fr. 

Dit is 
Russisch... 

In deze kabinetsnota wordt ook 
gewezen op de broosheid van de 
„Russische kontrakten" of bestel
lingen die werden geplaatst die het 
hoofdbestandsdeel uitmaken van 
de afzet van UTtVl. 

De onderhandelingen met de 
Sovjethandelspartners hebben 
echter geleid tot een gevoelige 
prijsdaling van de produkten. Zo 
zou UTM tijdens de eerste drie 
maanden van 1986 ongeveer 
1.100 miljoen minder inkomsten 
ontvangen. 

Niettegenstaande de produktie-
volumevermeerdering bij UTM 
wordt het bedrijf verplicht bepaal
de produkten in andere bedrijven 
te laten vervaardigen omdat het de 
hoeveelheden en de kwaliteit die 
de Russische kontrakten vereisen, 
niet zelf kan produceren. 

Uit de nota blijkt verder dat het 
personeelsbestand bij UTM sinds 
1981 werd opgevoerd van 1.344 ar
beiders tot 1.748 en van 357 tot 398 
bedienden. 

Staatshulp 
terugbetalen 

Tussentijds werd nog beroep ge
daan op tijdelijke en deeltijdse 

meer onvoorziene middelen en 
mogelijkheden worden geboden 
wanneer het over een Waals bedrijf 
gaat. Men zal zich herinneren dat 
de toenmalige,.Vlaamse" minister 
van Ekonomische Zaken heel wat 
minder strijdlust aan de dag heeft 
gelegd om de bedrijven die in 
Vlaanderen waren gelegen te ver
dedigen alhoewel die ook tot de na
tionale sektoren behoorden Fabel-

Eergisteren startte de eerste ronde van tiet sociaal overleg tussen de regering, de vakbonden, de werkgevers, 
de middenstandorganizaties en de Boerenbond. Het is zeer de vraag of zij tot een akkoord zullen komen I Mar

tens en Co tiebben weinig tegenstand te verwactiten van de ACV-delegatie. Vertiofstadt kijkt sipt toe... 

Oitbreidingsinvesteringen 
dalen in 1986 

Uit een onderzoek uitgevoerd door de Europe
se Kommissie bij de bedrijfsleiders uit de EG over 
hun investeringsvooruitzichten blijkt dat de insu-
triële investeringen in de EG 43 % hoger zullen lig
gen dan in 1983. 

I N ons land echter verwacht 
men een daling voor de uit

breidingsinvesteringen van ge
middeld 41 % in 1985 tot 38 % 
in 1986 

In Duitsland zullen ze toene
men van 26 tot 30 %, in Frank
rijk van 31 tot 32%, in Italië van 
28 tot 31 % en in Groot-Brittaniè 
van 20 tot 23 %. 

Vorig jaar werd voor ons land 
een reèle groei voorzien van 8 
% terwijl de investeringen feite
lijk slechts met 3 % toenamen. 

, Uit het EG-onderzoek blijkt 
verder dat de EG-bedrijveri die 
investeringsgoederen produce

ren een investeringstoename 
verwachten van 15 %. In de me
taalnijverheid daarentegen 
wordt een gemiddelde daling 
van de investeringen verwacht 
van 7 %. 

Inzake werkgelegenheid val 
het op dat het aantal perso
neelsleden in de EG-nijverheid 
slechts gestegen is in Dene
marken, Duitsland, Nederland 
en Luxemburg dit niette
genstaande de toegenomen in
vesteringen. Dit t)ewijst nog
maals dat de rechtstreekse 
band tussen investerin^gen en 
werkgelegenheid verbroken is! 

werkkrachten waarvan het aantal 
schommelde tussen 150 en 250. 

De Europese Kommissie is nu 
van oordeel dat de 9.025 miljoen 
fr., die sinds 1983 als steun aan 
UTM werden toegekend, de kon-
kurrentie vervalst en dus in strijd is 
met de EG-reglementering. 

De kommissie is bijgevolg van 
plan de terugbetaling te eisen van 
die 9 miljard fr. Dit zou noch min 
noch meer betekenen dat UTM in 
faling gaat. 

Formeel is de terugbetaling nog 
niet opgeëist en er wordt druk over
leg gepleegd om na te gaan of kan 
worden aangetoond dat de steun 
wel gerechtvaardigd was. Het hoeft 
geen betoog dat minister van Eko
nomische Zaken Maystadt alles op 
alles zal zetten om de Europese 
Kommissie te bepraten teneinde 
een ,,industnële oplossing" te be
reiken. Die oplossing zou er in kun
nen bestaan tot kapaciteitsvermin-
dering over te gaan. Produktie-
omschakelmg en samenwerking 
met andere bedrijven worden niet 
uitgesloten. 

Het grote 
verschil 

Het zal ondertussen voor de le
zer wel duidelijk zijn dat heel wat 

ta, Cockenll-Hoboken en talrijke 
tekstielbedrijven... 

En in verband mt de KS spreekt 
men alleen over saneren, alhoewel 
daar veel andere mogelijkheden 
overblijven. 

Ook de tekstielsektor waar in 
Vlaanderen reeds 100.000 werk
plaatsen verloren gingen, heeft na 
het tekstielplan, behoefte aan nieu
we impulsen en steunmaatregelen 
zoals blijkt uit een recent rapport 
van het studiebureau Mc Kinsey 

Zoniet zijn er in de tekstielsektor 
nieuwe afvloeiingen te verwachten 
in de nabije toekomst Wij hebben 
nog geen enkele Vlaamse minister 
gehoord die de problemen van on
ze industriële sektoren m de be
langstelling heeft gebracht. 

Volmachten 
Nu er opnieuw moeilijkheden 

zijn in alle zogenaamde nationale 
sektoren worden door de regering 
ook volmachten gevraagd om het 
beleid van deze sektoren te be
palen 

Als men weet dat ook Cockenll-
Sambre nieuwe en bijkomende 
middelen nodig heeft om de opge
lopen achterstand in de uitvoering 
van het plan-Gandois te kompen-
seren dan kan men zich een beeld 

Huisvestings
schulden: 
Knelpunt 

DE uitstaande schulden van de 
Nationale Maatschappij voor 

de Huisvesting en de Nationale 
Landmaatschappij vormen een be
langrijk probleem. Temeer daar de 
bevoegdheid over een materie is 
overgedragen aan de gewesten. 
BIJ de berekening van de dotaties 
werd echter in 1980 geen rekening 
gehouden met deze schulden voor 
de huisvesting zodat de gewesten 
niet in staat zijn deze schulden te 
betalen. Feitelijk gaat het trouwens 
ook in hoofdzaak over schulden uit 
het verleden (van voor 1980). 

Indien de nationale regering 
geen passende maatregelen treft 
en de last ten onrechte op de 
schouders van de Gewesten legt, 
betekent dit dat zij tot het jaar 2003 
jaarlijks 20 % van hun budget zou
den moeten besteden aan de aflos
sing van de huisvestingsschulden. 

De omvang van het probleem 
wordt duidelijk wanneer men weet 
dat de totale huisvestingsschulden 
die in de penode 1985-1990 moe
ten ingedragen worden met mindec 
dan 157 miljard bedragen. 

De vorige minister van Finan
cien, Grootjans had voorgesteld 
dat 57 miljard van deze schulden 
door ge gewesten zou gedragen 
worden en 100 miljard door de na
tionale regering. 

De nieuwe minister van Begro
ting, Verhofstadt zou zich tegen de
ze mogelijk oplossing verzetten en 
voorstander zijn van een volledige 
schuldkonsolidatie! 

Het probleem is nu nog maar 
eens verschoven naar een overleg-
werkgroep bestaande uit vertegen
woordigers van de nationale en ge
westregeringen. 

vormen van de budgettaire gevol
gen. De oorspronkelijke voorziene 
middelen zijn immers reeds lang 
en voor lang uitgeput. 

Voor Wallonië zijn de gewestelijk 
aanrekenbare middelen tot ver in 
het jaar 2000 reserveerd voor het 
betalen van reeds aangegane ver
bintenissen. 

Vlaanderen beschikt eveneens 
over onvoldoende middelen om het 
probleem van KS, de tekstiel- en de 
scheepssektor op afdoende wijze 
aan te pakken. De extra middelen 
die nodig zullen zijn voor alle nati
onale sektoren beloven dan ook 
een heet hangijzer te worden bij de 
komende begrotingsbespre
kingen. 

De enige manier om tot een ech
te en definitieve sanering van de 
nationale sektoren te komen met 
de minste kosten voor de overheid 
IS dan ook de regionalisering Op 
deze wijze zouden Vlaanderen en 
Wallonië elk financieel verantwoor
delijk worden voor hun probleem
sektoren en de onzinnige en geld
verslindende wederzijdse kompen-
saties zouden tot het verleden 
behoren. 

Op deze wijze zou de regionali
sering van de nationale sektoren 
bijdragen tot een echte sanering 
van de overheidsfinanciën 

André Geens 
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Kamerlid Vic Anciaux: 

Brussel als blndteken 
tussen Vlaanderen 
en Wallonië 

Over Brussel werden reeds vele boekdelen volge
schreven. De kongressen, studiedagen en debatten 
zijn niet meer te tellen. Toch heeft al deze belangstel
ling niet geleid tot politieke besluitvorming. 

Zowel de fusieoperatie van 1975 als de staatshervor
ming van 1980 lieten Brussel ongemoeid io de koelkast. 
Eigenlijk bevat slechts de wet van juli 1971 op de agg
lomeraties en federaties van gemeenten een belang
rijk luik over de hoofdstad. 

VOLGENS vu-voorzitter Vic 
Anciaux is deze frigo-
situatie onhoudbaar en 

vooral nadelig voor Brussel zelf. 
„Bovenop de taal- en kulturele 
knelpunten hebben zich recent an
dere moeilijkheiden geënt. Denk 
maar aan de sociaal-ekonomische 
en financiële, de urbanistische, de 
veiligheidsproblemen en deze van 
de overdreven koncentratie van im
migranten. Deze problemen treffen 
Vlamingen en Franstaligen, maar 
elkeenJjeseft dat een doeltreffen
de aanpak eenvoudige strukturen 
vergt." 

Bij het uitstippelen van deze 
strul<turen moet de hoofdstedelijl<e 
funktie van Brussel het uit
gangspunt zijn. En dit niet enkel om 
principiële redenen, aldus Anci
aux, maar ook omwille van het ei
genbelang van alle inwoners: ,,Als 
derde autonoom gewest verliest 
Brussel zijn rol van bindteken tus
sen Vlaanderen en Wallonië. Fi
nancieel en ekonomisch kan dit 
verstrekkende gevolgen hebben. 
Zo is Brussel voorde afzet van zijn 
produkten en diensten voor bijna 
tweederde afhankelijk van de rest 
van het land." 

Waarachtige 
hoofdstad 

Is Brussel aangewezen op goe
de verhouding met Wallonië en in
zonderheid Vlaanderen, dan is het 
uiteraard van groot belang dat het 
zich opstelt als een waarachtige 
hoofdstad. 

,,Konkreet wil dit zeggen dat de 
tweeledige autonome gemeen
schapsvorming doorgetrokken 
wordt tot in Brussel, voor alle aan
gelegenheden die afzonderlijk op 

een voor elke gemeenschap eigen 
manier kunnen behandeld wor
den." 

Ook moet het statuut inhouden 
dat alle Brusselaars zich als vol
waardige gemeentenaren kunnen 
gedragen. Elke besluitvorming 
over materies die Vlaamse en 
franstalige inwoners gezamenlijk 
en in een zelfde mate aanbelan
gen, moet het resultaat zijn van een 
gelijkwaardige inbreng en de goed
keuring krijgen van de meerder
heid in elke gemeente. 

En dan de doorzichtige struk-
tuur. In dit opzicht opteert het VU-
kamerlid onverbloemd voor een fu
sie van de 19 gemeenten en de 
oprichting van wijkraden. De dis-
kussie hierover is echter eindeloos 

en steriel. Om dit te ontlopen en 
meteen tegemoet te komen aan al
le vorige opties lanceerde Vic An
ciaux een verlossende idee: een 
wijziging van de wet van '71 op de 
agglomeraties, met niet alleen een 
opvulling van de bevoegdheden 
maar ook fundamentele verbeterin
gen die de fameuze „trucage" van 
'71 onmogelijk maken. 

Voor alle 
Brusselaars 

De 19 gemeenten worden in hun 
bestaan niet aangetast. Wel wordt 
het grootste deel van hun bevoegd-

De lengte 
van een tunnel 

|0T voor de verkiezingen 
kon er volgens premfer 
Martens geen twijfel be

staan ; driekwart van de tunrjef 
vm^ achter de rug. De weg naar 
het herstef be^r? tekoriert> Het 
land zat op „degoe<e weg": de 
konkurrentiekracht van Se be
drijven was verbeterd, de wer
kloosheid gedaald, het Over-
Netdstekort ingetoomd en de 
koopkracM toegePOJlten. 

Eufir». 't liep op wJeitJes. Nog 
even<lO<>rbijten en voorai geen 
onwiéköer. 

Ma 13 oktober evenwel Week 
<leiMnnel alsmaardoor larïger te 
worden. Of was er toch geen 
driekwarr afgelegd"? 

ffots sprofjg het begro
tingstekort voor 1985 met 70 
miljard de hoogte in. Plots kreeg 
de konkurrenliepositie van de 
bedrijven een ftkse deuk op bui
tenlandse markten als West-
Duitsland Plots nam de wer
kloosheid weer grauwe afmetin
gen aan Ptots i'ep niets meer 
gesmeerd Vier maanden zijn 
we nu verder en in die periode 
wist Martens VI slecfits een hel

dendaad te vemchten; het par-
lement vragen om völmadNerj, 

Wie gehoopt had dal er na 
driekwart toch af eer» 
|jchtstraaft|e in de tunnef zou 
doorpriemen, komt Ijedrogen 

O. Van Ooteghem * 
„Mysterie 

blijft bestaan ' 

uit. Voorattter Leysen van het 
Verbond vat* BetgtscheDnder' 
nememgen wtst d l te verklaren: 
„ ., 95% vafi de weg moet nog 
afgelegd worden. Het einde van 
de tunnel is ritog niet in zkM, we 
moeiet^ nog door de iunnef'. 

Qeen verwondenng dus dat 
de nienser» zich begonnen vra
gen te stellen bl| deze lum&l 
Oswald Van Ootsghem wilde 
dezie vragen voorleggen aan de 
eerste rt»inister: „Hoeveel pro
cent van de tunnel werd nu In 
feite afgelegd, en hoe lang is die 
tunnel?" 

Helaas, voorzitter Leemans 
van de Senaat wilde van deze 
niewwsgiengheid helemaal ftlet 
weten. Hij bezorgde de vraag 
terug aan afzender Van Ooteg-
hem De bevolking zal dua wei-
licht nooit te weten komen, hoe 
lang de tunnel is. Het mysterie 
blijft bestaan 

Wtj van onze kant vermoeden 
dat de Britse en Franse tunnel-
bouwöfs sneller een lichtstraal 
zullen te bespeuren krijgen dan 
de Belgische bevolking onder 
Martens VI 

V. Anciaux:,,Een Brussel op basis 
van overleg en gelijk erkenning van 
alle inwoners." 

heden overgeheveld naar de agg
lomeratie, omgedoopt tot,,hoofd
stedelijke raad" en,,hoofdstedelijk 
kollege". De gemeenteraden wor
den eigenlijk wijkraden. 

Voor de verkiezing van de hoofd
stedelijke raad wil Vic Anciaux dat 
de nederiandstalige en franstalige 
kandidaten op afzonderiijke lijsten 
worden voorgedragen. Ook ver
woordt hij de idee van poolvorming 
van de Vlaamse en franstalige 
stemmen. Afwisselend wordt de 
Raad, telkens voor drie jaar, voor
gezeten door een Vlaming en een 
Franstalige. Beiden moeten een 
meerderheid in elke taalgroep ach
ter zich hebben. De pariteit krijgt al
dus volle betekenis. 

Overieg en gelijke erkenning van 
Vlamingen en Franstaligen zijn de 
grote leidraden van het wets
voorstel. Zo gaan de gemeentelij
ke bevoegdheden inzake onder
wijs, kuituur en persoonsgebonden 
materies naar de hoofdstedelijke 
raad. Ze worden er behartigd door 
de resp. taalgroepen en kommis
sies van kuituur. Deze grondwette
lijke kommissies worden dus niet 
afgeschaft, maar treden op als uit
voerende kolleges onder toezicht 
van resp. de Vlaamse en Franse 
Gemeenschapsregering. 

De zgn. gewestelijk materies, nu 
beheerd door het Brussels ministe
rieel komitee van de centrale rege
ring, gaan evenzeer naar dehoofd-
stedelijke raad en kollege. Deze 
kunnen evenwel slechts besluiten 
en verordeningen treffen, telkens 
door een meerderheid van elke 
taalgroep goed te keuren. 

Dit wetsvoorstel levert zonder 
enige twijfel een fundamentele 
bijdrage in het ontkoppelen van 
het schijnbaar onontwarbaar 
knooppunt-Brussel. Vic Anciaux 
slaagde erin de omvorming van 
België zo logisch mogelijk door 
te trekken, volgens een konfede
raal model waarin Vlaanderen en 
Wallonië zich verbinden rond 
een gemeenschappelijke 
hoofdstad. 
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SENAAT 
Waarom een 
Rekenhof? 

Reeds in de 14de eeuw werden 
in de gebieden van de koningen 
van Frankrijk rekenkamers opge
richt voor de kontrole van de staats-
rekeningen. Ook m ons land werd 
al snel het belang van het „Reken
hof' erkend. Op 13 december 
1830 werd de oprichting goedge
keurd, nog voor de grondwet werd 
gestemd. 

Enige aandacht voor de boeken 
van het Rekenhof is dus niet over
bodig. Dat vond ook senator/André 
Geens. Vooral omdat het jongste 
boek, het 142ste, leert dat de rege
ring zich aan veelvuldige wetsover
tredingen schuldig maakt. En dit 
terwijl deze regering de sanering 
van de financiën wil doorvoeren. 

Ministers 
in de fout 

Als eerste vaststelling wees An
dre Geens erop dat de kontrole van 
het parlement uitermate moeilijk is. 
, ,Nu pas krijgen we verslag van de 
rekeningen van 1981, terwijl we 
zouden moeten handelen over de
ze van 1984". 

Lang stond de VU-senator stil bij 

A. Geens: 
„Regering zelf 

bevordert ontsporing 
financiën!" 

de bemerking van het Rekenhof 
dat de regering zelf nalaat de wet
ten na te leven, zodat de overheid
suitgaven nutteloos verhogen. De 
ministers mogen bv. geen uitgave 
aangaan boven de voor hen geo

pende kredieten. Maar van 1977 tot 
1980 bedroegen de overschrijdin
gen ruim 24 miljard en in 1981 lie
pen ze op tot 5,8 miljard. 

Een opsomming van de vele 
voorbeelden van overschrijding, af
wending van gelden en onmoge
lijkheid van kontrole zou ons te ver 
leiden. Feit is dat de vraag van 
Geens naar de ministeriële aan
sprakelijkheid geenszins overdre
ven klinkt. 

Het kan toch niet dat de Finan-
cieministers zomaar betalingen 
doen met schatkistvoorschotten 
zonder machtiging van de minister
raad en voorafgaande tussen
komst van het Rekenhof. Tussen 
1977 en 1984 zou het om meer dan 
36 miljard gaan. Ook werden tallo
ze beslissingen uitgevoerd on
danks de weigering van het Hof. En 
dan zwijgen we nog over de onre
gelmatige benoemingen en bevor
deringen, de onregelmatig toege
kende pensioenen enz. 

Het antwoord van begrotingsmi
nister Verhofstadt klonk hoopge^ 
vend. Afwachten nu of het niet bij 
beloften zal blijven. André Geens 
trekt in ieder geval met de bemer
kingen van het Rekenhof naar elke 
minister afzonderlijk. Snel zal dan 
blijken of de voornemens ook wer
kelijkheid worden. 

MIMER 
Tussen woord 
en daad 

Vandaag zet de Kamer het vol
machtendebat verder. De algeme
ne beraadslaging is achter de rug 
en veel tijd zal de artikelsgewijze 
behandeling wel met in beslag ne
men. De amendementen maken 

weinig kans, gezien de makke jak-
nikkerij van de meerderheid. 

Veel nieuwe gegevens heeft het 
debat niet aangebracht. Behalve 
dan misschien dat Jaak Gabriels 
en Hugo Schlltz instemming oogst
ten met hun pleidooi voor een gro
tere gewestelijke autonomie en 
verantwoordelijkheid. Eerste mi
nister Martens kon erin komen dat 

PARLEMENTAIRE 

SROKKEIS 
U lELD de Kamer het bij de bijzonde 
• • re machten, de Senaat han
delde een gevarieerder agenda af. Ze 
werd ingestemd met het wetsontwerp 
tot organizatie en subsidiëring van het 
geïnte- greerd buitengewoon onderwijs. 
Ook de Vll-fraktie keurde dit ini
tiatief goed. Daan Vervaet drukte wel 
de hoop uit dat voldoende respekt wordt 
opgebracht voor de eigen aard van de 
Gemeenschappen en dat deze over vol
doende middelen beschikken om het 
integratieproces te realizeren. 
#^UIDO Van In bracht opnieuw het 
^ " voorzitterschap van de kom
missie Landsverdediging ter sprake. De 
kandidatuur van Oswald L Van Ooteg-
hem werd L door de Vlaamse socia
listen aangevochten en op hun voorstel 
werd een Franstalige gekozen Meteen 
beschikt de VU over geen kommissie
voorzitter, ondanks het gebruik van een 
proportionele verdeling over de f rakties 

| k | A de interpellatie van André Geens 
' " over de jongste opmerkin
gen van het Rekenhof werden tal van 
wetsvoorstellen in ovenweging geno
men. Hierbij onder meer een voorstel 
van Vervaet over de bevlagging van 

openbare gebouwen en de uitvoering 
van het volkslied op 11 juli. Van Jef Val
keniers waren er niet minder dan 16 in
itiatieven bij, gaande van de federalize-
ring van de gezondheidszorg over de 
schoolopvang van kinderen uit het 
basis- en secundair onderwijs tot de 
vereiste taalkennis in het Brusselse 
voor politieke mandatarissen. 

D IJ de mondelinge vragen peilde Ok-
^ taaf Meyntjens naar de ves
tigingsplaats van de elektronucleaire 
centrale N 8. Bevestigd werd dat inder
daad reeds om een bouwvergunning te 
Beveren werd verzocht, alhoewel het 
uitrustingsplan nog niet goedgekeurd 
is. 

QAAN Vervaet van zijn kant vroeg 
• ^ zich af waarom de buitenlandse 
sektie van het postsorteercentrum L 
Brussel X op 1 februari verhuisd werd 
naar Zaventem om op 3 februari op
nieuw naar Brussel overgebracht te 
worden. Volgens staatssekretaris 
D'Hondt zou de inspektie van Finan
ciën negatief geadvizeerd hebben De 
kosten van deze grap bedroegen 1,4 
miljoen fr. 

dit een stimulans kan betekenen 
voor de gezondmaking van de 
overheidsfinanciën. 

Eigen thesaurie 
Te veel optimisme moet hier niet 

uit gepuurd worden. Hij voegde er 
immers aan toe: „Het feit dat er ter
zake minder vooruitgang wordt ge
boekt dan door sommigen wordt 
verhoopt, Is niet de schuld van de 
centrale regering. Ik herinner terza
ke aan de thesaurieverantwoorde-
lijkheid van de gewesten. Dat hier 
nog geen overeenkomst werd ge
troffen is niet onze schuld." 

Dit is uiteraard larie en apekool. 
In zijn repliek stelde Hugo Schlltz 
onverbiddelijk dat de vorige rege
ring vier jaar lang niets anders 
heeft gedaan dan het tegengestel
de. En hij vervolgde: „Ik vraag mij 
af hoeveel waarde we nog mogen 
hechten aan de principeverklarin
gen van de eerste minister. Het is 
jammer dat de daad het woord niet 
volgt." 

De verwijzing naar de eigen 
thesaurie-verantwoordelijkheid 
van de gewesten is volgens het VU-
kamerlid al even gek, zolang de ge
westen slechts leven bij de gratie 
van dotaties en geen eigen fiskale 
inkomsten hebben, ,,/n het huidige 
financieringsstelsel hebben ge
westen en gemeenschappen geel 
geld om een eigen thesaurie te or
ganiseren. En een organisatie er
van in het kader van de centrale 
thesaurie Is slechts een zoveelste 
schijnfederalisering." 

Neen, volgens Schlltz is er een 
enkele uitweg: een eigen thesau
rie vergt dat de gemeenschappen 
financiële verantwoordelijkheid 
dragen en instaan voor hun eigen 
inkomsten. Maar hier zal de af
stand tussen woord en daad wel te 
groot blijken I 

Het 
menselijk 
lichaam is 
geen auto. 

In de verenigde Kamerkommissies van Volksge
zondheid en Justitie heb ik mijn bezwaren geopperd te
gen de filosofie die aan de basis ligt van het wetsont
werp betreffende het wegnemen en transplanteren van 
organen. 

H ET wetsontwerp gaat er van 
uit dat organen mogen wor
den weggenomen bij elke 

overleden Belg, behalve indien 
vaststaat dat tegen een dergelijke 
wegneming verzet is geuit. Ik heb 
verklaard gevoelig te zijn voor het 
argument van de menselijke soli
dariteit, zeker wanneer deze nodig 
is voor de redding van een men
senleven. Maar ik heb er aan toe
gevoegd dat ik een bewuste, posi
tieve solidariteit verkies boven de 
negatieve solidariteit die men wil in
voeren. 

Ik vertrek van een etisch oog
punt. Vanuit een metafyisische be
nadering is de dood een inherent 
element van het leven. Beiden zijn 
van wezenlijke betekenis voor het 
waardevol mens-zijn. In een perso
nalistische visie op de maatschap
pij ligt de nadruk op de innerlijke 
vrijheid van elke mens, uiteraard 
met respekt voor de sociale recht
vaardigheid van een samenhorig-
heidsmodel. De vrije beslissing van 
de mens over zijn lichaam geldt, 
binnen de vereisten van een maat
schappelijke kontekst, tot in de 
dood. 

Het wegnemen van organen na 
het overlijden zonder uitdrukkelij
ke toestemming zou, naar mijn me
ning, een ontluistering inhouden 
van de dood en dus ook van de 
mens. Het menselijk lichaam is im
mers geen auto, waarvan de on
derdelen zomaar kunnen uitge
haald worden om een andere te 
herstellen. De spanning tussen de 

etische visie en de medische wil tot 
'evenredding moet worden opge
vangen door het uitdrukkelijk en 
volgehouden aanmoedigen van 
een bewuste solidariteit. De bevol
king kan en moet naar mijn overtui
ging gesensibiliseerd worden tot 
een positieve ,,levenshouding" 
van solidariteit. Deze is in de ont
menselijkte maatschappij van mor
gen hoogst gewenst. 

Ik wees er bovendien op dat de 
wetgeving inzake de orgaan
transplantatie van enorm belang is 
in het licht van de toekomst. Gezien 
de technische vooruitgang in de bi-
ogenetische en -medische weten
schap staan wij voor vergaande uit
dagingen. Waar liggen de grenzen 
van deze ontwikkeling in de medi
sche sektor? De vooruitgang mag 
enerzijds niet worden afgeremd 
maar betekent anderzijds niet 
noodzakelijk altijd een verbetering 
van het maatschappelijk welzijn. 
Een etische visie zal voortdurend 
het overwicht moeten behouden. 
Qeze benadering dient van meetaf 
te gelden. Zo niet slaan we een weg 
in waarvan we niet weten waar
heen hij oris leidt. 

Ik heb het debat in de kommissie 
niet gevoerd op een polemische 
toon. Hier gaat het niet om meer
derheid en oppositie. Het is overi
gens best mogelijk dat niet al mijn 
politieke vrienden mijn persoonlij
ke mening delen. Waarvoor al mijn 
eerbied. 

Vic Anciaux 
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Machtsoverdracht in Manila 

Cory Aquino 
president 

Ongewapende mensenmenigtes die tankkolonnes 
tegenhouden, dat zijn de beelden die zullen bijblijven 
van de huidige krisis op de Filippijnen. Mensen die zin
gen, lachen, bidden, die op soldaten afgaan en hen om
helzen, duizenden en nog eens duizenden Filippino's 
in de straten van Manila die weigerden te aanvaarden 
dat president Marcos de presidentsverkiezingen van 7 
februari zou,,stelen". 

DE Filippijnen hadden dins
dag inmiddels twee presi
denten Cory Aquino, de 

oppositieleidster die naar alge
meen wordt aangenomen de ver
kiezingen zou gewonnen hebben 
zonder de grootscheepse fraude 
en geweldpleging door het Marcos-
kamp, legde op een openbare ce
remonie de ambtseed af. Een paar 
uur later deed Marcos dat in zijn pa
leis waarin hij zich verschanst had, 
en tekenend voor de snel afbrokke
lende steun die hij nog geniet was 
dat de TV-uitzending over die eeda
flegging bruusk afgebroken werd. 

Levend kordon 
De katolieke kerk, die zeer in

vloedrijk is op de Filippijnen, de mi
nister van Defensie, hoge militairen 
en ambtenaren, het zakenleven, 
het ministerie van Buitenlandse Za
ken, alle hadden ze dinsdag de zij
de van Cory Aquino gekozen. Die 
golf begon toen zaterdag minister 
van Defensie Juan Ponce Enrile en 
luitenant-generaal Fidel Ramos, 
één van de zeldzame opperofficie-
ren die in twintig jaar Marcosbe-
wind geen privé-fortuin heeft ver
gaard, rebelleerden, en zich ver
schansten in de kazerne Camp 
Bray. Duizenden mensen vormden 
onmiddellijk een levend kordon 
rond de kazerne en verhinderden 
dat Marcos trouw gebleven troe
pen en tanks ze zouden bestor
men. 

Die massale volksbeweging 
maakte dat uiteindelijk ook de 
Reagan-regering, na lang geschip-
per, uiteindelijk opriep tot een 
vreedzame machtsoverdracht op 
de Filippijnen. Ondanks de hem 
door een Amerikaanse kommissie 
uitgebrachte verslagen over de 
massale verkiezingsfraude op de 
Filippijnen leek Reagan eerst al het 
mogelijke te willen doen om zijn 
vriend Marcos in het zadel te hou
den. Zijn woordvoerder stelde zelfs 
op een bepaald moment een sa
menwerking tussen Marcos en Co
ry Aquino voor. Alsof mevrouw 
Aquino zomaar de spons kon ve
gen over de moord op haar man, 
oppositieleider Benigno Aquino, 
alsof zij en haar aanhangers Mar
cos' fraude zouden willen legitime
ren door met hem — en in welke 
positie? — te gaan regeren. 

Reagan stuurde daarop één van 
zijn toponderhandelaars, Philip 
Habib, naar de Filippijnen. Of die 
een rol heeft gespeeld in de rebel
lie van Juan Ponce Enrile, gewe
zen student van de beroemde 
Amerikaanse Harvard-universlteit, 
en van generaal Ramos valt niet te 
zeggen. In elk geval kwam hij blijk
baar tot de konklusie dat de VS be
ter de kant van de demokratie en 

van de volkswil, en met die van een 
geheel gediskrediteerde diktator, 
konden kiezen als ze hun basissen 
en belangen op de Filippijnen wil
len handhaven. 

Tot dinsdag waren de konfronta-
ties in de straten van Manila opmer
kelijk vreedzaam verlopen, op een 
paar plaatsen na waar soldaten 

van Marcos op de menigte gevuurd 
hadden waarbij een aantal gewon
den vielen. Washington waar
schuwde daarop Marcos dat het 
gebruik van militair geweld tegen 
burgers zou meebrengen dat alle 
Amerikaanse militaire hulp aan de 
Filippijnen zou worden stopgezet, 
en dat Marcos zijn kansen op asiel 
m de VS (waar hij voor miljoenen 
dollars bezittingen heeft) zou ver
spelen H. Oosterhuys 

Marcos^out! 
Na 20 jaar alleenheerschappij 

heeft Marcos dan toch de feiten 
onder ogen gezien en heeft In 
ruil voor een vrijgeleide voor 
zichzelf en zijn getrouwen de 
vlucht genomen naar de Ameri
kaanse basis Clark. Het definitie
ve vertrek van Marcos en de dito 
aanstelling van Cory Aquino 
zorgden voor uitbarstingen van 
vreugde, maar het geweld bleef 
binnen de perken, alhoewel het 
presidentieel palels (en niet In 
het minst de rijkelijk gestoffeer
de kleerklasten van Imelda Mar
cos) het moesten ontgelden. De 
komende dagen moeten duide
lijk maken hoe groot de rol van 
de VSA en het Filippijnse leger 
geweest is om Marcos uitein
delijk tot de vlucht te dwingen. Luitenant Fidel Ramas, zijn ,,overlopen" is mede de oorzaak geweest 

dat de VSA vriend Marcos dan toch lieten vallen! 

Willy Kuijpers zet kruisweg tegen honger verder 

Europese balcicers 
in Europariement 

Toen Willy Kuijpers verleden jaar uit Eritrea terug
kwam is hij niet alleen begonnen met een ruim opge
zette informatiekampanje over deze oorlogsprovincie 
en de lamentabele gezondheidstoestand aldaar. Hij 
zette meteen een paar akties op die tot doel hebben ma
teriële hulp in te zamelen voor dit land dat al twintig jaar 
vecht voor zijn zelfbestuur. Zo werd verleden jaar een 
aktie opgezet voor het verzamelen van 1 miljoen kilo 
meel voor Eritrea! 

Deze kampanje wordt dit jaar verdergezet op Euro
pese schaal. 

IN 1986 zal de Week van het 
Brood voor het eerst een dui
delijk waarneembaar Euro

pees karakter dragen. De kampan
je zal in de twaalf lidstaten eenslui
dend en onder hetzelfde embleem 
worden gevoerd: ,,Brood voor le
ven, in solidariteit met de ontwikke
lingslanden". 

Bij Pfiimlin 
Op Initiatief van Willy Kuijpers 

kwam de Europese federatie van 
bakkers bijeen in het Europees 
Parlement te Straatsburg, en werd 
er o.a. ontvangen door voorzitter 

E.P.-voorzitter Pfiimlin tussen Willy Kuijpers en H. baursi (Beieren) die voorstellen van de Bakkersfederatie 
uiteenzet. 

Pfiimlin van het Europees Par
lement. 

Europarlementsleden uit alle 
staten kwamen meepraten over de 
prioriteiten voor de strijd tegen de 
honger in de wereld. 

,,ln 1985 mag geen enkel kind 
meer met een lege maag naar 
bed" zo stelde Henry Kissinger het 
in de wereldkonferentie van Rome 
in 1974. Voorwaar een mooie uit
spraak, maar de schande van die 
tijd, blijft de schande van deze tijd. 
Dagelijks sterven nog veertigdui
zend kinderen in de derde wereld! 
Kuijpers stelde in zijn inleiding nog 
dat het bovendien helemaal de ver
keerde kant opgaat. Er is produk-
tievermindering van voedsel in de 
derdewereldlanden, zodat hun af
hankelijkheid op de meer welva
rende landen steeds maar groeit. 
Vandaar stelde hij een grondige 
hervorming voor van het landbouw-
produktieproces in de derde we
reldlanden. 

Brood 
tegen wapens 

Anderzijds wees Kuijpers op de 
enorme uitgaven voor de bewape
ning, waarvoor naar schatting over 
de wereld ongeveer één miljoen 
dollar per minuut wordt uitgege
ven. Rapporten m.b.t. Oost-Afrika 
wijzen erop dat niet alleen het kli
maat maar vooral de oorlog de re
den is van de honger. 

In zijn wederwoord aan voorzit
ter Pfiimlin, stelde de sekretaris-
generaal van de Bakkersfederatie, 
H. Van Schap dat de brood- en 
banketbakkerij op haar manier wil 
bijdragen tot de verbetering van het 
kwaliteit van het leven. En dat ze 
hoopt ,,in nauw overleg en goede 
samenwerking met het Europees 
Parlement in dit aktieprogramma 
opgenomen te worden." 
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Wh 
Op Limburgs kolentribunaal 

België en KS-
direktie veroordeeld 

i 

GENK - Zo'n 400 belangstellenden waaronder een 
vijftigtal mijnwerkers hebben op uitnodiging van het ak-
tiekomitee Red Onze Mijnen en VU-Limburg het Genks 
kolentribunaal bijgewoond. De zitting verliep afwisse
lend zakelijk door zijn harde cijfers en feiten, dreigend 
door zijn waarschuwingen maar ook een beetje ludiek. 
Het poppenteater van Armand Schreurs liet niet alleen 
Willy Claes met petrol leuren maar ook Happart ont
snappen lang de schacht van Waterschei. Tussen de 
toespraken door nam ,,de zaal" het woord. Het waren 
vooral mijnwerkers die daarbij beangstigende vragen 
stelden over de werkgelegenheid. In hun tussen
komsten bleek de vrees om vrijuit te spreken tot de pijn
lijkste ogenblikken van het tribunaal. 

VU-PARLEMENTSLID Jaak 
Vandemeulebroucke voer
de de reeks sprekers aan, 

hij had het over het kolenbeleid van 
de Europese Gemeenschap en de 
beschikkingen voor overheidshulp. 
Vandemeulebroucke voerde ele
menten aan tegen het EG-sluitings 
en importplan. Hij deelde ook mee 
dat de Vlaamse EVA-leden te 
Straatsburg een ontwerpresolutie 
dienaangaande hebben neer
gelegd. 

Niet zinloos! 
Een biezondere plaats op het tri

bunaal nam prof. Aviel Verbruggen 
in. Deze docent van de UFSIA 
sprak als niet partijgebonden spe
cialist over de gemiste kansen voor 
de steenkool in de Belgische elek-
triciteitsproduktie. Tegenover 
steenkool plaatste hij kernenergie 
en bewees dat steenkool voor elek
triciteit echt met zinloos is Ver-, 
schillende landen, die over eigen 
steenkool beschikken waaronder 
de VSA bewijzen dat, maar ook lan
den als Japan en Denemarken die 
volledig afhankelijk zijn van kole-
ninvoer! 

KS-l(olen 
als subsidie! 

An Guysen, VU-raadslid te Genk 
wou in haar tussenkomst de pro
blemen van de Kempische mijnen 
niet los zien van de sociaal-
ekonomische situatie waarin Lim
burg zich bevindt. In haar inleiding 
ontleedde zij het grote probleem 
van de verkoopprijs daarbij bena
drukkend dat de kontraktuele prijs 
ten aanzien van de staalbedrijven 
eigelijk een verdoken subsidie aan 
het Waalse staal is. Zij stelde daar
bij een aantal vragen. Waarom 
moet de KS ook nog het Waalse 
staal subdisiëren? Wat zou er ge
beuren indien KS nu een niet meer 
die uitstekende cokes-kolen aan 
het Waalse staal leverde? Indien 
men de produktie van KS zou ver
minderen, hoe zullen dan de kon-
trakten met het staal en de elektri
citeitsproducenten kunnen ver
nieuwd worden en tegen welke 
prijs ? 

Over de rekonversieplannen 
was An Gysen met zo gerust ,,Men 
praat er wel veel over, maar als we 
zien hoeveel één nieuwe ar
beidsplaats kost is het erg twijfel
achtig of hier massaal nieuwe jobs 
zullen gekreèerd worden..." 

Vier werkwoorden... 
Fel was de rede van senator Rik 

Vandekerckhove, politiek geladen 
ook. 

Onze senator haakte in op de uit
spraak van de aanwezige mijnwer
kers over hun vrees om vrijuit en in 
het openbaar over de KS te spre
ken. Vandekerckhove noemde de 
VU de tolk om te spreken namens 
de velen die moeten zwijgen. Te

vens probeerde hij te achterhalen 
wat voor een bedrijf de KS nu pre
cies is. Openheid en mededeel
zaamheid bleken nooit de sterkste 
kant van de NV te zijn geweest. Is 
de KS staats? Privé? Gemengd? 
Het 77% staatsaandeel geeft ons 
— aldus Rik Vandekerckhove het 
recht en de plicht ons met de KS te 
moeien. Dat zoiets niet gewenst is 
bewijst de direktie door voortdu
rend geen of onvolledige informa
tie los te laten. De vraag stellen wie 
in de KS beslist is tevens de vraag 
stellen wie in België beslist.,,Zeker 
niet wij" was het antwoord van 
Vandekerckhove. Wat staat er de 
Vlamingen dan wel te doen ? ,,Het 
beoefenen van vier werkwoorden, 
een bezigheid die wij sinds decen
nia gewoon zijn. 1. Luisteren, 2. 
Zwijgen, 3. Werken, 4. Betalen, 
zelfs na de dood want de Vlaamse 
erfenisrechten zijn voorzien om de 
KS te financieren." Om weerwerk 
te bieden tegen deze Belgische 
aanslag op de Vlaamse kolenmij
nen ziet Rik Vandekerckhove drie 
tegenzetten. 

Vlaamse 
tegenzetten 

1. Wie betaalt moet de baas zijn 
en beslissingsrecht krijgen. Deze 

FN V-man W. Friedrichs: 

„Geef niet toe 
aan de sluiting" 

Tijdens het kolentribunaal werd een boodschap 
op band ten gehore gebracht van de provinciate 
voorzitter van het Nederlands Vakverbond, het 
FNV. De inhoud leekons belangrijk omdat de Lim
burgers over de grens meegemaakt hebben wat 
het Vlaamse Limburg misschien te wachten staat. 

D E stuiting van de Neder
landse mijnindustrie be

gon midden van de zestiger ja
ren, de laatste mijn ging 12 jaar 
geleden dicht. Zuid-Limburg zit 
nu met 20% werkloosheid of 
75,000 werklozen. 

Over rekonversie 
,,Wi] hebben te snel nieuwe 

bedrijven naar Limburg ge
haald zonder eerste te onder
zoeken om welke bedrijven het 
ging. Het waren dikwijls bedrij
ven die in andere delen van Ne
derland of in het buitenland 
moeilijk funktioneerden. Van de 
20.000 banen zijn er nog 
slechts 7 tot 8000 over. ." 

Over reserve
energie 

„De Europese landen mogen 
de kolen niet te vlug afschrijven. 

Ik denk dat wij ook in Nederland 
— want het aardgas is beperkt 
en de voorraad vermindert — 
de kolen als reserve-energie 
moeten veilig stellen. Ik heb de 
indruk dat er een zeer sterke 
energielobby is, die niet alleen 
uit het oogpunt van de kosten, 
maar ook om andere redenen 
de kernenergie vooropstelt," 

Over de sluiting 
„Achteraf bekeken denk ik 

dat het beter was geweest de 
mijnen met volledig te sluiten, 
maar zeker een deel open te 
houden. Als ik advies mag ge
ven aan mijn kollega's dan raad 
ik hen aan niet toe te geven aan 
de sluiting van de mijnen, ten
zij er harde voorwaarden beko
men worden. In Nederlands 
ümburg hadden wij 10 jaar lan
ger moeten doen over de slui
ting." 

Euro-parlementslid Vandemeulebroucke opende de nj sprekers op het 
indrukwekkende kolentribunaal. 

taak is weggelegd voor de Vlaam
se regering die nu slechts mag ad
viseren. Dit adviesrecht mag de 
Belgische regering dan voor zich 
nemen. 

2. De Vlaamse regering moet 
eindelijk de nodige financiële mid
delen verwerven waar zij recht op 
heeft. 

3. De belangenverweving tussen 
de steenkool-, de elektriciteitssek-
tor en de staalwereld moet gedaan 
gemaakt worden. In de energiesek-
tor moet eindelijk een klare en zui
vere toestand geschapen worden. 
Onze senator achtte de eis tot na-
tionalisatie van de elektnciteitssek-
tor misschien wel de meest effi
ciënte oplossing. 

Tot slot stelde Vandekerckhove 
dat de VU zich verantwoordelijk 
voelt voor de 20.000 gezinnen die 
rechtsstreeks met de mijnen ver
bonden zijn en de 10.000 die in ne-
venbedrijven hun brood verdienen. 

Slechts wanneer er vanuit Lim
burg voldoende weerstand groeit 
kan de sluiting misschien afgewen
teld worden, besloot Rik Vande
kerckhove zijn toespraak. 

Niet langer 
doemdenken! 

De laatste spreker van het tribu
naal was kamerlid Jaak Gabnëls. 
Hij pleitte schuldig voor de opeen
volgende regeringen en (Limburg
se) politici die de KS geen knip 
waard vinden. De negatieve mi
nisteriële uitspraken over de teloor
gang van de KS hebben bij de mijn
werkers de motivatie sterk aange
tast, mijntechnologie en onderzoek 
door nevenbedrijven worden er 
sterk door vertraagd. Na de opsom
ming van de sociale argumenten 
wou Jaak Gabnëls ook de nadruk 
op de keiharde ekonomische rea
liteiten. Zo bestelden de mijnen in 
1983 voor liefst 1,5 miljard aan ma
teriaal op de Belgische markt. In 
een mijnzetel werd vorig jaar zelfs 
gedurende enkele maanden winst 
geboekt Gabriels wenste dan ook 
de mijnwerkers te feliciteren die on
danks het doemdenken toch blij
ven geloven in de toekomst van de 
Kempische steenkool 

Met cijfers uit 1983 kon Gabriels 
bewijzen dat de sluiting van KS de 
staat 8 184 miljard zou opgebracht 
hebben. De sluiting zou echter 
18.061 miljard gekost hebben 

Ook Gabnëls pleitte voor meer 
bevoegdheden en middelen voor 
de Vlaamse Gemeenschap. Ga

briels pakte ook de regering f^ar-
tens V aan die veel heeft beloofd 
maar deze beloften niet heeft waar
gemaakt. 

,,De kansen van KS worden 
steeds ondergraven vanuit de ei
gen schoot. Regering en KS-
beheerders zijn enkel negatieve 
faktoren. Men heeft gekozen voor 
kernenergie want het kerncentrale-
park wordt uitgebreid. Wat wil je als 
KS-mensen tegelijk in de KS en in 
de nukleairesektorzetelen?" Het 
waren harde woorden. 

Ook het kolenfront van Beringen 
'84 werd door Gabriëls aangepakt. 
Het liet de eisen waar alle Limburg
se politici eensgezind achterston
den een na een vallen. De eerste 
minister heeft slechts gereageerd 
met de oprichting van werkgroe
pen. Op 24 maart a.s. zullen 4 van 
de 5 uitspraak doen. Maar de voor
uitzichten zijn weinig hoopvol, al
dus Gabriels. Vlaanderen is nau
welijks betrokken geweest bij het 
bepalen van het dossier! 

„Schuldig!" 
Dit harde rekwisitoor kon Ga

briëls besluiten met een breed 
,,schuldig I" aan het adres van de 
opeenvolgende Belgische regerin
gen die twintig jaar lang het KS-
dossier op hun beloop lieten. De 
opeenvolgende ministers van Eko
nomische zaken Willy Claes en 
Mark Eyskens op kop hebben de 
mijnen elk toekomstperspektief 
ontnomen. Hetzelfde geldt de KS-
direktie. Vandaar de vraag van Ga
bnëls' ,,Laat jonge dinamischein-
gemerus het bestuur overnemen 
en men zal de sektor van het ver
leden een nieuwe toekomst ge
ven!" 

Uit de toespraak van Gabriëls 
hoorden de aanwezigen de betrok
kenheid van VU-Limburg bij de KS-
problematiek In die kontekst dient 
men ook de wens van de spreker te 
begrijpen. dat hij de belangen van 
de provincie Limburg die hij m de 
Kamer vertegenwoordigt niet 
wenst op te offeren voor een moge
lijke kandidatuur voor het VU-
voorzitterschap. 

Gabnëls besloot met nog eens te 
omlijnen waarom de strijd voor 
Limburg zo gerechtvaardigd is 
Van de 131 regio's m Europa werd 
Limburg de absolute koploper inza
ke werkloosheid Het „prijkt" bo
ven Engelse, Ierse en Zuid-
Italiaanse streken. Daar moet een 
einde aan komen door een mas
saal verzet. Limburg en Vlaande
ren ten bate! (m.v.l.) 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 1 maart 
D BRT1 - 15 00 
Wielrennen: Gent-Gent, reportage 
• BRT1 - 16 45 
De wraak van Red Chief, jeugdfilm 
n BRT1 - 17 10 
Comedy Capers, om te lachen 
D BRT1 - 18 05 
Stad op stelten 
D BRT1 - 19 05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT1 - 20 20 
Kwarteeuw kleinkunst, laatste afl 
D BRT 1 - 21 20 
Welkom in de hel, film 
G BRT1 - 22 50 
Sport op zaterdag 
D BRT 2 - 21 30 
Jumping: de grote prijs, reportage 
D Ned 1 - 20 28 
Miami vice, serie 
D Ned 1 - 21 15 
Rur, praatshow 
D Ned 1 - 22 00 
North Sea Hijack, film 
D Ned 2 - 1912 
Op voile toeren, show 
D Ned 2 - 20 00 
Kieskeurig op wielen, konsumente-
ninfo 
D Ned 2 - 20 25 
Andre Van Duins teleteater, show 
n Ned 2 - 21 45 
SImonskoop, filminfo 
D Ned 2 • 2310 
Skyriders, film 

Zondag 2 maart 
D BRT1 - 11 00 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 - 15 00 
Witlooftiereiding, kooktip 
D BRT1 - 16 45 
Leo en de fotograaf, strip 
D BRT1 - 16 50 
Met voorbedachten rade, serie 
D BRT1 - 18 05 
Liegebeest 
D BRT1 - 18 20 
Leven... en laten leven, natuurkwis 
D BRT1 - 20 35 
Het pleintje, serie 
D BRT 1 - 21 25 
Premiere-magazine, filminfo 
D BRT1 - 22 10 
De steek-er-wat-van-op-show 
D BRT2 - 16 00 
Jumping in Antwerpen, reportage 
D Ned 1 - 15 55 
IJskastelen, film 
D Ned 1 - 19 20 
Battlestar Galactica, SF-serie 
D Ned 1 - 20 10 
De appelgaard, serie 
D Ned 1 - 21 15 
In 't holst van de nacht, nieuwe serie 
D Ned 2 - 19 00 
Studio sport 
D Ned 2 - 2010 
Jonge helden, jongerenmag 
D Ned 2 - 20 47 
The young ones, serie 
D Ned 2 - 21 38 
Oscar, serie 
D Ned 2 - 22 32 
La terra in due, dok 

Ted Webb (Levon Helm) ziet met lede ogen aan hie zijn dochter Loretta 
(Sissy Spacek) haar kans wil wagen in de showwereld Coal Miner's 

Daughter Maandag 3 maart om 19u 17 op Ned 2 

Maandag 3 maart 
D BRT1 - 18 05 
Merlina, sene 
D BRT1 - 18 30 
De blauwe planeet, sene 
D BRT1 - 19 00 
Toerisme '85, info 
D BRT1 - 20 10 
Quo Vadis, laatste afl 
D BRT1 - 21 15 
Bass als instrument, koncert 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, sene 
• BRT2 - 19 25 
Oshin, nieuwe sene 
D BRT2 - 20 20 
Extra-time 
D BRT 2 - 21 35 
Made in Belgium, over mode 
D BRT2 - 22 05 
Fundamenten, rondetafelgesprek met 
Nobelprijswinnaars '85 
D Ned 1 - 18 55 
De fabeltjeskrant 
D Ned 1 - 19 00 
Calimero, strip 
D Ned 1 - 19 05 
Dierenmanieren, over paarden 
D Ned 1 - 19 30 
Tros country cross 
D Ned 1 - 20 28 
Rondje Ralph, om te lachen 
D Ned 1 - 21 0 0 
De Tros TV-show 
D Ned 1 - 22 00 
Tros aktua, info 
D Ned 1 - 23 30 
Tros Tele-triller, Onze Ouwe 
D Ned 2 - 19 27 
Coal Miner's daughter, film 
D Ned 2 - 21 30 
Rondom tien, over voyeurs en exhibi
tionisten 

D RTB1 - 20 00 
Le trou noir, film en debat over de 
kosmos 

Dinsdag 4 maart 
D BRT1 - 1810 
Prikballon, kleutermagazine 
D BRT1 - 18 25 
Bassie en Adriaan, strip 
D BRT1 - 18 35 
Er was eens... het heelal, dok 
D BRT1 - 19 00 
Video: doe het zelf voor jezelf, info 
D BRT1 - 20 25 
I.Q., kwis 
D BRT1 - 20 55 
Labyrint, over kinderziekenhuizen 

D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, sene 
n BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
D BRT2 • 20 25 
De kleine waarheid, sene 
D BRT 2 - 21 50 
Mike, praatshow 
C Ned 1 - 19 00 
The Cosby show, serie 
C Ned 1 - 19 25 
Scheiding, toneeltje 
n Ned 1 - 20 28 
De helemaal alleen in je eentje show 
in Tirol, show 
C Ned 1 - 21 45 
Hier en nu, info 
D Ned 1 • 22 20 
Ander nieuws, info 
D Ned 1 - 22 45 
Hill street blues, serie 
D Ned 2 - 20 00 
De liefhebbers, met Bart Peeters 
D Ned 2 - 20 55 
Panoramiek, info 
D Ned 2 - 21 30 
Markant, portret 

Woensd. 5 maart 
D BRT1 - 18 10 
Zeppelin, kindennfo 
n BRT1 - 18 35 
Xenon, sene 
D BRT1 • 20 10 
Namen noemen, kwis 
D BRT 1 - 21 00 
Onze merkwaardige wereld, nieuwe 
dok sene 
D BRT 1 - 21 25 
Bill Cosby show, sene 
D BRT 1 - 21 50 
Het gerucht, kunstinfo 
D BRT2 - 17 00 
Hadjuk Split-Waregem, voetbal 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, sene 
D BRT2 - 19 25 
Uit je doppen, info 
D BRT2 - 20 20 
Twee weken van huis, film 
D Ned 1 - 14 55 
Super oma, nieuwe jeugdsene 
D Ned 1 - 16 35 
De Kalahari-woestijn, dok sene 
D Ned 1 - 18 55 
De fabeltjeskrant en de snorkels 
D Ned 1 - 20 33 
Vara's sterrenshow 
n Ned 1 - 22 00 
Achter het nieuws, info 
D Ned 1 - 22 35 
Sonja op woensdag, praatshow 

C Ned 2 - 19 22 
Van gewest tot gewest, regionale info 
r Ned 2 - 20 10 
Nederland C, kunstinfo 
r Ned 2 - 20 30 
Verschnitt, teater 
C Ned 2 - 21 25 
Picasso, het dagboek van een 
schilder 

Donderd. 6 maart 
D BRT1 - 18 35 
Filmbrieven, jeugdmagazine 
n BRT1 - 19 00 
Zuurkoolbereiding, kooktip 
C BRT1 - 20 20 
Hoger-lager, kaartspel 
C BRT1 - 20 55 
Panorama 
C BRT 1 - 21 455 
Dallas, serie 
G BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, sene 
C BRT2 - 19 25 
Oshin, sene 
C BRT2 - 20 20 
Faits divers, film 
G BRT 2 - 21 50 
Raymond Depardon, portret van een 
fotograaf 
G Ned 1 - 20 28 
Hollande ze zeggen..., Twente 
G Ned 1 - 21 55 
Het ontstaan van het Kristendom, 
dok sene 
C Ned 1 - 22 35 
Tijdsein, info 
D Ned 1 - 23 05 
Mag ik 's met je praten?, info 
G Ned 2 - 1912 
Magnum, sene 
G Ned 2 - 20 00 
Veronica film, filminfo 
G Ned 2 - 20 30 
Nederlanders overzee, dok serie 
Q Ned 2 - 21 30 
Private dancer, show 

Vrijdag 7 maart 
G BRT1 - 18 10 
Prikballon, kleutermagazine 
G BRT1 - 18 25 
Star trek, SF-sene 
G BRT1 - 20 15 
Als een wereld zo groot, waar uw vlag 
staat geplant, dok sene 
G BRT1 - 21 15 
Goede vrienden, serie 
G BRT 1 - 21 45 
,,Muziek en Vrede", Unicef koncert 
G BRT2 - 19 00 
1 Week sport 
G BRT2 - 19 30 
Oshin, serie 
G BRT2 - 20 25 
Premiere-extra 
G BRT2 - 21 15 
Eeuwige liefde, film 
C Ned 1 - 19 00 
Wordt vervolgd, over strip 
G Ned 1 - 20 28 
Mini en maxi, toneel 
G Ned 1 - 21 25 
Kant, sene 
G Ned 1 - 22 10 
Avro's televizier 
G Ned 1 • 22 45 
M.A.S.H., sene 
G Ned 2 - 1912 
De eerste de beste, over rekords 
G Ned 2 • 20 05 
The French Connection I, film 
G Ned 2 - 21 45 
Simonskoop extra 
G Ned 2 - 22 45 
Het hoge woord, nieuwe dok serie 
G Ned 2 - 23 35 
Vrij en toch slaaf, film 

^en film 
per dag 

Zaterdag 1 maart 
North Sea Hijack 

Zes als joernalisten vermomde mis
dadigers kapen het bevoorradingsschip 
Esther Zij bevestigen springladingen 
aan twee booreilanden en eisen een 
losgeld van 25 miljoen Met Roger Moo
re, James Mason, Anthony Perkins 
e a (Ned. 1, om 22 u.) 

Zondag 2 maart 
IJskastelen 

Amenk film uit 1978 Een negentien
jarig meisje droom ervan ooit een be
roemde kunstrijdster te worden Op een 
dag komt zij eerder toevallig in kontakt 
met de coach van de Olympische 
ploeg (Ned. 1, om 15U.55) 

Maandag 3 maart 
Coal Miner's Daughter 

Dit IS de zoveelste verfilming van het 
leven van Loretta Lynn Zij wat de beli
chaming van de ,,Amerikaanse 
droom" Een arm meisje met weinig 
kansen wordt een rijke en gelukkige 
vrouw Sissy Spacek speelt Loretta en 
kreeg voor haar rol een Oscar m 1980 
(Ned. 2, om19u.27) 

Dinsdag 4 maart 
Est-ce bien raisonnable? 

Franse film uit 1981 met o a Miou-
Miou en Henry Guybet Een man ont
snapt uit het gerechtshof voor het be
gin van zijn proces Op straat wordt hij 
aangeklampt door een jonge vrouw die 
denkt dat zij voor de rechter staat Zij 
heeft dnngend hulp nodig (RTL, om 
20U.05) 

Woensd. 5 maart 
A man, a woman and a bank 

Vroeger volstonden een wapen, een 
masker en een snelle wagen om een 
bank te overvallen Reese Balperm is 
burgerlijk ingenieur en wil het anders 
aan boord leggen Maar een jonge 
vrouw dreigt zijn plan m de war te stu
ren (BBC 2, om 22U.25) 

Donderd. 6 maart 
Un dimanche a la campagne 

Franse film naar een roman van Pier
re Bost Ladmiral is een oude man die 
sinds de dood van zijn vrouw alleen 
woont met zijn huishoudster Af en toe 
komt zijn dochter Irene, die m de stad 
een boetiek heeft, op bezoek Dan 
wordt er steevast over schilderkunst ge
praat (RTBF1, om 20u.25) 

Vrijdag 7 maart 
Eeuwige liefde 

Amerikaanse film van Zeffirelli uit 
1981 David is tot over zijn oren verliefd 
op de vijftienjange Jade Anne, de moe
der van het meisje, staat positief tegen
over deze relatie David's vader denkt 
daar anders over (BRT 2, om 
21U.15). 
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Café 't Vliegma-
chien is een her
berg waarover Jan 
van Nijlen een 
groots gedicht zou 
hebben geschre
ven. Een café als 
een vaderland waar 

^ ^ ^ * ^ ^ goed en kwaad, 
^ ^ l ^ ^ f schoon en lelijk sa-

^ ^ ^ ^ ^ V men aan de toog 
^ ^ B ^ ^ ^ zitten. Anna staat 

• ^ ^ ^ er achter de toog 
^L J en bedient de bier-
^ ^ ^ ^ kranen. Tussen

door waakt zij over 
de prestobiljetten 
die begerenswaar

dig tussen Treze-ken van Lisieux en 
een blote negermadam op het schap 
staan. Het toeval bracht ons over de 
drempel van deze mikro-kosmos. 

Anna kijkt een nieuwe klant altijd 
met argwaan aan. Dat heeft ze van 
haar vader die eerder in 't Vliegma-
chien stond. „Voor drie soorten men
sen moet ge uitkijken, zei hij altijd. 
Voor mannen met baarden, die heb
ben iets weg te steken. Voor roodtta-
rigen, die hebben vossestreken. En 
voor nieuwe klanten, die moet ge uit 
hun kot laten komen. ,,Zal ik je eens 
iets vertellen?" Ik wou het wel we
ten. „Er was ne keer trouwfeest in de 
zaal van de pastoor hier naast de 
kerk. Komen drie jonge mensen bin
nen en ze vragen of ik niets heb om 
zich te verkleden. Ik, onnozel Mie, 
naar boven iets gaan zoeken. Als ik 
beneden kom zie ik dat de schuif leeg 
gemaakt is. Ze hadden niet eens hun 
limonadeke betaald". 

't Vliegmachien 
,,Ja" zeg ik, ,,Ge kunt niet voor

zichtig genoeg zijn. Maar met mij 
moet ge niet bang zijn. Ik wacht op 
mijn dochter die bijles krijgt, hier wat 
verder." 

,,Pianoles misschien?" ,,Nee, ze 
houdt de letter F niet uit de V. Onder
tussen kom ik een pint drinken." 

,,De V uit de F, dat gaat wel over. 
Ons Nadine kon tot haar vijftien jaar 
geen 7 uit een 9 houden. Maar dat is 
in orde gekomen. Dat ze volgend jaar 
trouwt met ne jongen uit Ninove. Ze 
dacht eerst dit jaar te trouwen maar 
ik heb haar gezegd: Nadine meisje, 
dat gaat niet. Een plechtige kommu-
nikant en een trouwer in één jaar kan 
mijn bruine niet trekken. Ons Sonja 
doet in mei haar plechtige kommunie 
en dat kunt ge niet uitstelfen". Mag 
ik eens een Vieux Temps hebben?" 
Anna tapt met vaardige hand en zet 
glas en viltje in één tijd op de too-
grand. 

„Ge moet in 't café staan om te we
ten wat de wereld is. Hier komt alle 
volk, arm en rijk. Maar 't meest van de 
eerste soort, 't Rijk volk trekt naar de 
pubs. Maar ik heb geen klagen. Ik be
taal hier nu 500 fr. minder dan 20.000 
fr. per maand...". ,,Dan moet gij ne 
goeie café hebben...". 

Een man in postbodepak komt 't 
café binnen, gooit zijn tas en kepie in 
een hoek, maar zegt niets. Dat moet 
de heer des huizes zijn. Hij gaat het 
keukentje binnen. Een geur van kis
send spek en rode kool waalt In de 
zaal. Wintereten. Anna tapt een pint 
en draagt die naar het keukentje. Wat 
later komt de man in het café, knipt 
de televisie aan en bladert in Story. 

Als het tijd is om te gaan, reken ik 
af. ,,En zien wij U nog meneer?", 
vraagt Anna. „Tot met Sinksen kom 
Ik hier elke dinsdagavond. Een café 
met zo ne schone naam moogt ge 
niet links laten liggen!" ,,Dat heeft 
haar grootvader d'er nog opgezet. 
Dat was zo een dromer...". Had ik nu 
de pen van Jan van Nijlen... 

m 11 

^W&Sr^ 

^niAouden 

AIbi is een kleine maar aantrel<kelijl<e stad in het 
Franse Tarn-departement, met als uitzonderlijke be
zienswaardigheid het Musée-Toulouse-Lautrec. Het 
muzeum stuurde een prachtige Toulouse-Lautrec ten
toonstelling naar Brussel die nog tot 13 april te bewon
deren is in de Galerij van het Gemeentekrediet aan de 
Passage 44 te Brussel. 

A LBI is niet alleen de geboor
teplaats van de graaf Hen
ri de Toulouse-Lautrec, 

maar herbergt in zijn museum ook 
een 600-tal werken (voornamenlijk 
bijeengebracht en geschonken 
door zijn moeder) van de beroem
de schilder, tekenaar en grafikus. 

Toulouse-Lautrec — een enigs
zins misvormde, dwergachtige 
aristokraat — was een wat bitter-
ironische, vitalistische, tragische 
en geldt als een van de voorlopers 
van de moderne kunst. Zijn schil
derijen treffen door hun direktheid 
en kleurkontrasten, zijn meesterlij
ke tekeningen verwijzen enigerma
te naar Japanse voorbeelden. Zijn 
steendrukken gelden nog altijd als 
unieke voorbeelden in hettoender-
tijds zo druk beoefende genre dat 
sedert enkele decennia een ware 
heropbloei beleeft. 

De huidige expositie brengt in 
een suggestief dekor met spiegels 
en palemen 50 schilderijen, 20 te

keningen en — abosluut uitzonder
lijk — enkele stenen van de ver-
maardste lito's waarvan er ook een 
aantal getoond worden. De ten
toonstelling gaat van jeugdwerk 
dat vooral de natuur tot onderwerp 
heeft, over de meer bekende te-
ma's (waaronder prachtige portret
ten, o.a. van Aristide Bruant) tot de 
latere werken — samen zowat een 
kwart — en zeker niet het geringste 
— van het totale Albi-bezit. 

Kortom, dit is een unieke expo
sitie die een bezoek beslist waard 
is en voortreffelijk vervat ligt in een 
fraaie katalogus van 104 pagina's, 
waarvan 24 in kleur die tijdens de 
expositie aangeboden wordt tegen 
de verminderde prijs van 250 frank 
(ook verkrijgbaar in de agentschap
pen). Geleide bezoeken tegen be
taling van 400 frank (zich wenden 
tot het Kultureel Departement van 
het Gemeentekrediet, Pacheco-
laan 44, 1000 Brussel — telefoon 
02/214.47.07). 

TUt^'^^Ê^sPia 

(119) 

Toch negen lezers die een juiste oplossing instuur
den voor onze opgave nummer 117. We zochten inder
daad het mooie gedicht,, Wees altijd zacht voor hen die 
eenzaam staan" van Adriaan Roland Holst (1888-
1976). 

Door lottrekking werd de heer Gaston Appeltans uit 
het Molenveld 81 te 2959 Elewijt aangeduid als win
naar. Eerstdaags ontving deze man van ons een mooi 
boekenpakket. Proficiat! 

ATUURIJK gaan we door. 
Met alweer een nieuwe 
opgave. We drukken een 

stukje poëzie af van een min of 
meer bekend dichter. Aan U om te 
raden hoe dit gedicht heet, wie er 
de auteur van is en wanneer deze 
persoon leefde. 

Dit huis, voor mij, is lijk de moeder
schoot, 
veilig en warm. Daarbuiten zijn ge
varen. 
Dan komt het leven, al ons nutloze 
gebaren, 
al ons gemolenwiek. Dan komt de 
dood. 

Maar dit is een gezegend op
onthoud, 
een rust- en pleisterplaats vol zalig
heden. 
De lage zoldering, het eedie, oude 
hout 

der balken en zoveel andre heer
lijkheden. 

Veel wonders is er in dit huis ge
schied: 
liefde en haat, vreugde en lang ver
driet. 
Een ieder is een zuur en moeilijk lot 
beschoren. 
Er is een geest die rondwaart hier 
bij nacht. 
Ik sprak hem toe en heb hem zacht 
bezworen: 
,,Ga nu ter rust, uw opdracht is vol
bracht : 
in dit oud huis werd dit oud hart her
boren." 

Uw oplossing verwachten wij 
vóór maandagavond 10 maart a.s. 
Op het bekende adres: WIJ, 
,,Meespelen (119)", Barrikaden-
plein 12, 1000 Brussel. Veel plezier 
en sukses. 

LAP I WtLML £iN 
PAAR puiztric n/nD£R 

Hf&LLOPtn JAAR 

GeeooAré-n ' mr 
eiBOO/S7(CLI/£/< 
atüfr /fAM DAnyy . 

£R KOntH 

p/T l^ffC . 

\/lli ZAL VI DAh m 1>£-
TOlKOnST OffZe 

Volgens de grote boekhandelaars en betrokken uit
gevers blijven kookboeken hoge verkoopcijfers skoren. 
Het ruime aanbod is dan ook zeer verscheiden en gaat 
van bewuste, regionale eenvoud tot exotische uitvlie-
gers en echt kulinaire hoogstandjes. Normaal dat de 
auteurs op de duur een jargon hanteren, waarde lezer-
leek niet altijd vertrouwd mee is. Enige van de veel voor
komende termen verduidelijken is dan ook aange
wezen. 

EN eerste luikje betreft de 
oventemperaturen. In een 
,,lage" oven is het 100 tot 

125°C, in een ,,matige" oven 125 
tot 175°C en in een,,warme" oven 
175 tot 200'='G. ,,Heet" is een oven 
bij een temperatuur van 200 tot 
250°C en ,,zeer heet" als de ter-
mometer 250 tot 275°C aangeeft. 
Loopt de temperatuur nog hoger 
op dan gaat het wellicht om een 
hoogoven. 

Wie geen ingebouwde oventer-
mometer voorhanden heeft, kan 
door middel van 'n eenvoudig stuk
je wit papier, aan temperatuurkon-
trole doen. Het stukje papier wordt 
in een ,,lage" oven goudbruin na 7 
min., in een,,matige" oven al na 5 
min. In een ,,hete" oven wordt het 
na 5 minuten donkerbruin en is de 
temperatuur nog hoger dan gaat 
het gewoon smeulen. 

In de keuken worden ook eigen
zinnige volume-maten gehanteerd. 
De eet-, tee- en dessertlepels ken
nen we uiteraard. Een,,kop" is2,4 
dl of 3 teelepels en een ,,snuif" is 
iets minder dan 1/8 teelepel. Een 
cc is 1 milliliter, vandaar een 
,.wijnglas" 125 cc, een ,.sherry-, 
port- of madeiraglas" 80 cc en een 
..borrelglas" 33 cc. 

Een aantal in de Nederlandse 

recceptuur gebruikt termen stam
men zo uit het Frans. ..Blanche-
ren" is het in ruim water doen slin
ken van bladgroenten of het met 
koud water aan de kook brengen 
van voedsel en het dan meteen af-
gieten en onder stromend water af
koelen. Een ..bouquet garni" is een 
kruidentuiltje (meestal peterselie, 
tijm en laurier) dat met een touwtje 
bijeengehouden wordt om het te 
zijner tijd gemakkelijk te kunnen 
verwijderen. ..Clarifiëren" of ..kla
ren" is het helder maken van 
vloeistoffen, voornamelijk van 
bouillons. Dit gebeurt door het toe
voegen van schuimig geklopte ei
witten en het geheel aan de kook te 
brengen. Als de eiwitten stollen en 
aan het oppervlak gaan drijven, 
dan nemen ze de vuiltjes uit de 
bouillon op. Giet dan de bouillon 
door een met een vochtige doek 
beklede zeef... en hij is,,geklaard". 

..Pocheren" is het gaar maken 
van voedsel in een vloeistof die net 
onder het kookpunt gehouden 
wordt. ..Tourneren" is het in dadel-
vormige stukjes snijden van vaste 
groenten. 

..Au bain-marie" is het verwar
men, of warm houden van gerech
ten in een pan of kom die in een wa
terbad wordt gezet. 
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Zangeres Conny Vandenbos, 25 jaar op de planken: 

„Ik voel mij niet geroepen 
te zeggen wat 
goed en fout is" 

Terschuur (Nederland). — Vandaag en morgen is de 
Nederlandse zangeres Conny Vandenbos op toernee 
in Vlaanderen. Daar is reden toe, want dit jaar staat de
ze unieke vertolkster van het betere luisterlied precies 
een kwarteeuw op de planken. Een gevarieerde karriè-
re die begon in Knokke. 

Wij waren vorige week bij haar te gast voor de och-
tendkoffie. 'n Heerlijke ontmoeting. 

CONNY VANDENBOS (pseu
doniem van Jacoba Adria-
na Hollestelle) is 48 jaar 

jong. In 1961 won dit Haagse se-
l<retaresje (dochter een muzikale 
kapper) een talentenjacht in Knok
ke, vier jaar later verdedigde zij de 
Nederlandse kleuren op het Euro-
songfestival van Napels. Sindsdien 
ging zi] door, met vallen en 
opstaan. Uit die zestiger jaren her
innert iedereen zich nog ,,Paleis 
met gouden muren", ,,Demanvan 
hart" en natuurlijk ,,Het Vendel des 
Konings". Dit laatste liedje oogst
te vooral in Vlaanderen veel bijval. 

Toch brak Conny Vandenbos 
pas echt door in de zeventiger ja
ren en skoorde zij ongelooflijk hoog 
in de hitparades met ,,Een roosje, 
m'n roosje", ,,Drie zomers lang", 
,,Sjakievandehoek", ,,OmeArie", 
,,Weet je wa\ we doen", ,,Dat sle
pende wijsje". Een tijdlang was 
Vandenbos ook te zien op buiten
landse podia. Ditsukses blijft, we-
ze het minder stormachtig, voort
duren. 

Conny zoekt naar bijzondere 
melodieën met knappe teksten, 
soms een tikje auto-biografisch, 
soms beschouwend. Omdat ze zo 
geweldig betrokken is bij alles wat 
ze doet hebben haar liedjes een bij
na feeërieke uitstraling, niet in het 
minst door haar persoonlijk stem
geluid Gevoelig en intiem, maar 
ook al eens brutaal en uitbundig 
brengt zij haar répertoire. Met ge
voel voor show maar zonder onno
dige tierlantijntjes, zingt zij liedjes 
die vaak als een spiegel voor het 
publiek zijn. 

Het mooie huis waarin Conny 
Vandenbos nu woont staat te koop 
(zoals in het liedje?) want ze wil op
nieuw naar de stad ,,Mijn zoon 
gaat studeren", verklaart ZIJ vanuit 
haar werkkamer met gouden pla
ten aan de muur 

WIJ: U staat een kwarteeuw op 
de planken, toch wel een hele 
tijd. Tijdens die voorbije 25 jaar 
Is ongetwijfeld ontzettend veel 
veranderd, niet In het minst op 
het vlak van de muziek. Hoe hebt 
U één en ander ervaren? 

C. Vandenbos: ,,De oorsprong 
van heel wat van deze omwentelin
gen valt té situeren in de zestiger 
jaren Het hele maatschappelijk le
ven IS sindsdien drastisch gewij
zigd In die jaren beleefden wij een 
vrij-wording, een omwenteling van 
zeden en normen En dit gebeurde 
inderdaad ook, en nogal nadrukke
lijk in de muziek. 

Ik ben zelf nog net begonnen in 
wat ik de,,ouderwetse tijd" noem, 
in '61. Waar je als aktrice gebon
den was aan een hele reeks nor
men en gewoontes, dingen die 
mochten en vooral niet mochten 
Tegen het eind van dit decennium 
IS dit dan kompleet veranderd. 
,,The Beatles" waren daarbij too
naangevend." 

„The Beatles", 
'n standbeeld,, 

WIJ: U hebt nog de ,,brave" 
periode meegemaakt? 

C. Vandenbos: ,,Jawel. Ik her
inner me nog datje toen als begin

nende zangeres leerde wat wel en 
wat niet kon. Daarop is dan de pe
riode gevolgd waarin iedereen zei: 
„Ik doe het zoals ik het zelf voel, on
geacht de normen die daaromtrent 
heersen". De tijd dat men in zijn 
oude spijkerbroek op het toneel 
verscheen, iets wat vroeger on
denkbaar was. 

Voorheen had je speciale teater-
kleding. Ik weet nog dat men mij 
voorhield toch geen doordeweek
se armband te dragen ;je bezat im
mers aparte teater-juwelen. Teater 
betekende schmink, iets watje niet 
op straat droeg. Al heb ikzelf niet 
gewacht op deze maatschappelij
ke omwenteling om mij daar tegen 
af te zetten... 

Ook in de muziek evolueerden 
wij naar een enorme vrijheid. /Wee 
veroorzaakt door de technische 
ontwikkelingen. „The Beatles"zijn 
een standbeeld in die muziekge
schiedenis." 

WIJ: Het Is de jongste jaren 
opnieuw een «tukje rustiger ge
worden, met uitzondering dan 
van het hele harde pop-werk. Het 
luisterlied, of heet het klein
kunst, klinkt nu veel braver. 
Vooral inhoudelijk. 

II B0BtJ0 t00St 
Conny Vandenbas heeft haar hete karnère door 

kunnen genieten van een grote belangsteffing en 
waardering in Vlaanderen. Op herhaalde tijdstip
pen viel en is zij te bewonderen in Vlaamse tea-
ters, haar iiedjes galmen door de ether en zo nu 
en dan verfraait zij ons beeldscherm. 

w f IJ vroegen naar haar 
evanngen met en in 
Vlaanderen 

WIJ: Als ik ,>V!aanderen" 
zeg, waaraan denkt U dan? 
Aan oude steden en leuke kle
derdrachten...? 

C. Vandenbos: ..Zekerniet 
aan klederdrachten Als ik aan 
Vlaanderen denk ? 'n Beetje 
feest, 'n beetje naar het buiten
land gaan, 'n beetje het gevoel 
hebben dat je ergens anders 
bent. I^aar toch de herkenning 
van je eigen taal De herken-
ning van situaties waarin men
sen leven die 'n beetje gelijk 
zijn, en toch weer anders. 

Als ik naar Frankrijk reis, dan 
weet ik dat ik naar een totaal an
der land ga Als ik naar Vlaan
deren kom dan denk ik weer 
even in Nederland te zijn, ook at 
IS dat met zo Want Vlamingen 
reageren anders, leven anders, 
met andere normen dan wij m 

Nederland. £n(tm verbaast te
dere keer Obk weer. 

Zoiets vemdert tnVlaande-

Conny Vandenbos. „Jullie, Vla
mingen, maken meer tijd voor 
de leuke éingen m liet leven " 

C. Vandenbos: „Dat is zo. Maar 
er IS ook zo ongelooflijk veel veran
derd. De kleinkunst voelt niet meer 
die noodzaak om tegen situaties 
aan te schoppen of wild tekeer te 
gaan. Want veel dingen die 20 jaar 
geleden heel schokkend waren zijn 
nu doodgewoon. Er bestaat geen 
zo'n behoefte meer. " 

WIJ: Bestaat er nog voldoen
de belangstelling voor het 
luisterlied in de eigen taal? Het 
aantal goede en bekende,,chan
soniers" Is erg beperkt ge
worden... 

C. Vandenbos: „Inderdaad. Al
hoewel daar toch één en ander 
voor in de plaats gekomen is. Zo 
zijn er nogal wat jonge popmuzi
kanten die in het Nederlands zin
gen en die in hun teksten wel wat 
te vertellen hebben. Maar die dit op 
een andere muzikale manier doen, 
nauwer aanleunend bij deze tijd. 
En niet langer onder het hoofdje 
,,luisterlied". 

Een groep zoals ,,Doe Maar" 
bv.: deze kerels hadden voor hun 
generatie jongeren van alles te ver
tellen. Hun werk zou voorheen mis
schien een verzameling luisterlied-

ren steeki at ontzettend veel 
zutdetffke warmte, (ets wat wij 
boven de rivieren een stukje 
missen. Juilte hebben ook v$&k 
meer tijd voor dingen. Zo ervmr 
ik het ^thans. Tenzij dit ver
band fioüdt met mijn aanwezig
heid, {IacM}...dat weet tk ook 
niet. Toch fijki het mtf dat men 
in Vtamderen meer tijd mmkt 
om van 40 teuke dingen in het 
teven te genieten; afieszins 
meer dan de wat nuchtere Hoi-
ianders" 

De Vlaamse 
eticfyetle 

WMr Bestaat er een ver-
schH tussen het Viaams en 
het Nederlands pubitek? 

C. Vandenbos: ,>Öokbinnen 
Nederland zip er verschiiien. 
De mensen waar tk het makke
lijkst kontakt mee heb wonden 
inde Randstad. Dit vindt waar-
schijnlijk zijn oorzaak in het feit 
d&f ik zelf uit Oen Mmg kom. 
Groningen daarentegen is een 
stuk stugger. 

Soms lijkt het Vlaams publiek 
dat ook te zijn. Én tot je verba
zing kom je d'r dan achter, na 
drie kwartier op de planken te 
hebben gestaan, dat dit hele
maal niet zo is. Maar dat deze 
stugheid eigentijk een sood eti
quette is i.o.v, de artiest in 
kwestie. Hem of haar ontvan' 
gen en gedurende het eerste 
deel van het optreden begelei
den meteen keurig, gepast ap
plaus. Als zoiets in Groningen 
gebeurt, dan betekent dit stug
heid In Vlaanderen heeft dit te 
maken met ettqueu&ije imt je 

yes geworden zijn. Zij doen dit ech
ter op een hedendaagse manier, 
waardoor zij helemaal in de pop
muziek terecht zijn gekomen. 

Het lijkt me verkeerd alles in hok
jes op te delen. Zo ik denk dat bv. 
ook mjin eigen répertoire muzikaal 
nogal wat aanpassingen heeft on
dergaan. Ik zou mezelf misschien 
wel als een vertolkster van het 
luisterlied willen beschouwen, 
maar met pop-ie invloeden. Iede
reen die met zijn beide voeten op 
de grond staat ondergaat immers 
de invloed van wat er om zich heen 
gebeurt." 

Positief denken 
WIJ: Welke zijn de mooiste 

herinneringen uit uw niet onaar
dige karrière? Wat blijft U 
dierbaar? 

C. Vandenbos: ,,Een aantal 
konkrete situaties. En verder vooral 
de samenwerking met zg. groten 
uit het buitenland, wat ik steeds als 
biezonder heb ervaren. Het ont
moeten van mensen die in hun 
land op een behoorlijk niveau zijn 
geraakt; ik denk aan Kathérine Va
lente, Charles Aznavour en Jan is 
lan. Doorgaans zijn dit heel plezie-

niet één-twee'drie zomaar 
gmn^ dit moet langzaam groet
en. En net op het ogenblik dat 
Je ais artiest begint te wanho
pen, dan opeens komt het tos. 
Vooratatsde laatje liedjes van 
het&^meéen éram komen. Dm 
kan )e a-h.w. hm podtum niet 
meer verlaten. 

Pas nadat ik met veel Vlamin
gen na afloop van mijn shows 
gesproken h0d, begreep ik dit 
beter. Trouwens, die etiquette 
hebtten Jullie in atte omgangs' 
vormen. Als Vtamngzegjeniet 
raak tegen iemand watje voor 
op de tong hebt. Dat hoort bij 
die Vlaamse etiquette." 

WW; Vlaanderen en mu-
jtïek. ^ n wje denkt ü dan? 
Wl| weten wel dat heel Neder
land etonn loopt voor Urba-
nua van Anus. 

C. Vandenbos: „ik vind Jo-
han Verminnen niet onaardig. 
Ook om mee samen te werken. 
ik merk dat hij heel intensief en 
eerlijk met zijn vsk bezig is. Ook 
ais ploegleider van de Baccara-
bekerin Middetkerke ontpopte 
hij zich steeds ais een heel be
wogen man. 

En natuurttjk ook Urbanus. 
Voor mij i$ hijzo'nheet duidelij
ke exponentvande wat opstan
dige Vlaming. Daarom oogst hij 
ook zo'n sukses In Nederland 
Omdat hij voor de Nederlanders 
zo typisch Vlaams overkomt 
Hetzelfde gold ooit voor tvan 
Heylen: die vertegenwoordigde 
op sprekende wijze Vlaande
ren In tegenstelling tot zij die 
probeerden showbusiness te 
maken " 
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rige en aardige mensen, niet zel
den in tegenstelling tot de wat min
dere ,,goden" Die zich dikwijls 
heel vervelend en arrogant gedra
gen 

Natuurlijk ook de suksessen die 
je haalt Voor mij was de platen-
doorbraak, met als topper, Ik geef 
je'n roosje" in de zeventiger jaren 
heel belangrijk Indien dit met was 
gebeurd, dan zat ik nu waarschijn
lijk met met U te praten Dan was 
het langzaam verwaterd Het was 
op dat ogenblik heel noodzakelijk 
voor mij dat dit sukses er kwam 
Deze doorbraak heeft veel gevol
gen gehad voor mijn werk, gewoon 
ook voor het ,,d'r zijn" Zoniet was 
ik misschien uit het vak gestapt " 

WIJ: Welke zijn uw meest 
trieste herinneringen? 

C. Vandenbos: ,,Nou, ik heb 
met zoveel vervelende herinnerin
gen Dat ligt misschien een beetje 
aan mezelf Omdat ik heel erg po
sitief over alles denk Zaken die met 
zo geslaagd zijn, grijp ik aan als 
een kans om het volgende keer wel 
te doen lukken Ik zit met zo erg 
gauw bij de pakken neer Vandaar 
dat Ik met gevoel heb dat er zeer 
tragische dieptepunten steken in 
mijn karriere 

Wat met betekent dat er geen 
momenten waren waarop het dui
delijk minder suksesrijk was t^aar 
achteraf ervaar je die periodes toch 
als nuttig voor het geheel " 

Niks op-dringen 
WIJ: Muzikaal mag uw réper

toire dan gewijzigd zijn, de te-
ma's bleven toch dezelfde: blij
heid, eenzaamheid, een liefde 
die stuk gaat... Dat is geen ver
wijt. Maar is dit een bewuste 
keuze? 

C. Vandenbos: ,,lk vind het 
prettig om te zingen over dingen 

die ik om me heen meemaak of die 
ik zelf beleef Mijn liedjes zijn als 
een soort schilderij, de zaken die 
in een mensenleven voorvallen 
even vastzetten in een liedje En 
deze herkenbaar maken voor een 
luisterend publiek 

Soms IS het zo dat een tekst voor 
mij een totaal andere betekenis 
heeft dan bv voor de persoon die 
ernaar luistert Het is me al vaker 
overkomen dat hetgeen ik aanvoel 
samen met de tekstschrijver 
bespreek en naderhand zing kom
pleetanders wordt geïnterpreteerd 
door de luisteraars Ik vind dit met 
erg Zoiets gebeurt toch ook met 
een schilderij dat op mij een heel 
andere uitwerking kan hebben dan 
bv op mijn buurman ' 

Daarom wil ik in teksten ook met 
belerend zijn Ik wil met zeggen hoe 
iets hoeft te veranderen Ik wil ge
woon een portret schilderen van 
een situatie waarin mensen zich 
herkennen, en misschien een beet
je troost vinden Daarom oom zal ik 
met zo gauw geëngageerde num
mers brengen, omdat je daarin 
toch gauw tot verleiding komt om te 
zeggen wat goed en fout is Ik voel 
mij daartoe met geroepen Dat is 
mijn aard mét Ik maak graag voor 
mezelf uit hoe het nu verder moet 
en ik hou er met van dit aan ande
re mensen op te dringen " 

De eigen taal 
WIJ: Welke toekohistplan-

nen koestert U ? 
C. Vandenbos: „Ik ben bezig 

met het samenstellen van een 
nieuw repertoire voor een 
langspeelplaat Daarnaast werk ik 
een reeks koncerten afin Vlaande
ren en Nederland 

Verder heb ik voor het najaar een 

uitnodiging gekregen om te spelen 
in een musical van het Nooys 
Volksteater De vrije vertolking van 
een oud boek, ,,Boefje" geheten 
Zoiets vind ik leuk Omdat ik het ge
voel heb dat het goed is dat ik op
nieuw een beetje onder regie ga 
werken Ik hoop dat dit lukt want 
na de mislukking van de musical 

Ik, Jan Cremer"is men biezonder 
kritisch geworden Misschien ga ik 
voortaan iets minder platen maken 

De afgelopen tien jaar heb ik 
echt met de regelmaat van telkens 
eenjaar tussenpauze een nieuwe 
lp opgenomen Dit zal verminde
ren, ook al omdat de hele Neder
landse platenindustrie een erg 
moeilijke periode doormaakt Me
de tengevolge van de daling van de 
koopkracht Komt daarbij dat wij 
het, zeker in Nederland en Vlaan
deren, lastig hebben om op te bok
sen tegen de hele industrie van 
video-clips De enige manier om te
gen dit buitenlands produkt te kon-
kurreren is zingen in je eigen taal' 
Want dit kunnen zij, de anderstali
gen, nu lekker met " 

WIJ: Nooit aan kabaret ge
dacht, zoiets als wat Martine Bijl 
nu doet? 

C. Vandenbos: ,,lk voel mij 
daartoe minder aangetrokken Wat 
met wil zeggen dat de show van 
Martine met goed is, integendeel 
Ik vind dit heel leuk 

Maar ik leg het aksent toch liever 
wat meer op het muzikale Dat is 
voor mij het belangrijkste " 

WIJ: Welke passies heeft Con-
ny Vandenbos nog behalve 
muziek? 

C. Vandenbos: „'n Groot deel 
van mijn tijd speelt zich af om en 
rond muziek en de uitvoering er
van Maar ik lees ook graag Daar

naast ben ik graag sportief bezig 
tennissen, skien. Dit vormt een 
goed tegenwicht, waardoor ik mij 

ontspan Met zo nu en dan eens 
een goede film " 

(pvdd) 

KB-Bouwwerkgarantie. 
Bouwen bijbouwen vernieuwbouwen Dat ?i)n op zichzelf al 

dure aangelegenheden Maar bedenk eens even wat er op een bouwwerk 
zoal kan mislopen de aannemer gaat failliet, er wordt gestolen, 
noodweer teistert het verse werk 

Als u daar zelf moet voor opdraaien kunt u de mooie woondromen 
wel vergeten U kunt u natuurlijk individueel verzekeren tegen 
bouwplaatsrisico s, maar dat is een dure zaak 

De KB Prive service biedt ook in dit geval de veiligste oplossing 
Aan het KB Woningkrediet en de KB Vernieuwbouwlening koppelt de 
Kredietbank immers een bouwwerkgarantie waarvan ze zelf de premie 
draagt 

Als er dan iets misloopt tijdens de verwezenlijking van uw mooie 
woondroom, springt de verzekeringsmaatschappij financieel bi| om de 

schade te herstellen Deze verzekering loopt tot 18 maanden na het 
beëindigen van de werken Dus ook de schade die pas later aan het licht 
zou komen, is gedekt In zo n geval is het een uitstekende troost dat in de 
KB prive service ook een veilige verzekering zit 
Dt vcr/tkcnnj; werd af>,csloten bilde vtr/ekcfin^sondcrneming De Vtrtnijjde Provinciën NV 
Kunsllaanf) 1040 Brusstl Codenummer 0059 

I 1 
Ik wil meer weten over 
O KB Woningkrediet met bouwwerkgarantie 
O KB Vernieuwbouwlening met bouwwerkgarantie 

Voornaam 

Straat 

Postnr Omeente _ 

Teruĵ sturen naar Kredietbank Bouwwerkfiarantie Grote Markt 19 1000 Brussel 

Beter bij de bank\^n hier 
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Van België-Spanje tot Club-Standard 

De twee gedaanten 
van ons voetbal 

Vorige week woensdag voetbalde de Belgische na
tionale ploeg in EIche tegen Spanje. Het betrof een voor
bereidingsmatch op de WK in Mexico. Wat en hoe er 
precies werd voorbereid is ons nooit duidelijk geworden 
maar wat we wel begrepen was dat andermaal een aan
tal potentiële voetballiefhebbers werd afgeschrikt of 
weggejaagd. 

ken wanneer de portefeuille moet 
worden bovengehaald 

Dat het ook anders kan bewezen 
Club Brugge en Standard vorige 
zondag in een kampioenschaps-
thnller van ongewoon formaat 
Geen akademische arabesken 
maar een match op het scherp van 
de snede Een voortdurend kante
lend wedstrijdbeeld, emoties en 
diskussies, begeestering en ont-

Beeld uit de incidentrijke wedstrijd Club Brugge—Standard Luik. Scheidsrechter Goethals speelde terecht 
Hoger-Lager met de gele en rode kaarten' 

WAT bezielde Guy Thijs en 
de technische kommissie 
eigenlijk toen zij deze 

wedstrijd planden'' Geloofden zij 
nu echt dat de Rode Duivels in een 
overbelaste periode gekoncen-
treerd aan een oefenmatch zouden 
kunnen of willen beginnen "̂  Waren 
ZIJ verrast toen een reeks onmisba-
ren (Ceulemans, Vandereycken, 
Vandenbergh) zich afmeldden? 

Verkeerde 
oplossingen 

Hoeveel wijzer zou de bonds
coach kunnen worden in een 
wedstrijd waaraan zonder enige 
motivatie of organizatie werd be
gonnen'' Het IS spijtig dat we het 
moeten vaststellen maar de bond 
legt momenteel ongewone ijver 
aan de dag bij het zoeken naar ver
keerde oplossingen Natuurlijk 
mag men een steen werpen naar 
de spelers Maar men moet wel 
realist blijven Iedereen weet toch 
welk vlees we in de kuip hebben'' 
Het IS toch geen geheim dat de he
ren minder geïnteresseerd zijn in 
het spel dan in de knikkers 

Wedstrijden als Spanje—België 
moeten in de toekomst absoluut 
worden vermeden Zij ondergraven 
ons voetbalprestige in het buiten
land en ZIJ doen de binnenlandse 
voetballiefhebbers dubbel naden-

De sportweek 
Goud... 
D O N A L D Desruelles won goud 

en Eddy Annijs brons op de 
Europese indoorkampioenschap
pen in Madrid Daarmee plaatsten 
ZIJ een orgelpunt achter een 
geslaagd winterseizoen 

Ronald Desruelles, die nooit aan 
zichzelf heeft getwijfeld, is inder
daad een geboren sprinter Een 
sierlijke, imponerende gestalte die 
bliksemsnel op snelheid kan gera
ken en daarna niemand nog laat te
rugkomen De vraag rijst nu hoever 
Desruelles wel zou geraakt zijn in
dien hij van stonde af aan profes
sioneel zou zijn begeleid De Sin-
joor leeft momenteel vaker in Italië 
dan in België Hij wordt er vakkun
dig getramd De grenzen van zijn 
mogelijkheden worden systema
tisch verkend Sport en weten
schap gaan er hand in hand Het 
heeft allemaal een weldoende in
vloed op de atletische kapaciteiten 
en de persoonlijkheid van Desruel
les die in de komende zomer wel
licht een laatste grote slag zal wil
len slaan Ronald wil schitteren op 
de Europese kampioenschappen 
HIJ gelooft immers rotsvast dat hij 
de snelste van de Europese spur
ters IS 

Ronald Desruelles 

...en brons 
Q O K Eddy Annys was een geluk-
^ ^ kig man in de Spaanse hoofd 
stad Eindelijk werd zijn aanleg en 
trainingsijver beloond met een me
daille Eindelijk begaf hij met onder 
de stress die onvermijdelijk vastzit 
aan internationale kampioen
schappen Annys behoort al gerui
me tijd bij de beste hoogspringers 
van Europa en misschien zelfs van 
de wereld Maar in deze discipline 
mag er mets misgaan, moet de 
koordinatie van geest en lichaam 
perfekt verlopen om enig resultaat 
te bereiken In het verleden plooi
de Eddy onveranderlijk in grote 
omstandigheden Daann schijnt nu 
gelukkig verandenng gekomen 
2,28 m was verre van kwaad Inde 
voorbije maanden presteerde An
nys overigens opvallend regelma
tig HIJ schijnt zijn eigen mogelijk
heden nu voorgoed te kennen en te 
beheersen 

Ook voor de Nederlanders werd 
Madrid een triomf Nellie Cooman 

ADVERTENTIE 

Uw verlof in de Ardennen 
en in de Oostl<antons: 

y3,i«54% 

Vakantiewoningen 
De IVIaerschaIck 
Antwerpsestraat 454, 2650 Boom 
Tel.: 03-888.44.07 en 03-888.56.55 

Dokumentatie gratis op aanvraag 

goocheling Clubspeeldemetniet 
te blussen geestdrift maar zon
der overleg De inzet en de strijd
lust van de kandidaat-kampioenen 
(want dat blijven ze) waren bewon
derenswaardig maar de koelbloe
dige intelligentie ontbrak nog wan
neer het werk moest worden afge
maakt Wat Tew ofte Mamadou 
uitspookte was onbegrijpelijk De 
man kookte over bij vriesweer 
Club had trouwens alle ongelijk van 
de wereld toen het een beschuldi
gende vinger uitstak naar scheids
rechter Goethals De zoon van de 
beruchte vader (trainer Raymond) 
had het in nagenoeg alle omstre
den fazes bij het rechte eind 

30 maart 
Voor de zoveelste maal bewezen 

de televisiebeelden dat de scheids
rechters zich minder vaak vergis-

stal de show. Zij liep, of vloog, een 
sensationele 60 meter en versloeg 
de beste Oostduitse spurtstersi 

Triest 
^ E Belgische wielerbond mag 

dan de gevel van zijn huis her-
schilderen, binnenskamers schijnt 
er weinig te veranderen Hoe an
ders de eerloze aftocht verklaren 
uit de laboratoria van professor De 
Backere '' Wat kan die man ei
genlijk verweten worden? Dat hij 
luidop zegde dat men (de bond in
begrepen) wilde knoeien met de 
plasjes na het Belgisch wegkam
pioenschap'' Professor De Backe
re heeft baanbrekend werk verricht 
op het gebied van de dopingbestrij-
ding HIJ venwierf een internationale 
reputatie Hij was onkreukbaar en 
demonstreerde dit graag En wat 
dan nog ? Waarmee we met willen 

Van Benthem 
voor de tweede keer' 

sen dan de toeschouwers, de trai
ners en de spelers Club verloor 
vorige zondag een memorabele 
wedstrijd door onkans en nervosi
teit Wie beslopen wordt door een 
achtervolger verliest gemakkelijk 
zijn rust en zijn kalmte Daarom kan 
het voor blauwzwart een voordeel 
blijken te zijn dat Anderlecht lijde
lijk de gele trui, om het zo maar 
eens te zeggen, mag aantrekken 
De eindspurt kan dan in de match 
van het jaar, die op 30 maart in 
Olympia wordt gespeeld, worden 
beslist of ingezet 

Waarmee we van ons uitgangs
punt afwijken We wilden enkel dui
delijk maken dat onze betere voet
ballers zich in vier dagen tijd van 
hun beste en van hun slechtste zij
de lieten zien. Het herstel van ons 
voetbal zal van de spelers op de 
groene rechthoek moeten komen i 

zeggen dat de onderzoekingen in 
het laboratorium van professor 
Heyndrickx minder geloofwaardig 
zullen verlopen Er bestaat geen 
aanleiding om dit te veronder
stellen 

De ongeloofwaardigen zitten op 
de wielerbond Die hebben in deze 
affaire hun neus en hun aangezicht 
geschonden 

De veertiende 
M E D E R L A N D werd zondag

avond weer gek Sipkema,de 
baas van de Elfstedentocht, gaf 
zijn fiat voor een veertiende,,tocht 
der tochten" Het zag er nochtans 
lange tijd naar uit dat de legenda
rische schaatswedstrijd ondanks 
de aanhoudende strenge winter 
met zou kunnen worden gehou
den Zelf begrepen we dat met te 
best maar het heette dat de zon 
overdag te vaak te warm scheen, 
dat het 's nachts net met hard ge
noeg vroor, dat de stromingen van 
het water het ijs afkalfden en dat er 
ook nog winden verkeerd waai
den Men moet Fries zijn om daar 
WIJS uit te geraken Maar de winter 
gaf met af En meteen wordt voor 
het eerst in vijfenveertig jaar twee 
jaar na elkaar een Elfstedentocht 
gehouden Er zal dus weer ge
kluund zijn wanneer U deze regels 
leest en wellicht zult U ook bekoord 
zijn geworden door de schoonheid 
van het landschap, de harmonie 
van schaatser en ijs en de oprech
te volksvreugde van zoveel Frie
zen Enkel daarom al mag het van 
ons elkjaar een tijdlang vriezen dat 
,,het klettert" 
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Het VU-partiJbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie
partijbestuur van maandag 24 fe
bruari heeft algemeen voorzitter 
Vic Anciaux volgende medede
lingen verspreid ten behoeve 
van de pers. 

Sociaal overleg 
De Volksunie stelt vast dat de rege

ring het parlement met bij machte vindt 
om snel te beslissen Vandaar dat de re
gering volmachten vraagt Anderzijds 
delegeert zij haar belangrijkste op
dracht naar de sociale partners Het 
woord „delegeren" is hier wel op zijn 
plaats, want de regering bepaalt welis
waar de marges waarbinnen een soci
aal akkoord moet vallen, maar laat de 
beslissingsmacht dienaangaande toch 
over aan de sociale partners Er klopt 
duidelijk iets met 

Vanaf 13 oktober 1985 tot 13 januari 
1986 heeft de regering geen enkel be
leid gevoerd, maar uitsluitend volmach
ten gevraagd Hiervoor had zij drie 
maanden nodig Van 25 maart 1986 tot 
ongeveer eind juni 1986 laat zij nu het 
gesprek over aan de sociale partners 
Dit betekent vier maanden tijd Het par
lement echter zal twee maanden nodig 
hebben, nl van 13 januari 1986 tot on
geveer 13 maart 1986, om de volmach
ten te bepalen Het is duidelijk dat de 
zee van tijd overgelaten wordt aan de 
regering zelf en aan de sociale 
partners 

Intussen kan de begroting misschien 
wel opgemaakt worden, maar met uit
gevoerd Met de voornaamste volmach
tenbesluiten kan de regenng pas bui
ten komen vanaf juni, wanneer het jaar 
half voorbij zal zijn Ondertussen wordt 
zelfs de kontroletaak van het parlement 
met ernstig genomen 

In verband met het sociaal overleg wil 
de Volksunie beklemtonen dat zij voor
stander IS van de overleg-ekonomie 
maar dat, nu de knsis zich vooral op het 
financiële vlak zo duidelijk manifesteert, 
het politiek gezag het kader moet bepa
len waarbinnen de overleg-ekonomie 
kan worden aanvaard Dit politiek ge
zag ligt met uitsluitend bij de regenng, 
maar ook bij het parlement 

Eveneens i v m de overleg-
ekonomie wil de VU erop wijzen dat het 
probleem zo algemeen politiek is 
gesteld en dat bovendien de midden
klasse (ik denk aan de kaders, de mid
denstand en de vrije beroepen), waar
van de meeste inspanningen worden 
verwacht en die het meest kreatieve 
deel van de maatschappij vormen, in dit 
overleg met vertegenwoordigd is 

Dag voor mundiale vorming 
De Volksunie kan dit initiatief volko

men bijtreden Zij vindt het zeer belang
rijk dat onze jongeren gewezen wordt 
op het wereldgebeuren en de ontwikke-

VNOS op TV 
Het VNOS-magazine van vrijdag 28 

februana s om19 u 15opBRT1 be
vat o m volgende onderwerpen een 
reportage over het bezoek van Euro
parlementslid Willy Kuijpers aan de 
kampen van Ethiopische vluchtelingen 
m Somalia en een studiogesprek met 
Nora Tommelein, voorzitter van de VU-
vrouwen Verder de vaste rubrieken 
,,Uit de Wetstraat", met VU-
fraktievoorzitter J Gabriels,,,Mensen 
van bij ons", een portret van Rene De-
saeyere, ,,Voeropdeplank", met voor
stelling van ,,Vlaanderen Vandaag" 
van Frans Verleyen en natuurlijk het 
,,VNOS-nieuws" 

ZO€K€RC3€ 
D 25j drietalige dynamische land
bouwingenieur (specialiteit tuinbouw) 
met goede notities van Duits en erva-
nng in Saoedi Arable, zoekt een ge 
paste betrekking Voor ml zich wen
den tot senator-burgemeester Dr J 
Valkeniers, tel 02/569 16 04 

ling van het grootste deel van de 
wereld 

Maar even belangrijk vindt de VU de 
ontwikkeling van de eigen gemeen 
schap Het prijzenswaardig initiatief van 
een mundiale dag moet volgens de VU 

gepaard gaan met de instelling van een 
dag van de Vlaamse volksgemeen
schap, eveneens m het onderwijs in te 
schakelen 

De Volksunie ziet zo'n initiatief op 
drie vlakken Vooreerst is het nodig dat 
de jeugd de geschiedenis kent van de 
Vlaamse ontvoogding Ten tweede 
dient ZIJ de aktuele toestand van Vlaan
deren en het Belgisch keurslijf waarin 
de Vlaamse volksgemeenschap zich 
bevindt duidelijk te onderkennen En 
ten derde is het hoogstnoodzakelijk dat 
in het onderwijs de toekomstkansen 
van het eigen volk in heel het wereldge
beuren worden onderstreept 

V/oor nieuwe abonnees en voor wervers 

Elke week 1 gratis weekeindje 
vakantie met WIJ 

Voor nieuwe WIJ-abonnees 

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

V/oor de wervers 

D Wie tussen 6 februari en 20juni een nieuwe WIJ-abonneè aan
brengt, heeft kans om een van de v j f weekends voor wervers te 
winnen 
Elke werver komt bovendien in aanmerking voor de jaarlijkse Top 20 
van de beste wervers i 

Elke vrijdag 

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

De 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 
met uitblazen, wandelen en ontdekken in het prachtige land van on
ze vrienden in Duits-Oost België'? En met moederziel alleen, want 
zo'n weekeindje met-alles-d'er-op-en-'er-aan speelt zich af in een 

prachtig vakantiehuis voor vier personen Wie biedt meer^ 
Mier ons eerbaar voorstel: 

De data van de trekkingen 

Februari 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 apnl voor de nieuwe abonnees 
28 april voor de wervers 

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

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

Daar gaat nr. 2! 
De tweede trekking onder de nieu 

we WU-abonnees ging door op 21 fe
bruari Het was VU-ondervoorzitter 
Jaak Caabnels (die zich de jongste we
ken in de abonnementenslag heeft ge
gooid) die de gelukkige winnaar kon 
aanwijzen Onder het waakzaam oog 
van onze hoofdredakteur viste hij 
Alfons Goetschakkx uit de Hofstraat 
76 te Brasschaat uit de wonderdoos 
Proficiat Fons Met drie door U uit te 
kiezen gezellen wacht U een deugd 
doend weekeindje in de Oostkantons i 

De trekking van vrijdag 28 februari 
IS voorbehouden aan de wervers op 
ons weekblad 

Met z'n vieren! 
Tal van lezers vroegen ons wat de prijs 
precies inhoudt 
• Een vakantiewoning voor 4 perso
nen in Duits-Oost België 
* De huur van het verblijf 
• De verblijfstaksen 
* Met waterverbruik 
Totale waard* 2.000 fr. 
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16 M^ 
Paul Peeters geïnstalleerd! 

Nieuwe Volksunie
burgemeester te 
Kapeiie-op-den-Bos 

In de kleine gemeente Kapelle-op-den-Bos startte voor een paar 
weken het hernieuwde gemeentebestuur met aan het hoofd een 
Volksunie-burgemeester. De vijf-en-twintigste van onze partij: volks
vertegenwoordiger Paul Peeters. 

Paul heeft op dit burgemeesterschap lang moeten wachten. Voor 
de eerste keer opgekomen in 1970 versloeg hij met zijn ploeg de ja
renlange meerderheid, doch moest het burgemeesterschap afstaan 
aan een nieuwkommer die op de wip zat... 

En toen Paul in 1982 weer eens aan 
het langste eind trok waren het de so
cialisten die met een klacht bij de Raad 
van State de zaak weer op de helling 
brachten Maar uitgesteld is met verlo
ren op 17 januari benoemde de koning 
Paul Peeters tot burgervader van 
Kapelle-op-den-Bos (9000 inwoners) 
Op 23 januari legde hij de grondwette
lijke eed af en op 6 februari installeer
de hij plechtig de nieuwe raad geduren
de een bijzondere zitting van de ge
meenteraad 

Leeuwenvlag 
kado 

Maar de afdeling had ondertussen 
met stil gezeten Reeds op zaterdag 11 
januan ter gelegenheid van het jaarlijk
se Volksuniebal werd Paul door zijn af
deling in de bloemen gezet en in zijn 
nieuwe funktie geïnstalleerd Hiervoor 
kreeg hij van de d d voorzitter Jan Bu-
ellens, namens alle leden en sympathi
santen een leeuwevlag kado die nu het 
burgemeesterskantoor van Kapelle-op-
den-Bos siert 

Aarzeling 
Niemand kon het Paul kwalijk nemen 

dat hij bij het aanvaarden van dit bur
gemeestersambt even heeft geaarzeld 
Afgevaardigd Bestuurder zijn van een 
bedrijf met 300 mensen (dat hij samen 
met zijn familie, op 25 jaar tot wereld
bekend bedrijf heeft opgewerkt) is met 
niks Het is toch een hele prestatie dat 
Paul samen met zijn schoonbroer ir Lu-
do Wauters enkele weken geleden bij 
de viering van het 25-jarig bestaan van 
de firma aan de meer dan 500 aanwe
zigen konden zeggen ,,U werkt inde 
grootste leverpasteifabnek van de he
le wereld " Paul en zijn echtgenote Mi
mi hebben een groot gezin met vijf kin
deren, een groeiend aantal schoonkin-
deren en reeds een kleinzoon Bijdeze 
ook een eresaluut aan mevrouw Mimi 
Peeters, want zonder haar was het wel
licht allemaal met mogelijk geweest' 

En zo startte Paul Peeters op 6 febru
ari zijn ambtstermijn De gemeentelij
ke raadszaal was bomvol gelopen en 
luisterde met alle aandacht naar de 
woorden van de nieuwe burgemeester 

Burgemeester Paul Peeters en zijn voltallige gemeenteraad 

Paul heeft deze sjerp met gestolen 
HIJ werd Volksumelid in 1965 na tal van 
gesprekken met de mannen van het 
eerste uur Firmin De Blieck, Ward Pas, 
Hektor Huysmans en Leon Calders In 
1968 won hij op de strijdplaats de twee
de zetel in het kiesdistrikt voor de Pro
vincieraad van Brabant In 1971 haal
de hij weer op de strijdplaats voor de 
Provincie het meeste stemmen van al
le VU-ers over gans het Vlaamse land 
3775 I n 1974 werd hij weer op de strijd
plaats tot volksvertegenwoordiger voor 
Brussel-Halle-Vilvoorde verkozen In 
1977 haalde hij daar een rechtstreek
se zetel, nadat hij in 1975 algemeen se-
kretaris van de Volksunie was gewor
den In 1978 wer hij met verkozen on
danks het feit dat hij op de Senaatslijst 
het meeste stemmen had Maar 1981 
bracht hem eens te meer op de strijd
plaats met hel meeste stemmen van 
heel de lijst terug in het Parlement, dit 
keer op de Senaatsbanken 

Ondertussen had Paul er een hele tijd 
als gemeenteraadslid en als eerste 
schepen op zitten, maar toen hij in 1983 
uiteindelijk gelijk kreeg van de Raad 
van State en de verkiezingen in Kapelle-
op-den-Bos werden goedgekeurd 
haakte - hij even af Geduldig bleef hij 
als gemeenteraadslid wachten en op de 
Parlementsverkiezingen van 1985, en 
op de wisseling in de koalitie voorzien 
voor 1 januari 1986 

Na zijn onmiddellijke voorganger Re
ne Symons die zich 32 jaar lang in de 
gemeente heeft ingezet te danken ging 
de nieuwe burgemeester als volgt ver
der ,,Mijn dank gaat ook naar mijn par
tijgenoot en ontslagnemend schepen 
Jan Verhavert We hadden reeds in een 
vonge zitting de gelegenheid onze 
waardering uit te spreken voor het zo
vele werk dat hij in de voorbije drie jaar 
voor onze gemeente heeft gepresteerd 
Zeer in het bijzonder wil ik hierbij wijzen 
op de start van het Struktuurplan van 
onze gemeente Het feit dat voor enkele 
dagen de Vlaamse Gemeenschapsre
gering besliste een „Struktuurplan voor 
Vlaanderen uit te werken in samenwer
king met de gemeentebesturen" wijst 
er op dat wij dank zij dit initiatief een 
heel eind voorop liggen bij andere ge
meenten 

Doen voor 
werklozen 

Onze gemeente telt momenteel met 
minder dan 204 volledige werklozen 
zonder het aantal werkzoekenden inge
schreven bij de RVA Dringend dienen 
WIJ te zoeken naar een nieuwe inplan
ting van KMO's die de tewerkstelling in 
onze gemeente kunnen bevorderen 
De uitbouw van het winkelcentrum en 
>'an onze middenstand, in sa
menspraak met de NCMV-afdelingen 
van Kapelle en Ramsdonk, dienen 
nieuw leven in te blazen in de ekonomi-

sche bedrijvigheid van onze fusiege
meente 
Een open 
bestuur 

Niemand kan een beleid voeren zon
der dat hij denkt aan een ,,open 
bestuur" aan informatie, inzagerecht 
en inspraak Een degelijke uitbouw van 
informatieblad en van informatiebro
chure zou daarbij zeer veel helpen 
Maar ook wellicht zou een politiek vra
genuurtje aan de bestuurders van de
ze gemeente gericht veel kunnen bij
dragen tot oplossing van problemen en 
kritiek die ons nu slechts sporadisch, 
soms te laat, meestal met bereiken 

Denkend aan kntiek, kan ik moeilijk 
anders dan ook spreken over onze 
jeugd Iedereen ervaart onze jonge 
mensen als kntisch staande tegenover 
alles wat beleid en struktuur is, en laat 
ons toegeven zeer dikwijls terecht On
ze grote bekommernis moet gaan naar 
de jonge mensen, naarde Jeugdraad, 
naar het Jeugdhuis, naar onze jeugd
bewegingen en zoveel andere dingen 
meer 

In onze gemeente moet ieder onder
wijs gelijke kansen krijgen en hiervoor 
IS de beste en breedst mogelijke sa
menwerking tussen alle bestaande net
ten aangewezen Samenspraak om te 
komen tot nieuwe en betere organisa
tie zullen WIJ nooit uit de weg gaan 

Dringend dient werk gemaakt te wor
den van de opnchting van de ,,Ge
meentelijke Kulturele raad" Nu wij na
denken over de bestemming van onze 
herstelde en gerestaureerde pastorie 
van Nieuwenrode is dit zeker meer dan 
noodzakelijk 

Onze gemeente moet verkeersveili
ger worden gemaakt Graag deel ik 
hierbij mede dat er in de voorbije maan
den heel wat initiatieven werden geno
men die eerstdaags hun verwezenlij
king zullen krijgen Hierbij hoort uite
raard de Politie Ons korps zal ,,meer 
op straat komen" want heel wat proble
matiek wordt daar verzameld en op
gelost 

Uiteraard zijn er een aantal dnngen-
de openbare werken Onze nieuwe 
schepen van Openbare Werken Ed
ward Dewit heeft in de voorbije maand 
meer dan blijk gegeven van zijn vaste 
wil hard voor onze gemeente te gaan 
werken Hij kan op ons aller steun re
kenen 

Sociale zaken, OCMW, zieken, oude 
van dagen, gehandikaptenbeleid alle
maal zaken die in onze huidige maat
schappij onze grootste inzet vragen 
Eerste schepen Kestens heeft in het 
verleden bewezen deze taak meer dan 
naar behoren te vervullen, en dit naast 
de zware job van Onderwijs 

In dienst 
van het volk 

In deze knsistijd is een gezond en 
spaarzaam beleid meer dan noodzake
lijk en gerechtvaardigd Wij zullen op de 
ingeslagen weg verder gaan en sche
pen Thomas, van wie eenieder de be
trokkenheid, de dossierkennis en de 
bekommernis in de voorbije jaren heeft 
kunnen vaststellen, staat hier meer dan 
borg voor 

Een gemeente t5esturen zonder per
soneel en medewerkers gaat met Het 
ligt in onze bedoeling in zeer open 
gesprek te werken met al wie deel uit
maakt van ons personeel In het bijzon
der hoop ik op een goede medewerking 
met mevrouw de sekretaris 

Voor de kollega's raadsleden had 
burgemeester Peeters biezondere 
woorden ,,Uw opbouwende kritiek, uw 
gewaardeerde samenwerking zullen 
steeds welkom zijn net zoals alle inwo
ners van onze fusiegemeente, want 
tenslotte moet,,politiek in dienst staan 
van de medemensen" Wij willen deze 
gemeente besturen, met als een 
,,meester'', maar als een burgervader'' 

Tot slot had Paul Peeters het over zijn 
diep geloof in het Vlaams-nationalisme 
En om te besluiten 

,,lk kom uit een groot Vlaams katoliek 
gezin en ik heb van in mijn prille jeugd 
van mijn ouders geleerd verantwoorde
lijkheid op te nemen en te dragen, met 
omwille van de eer, maar uit plichtsbe
sef en denkend aan het verhaal uit het 
evangelie van de gekregen talenten " 

Tot daar de woorden van Paul, woor
den die op een daverend applaus van 
alle aanwezigen werd onthaald, waar
na alle frakties gelukwensen naar voor 
brachten en de nieuwe burgemeester 
alle heil toewensten (dda) 

BRABANT 
FEBRUARI 
28 LENNIK: Jaarlijks mosselfestijn in zaal Stella te Eizeringen-Lennik 

Vanaf 18 uur Ook op 1 maart, vanaf 18 uur, 2 maart en 3 maart va
naf 12 uur Org VU-raadsleden en VU-Lennik 

MAART 

16 

LENNIK: Jaarlijks mosselfestijn in zaal Stella te Eizeringen-Lennik 
Vanaf 18 uur Ook op zondag 2 en maandag 3 maart vanaf 12 uur 
Org VU-raadsleden en VU-Lenmk 
HOEGAARDEN: Volksuniebal in zaal Warande, Tiensestraat 113 om 
21 uur Orkest The Pearls Kaarten 60 fr , inkom 80 fr 
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-afdeliug Machelen 
TERNAT-LOMBEEK-WAMBEEK: 16e Haantjeskermis in zaal „Ui
lenspiegel", Kerkstraat 24 te 1742 St Kat Lombeek Aanvang 18uur 
Ook op zondag 2 maart, vanaf 12 uur en maandag 3 maart vanaf 18 
uur 
ELEWIJT: Groot pannekoekenfeest van 14 tot 19 uur in zaal ,,ln den 
Prins", Viktor Servranckxstraat 5 Org VU-Elewijt 
MOORSEL-TERVUREN: Kaas- en wijnavond in de parochiezaal van 
Moorsel Aanvang 18 uur Org VU-Moorsel-Tervuren 
WEERDE: VU-bal in zaal „Alcazaar", Damstraat 96 te Weerde Aan
vang 21 u 
TERALFENE: Jaarlijks volkseetmaal ingericht door VU-Teralfene 
Van 18 tot 21 uur Ook op 9 maart, van 12 tot 21 uur 
LEUVEN: Vormingsweekend ,,lndustnele Archeologie" Org 
Vlaamse Vereniging voor Industnele Archeologie Inlichtingen te be
komen bij Valere Oversteyns, 016/44 62 25 Ook op 9 maart 
MEISE: Mosselfeest van 11 u30 tot 20 uur in de refter van het Sport
centrum, Brusselsesteenweg 65 Org VU-Meise-Wolvertem-Oppem 

Brusseise VU-i(aderdag 
Op zaterdag 8 maart gaat in ,,De 

Kristallen Bol" - Spiegelzaal - Oude 
Graanmarkt 5 te 1000 Brussel een ka-
derdag door van de Brusselse VU 

Vormingscentrum 
Led. Bostel 
organiseert: 

— Vlaamse Beweging: Nooit van 
gehoord! 4 en 1& maart, in de Leke, 
Lekestraat 33, 9900 Eekio 

— Kollaboratie, repressie en am
nestie: 10 en 17 maart, in Damberd, 
Statieplaats 13, 8800 Roeselare 

— Politiek regionalisme: dé uit
weg?: 12 en 19 maart, in Trefcentrum 
Kiekenstraat 1, 3000 Leuven 

— Vlaamse Beweging en sociale 
beweging: 2 en 9 apnl, in West-
Flandria, G Gwijde van Namenstraat 7, 
8500 Kortrijk 

— BRT: weg ermee? BRT: wat 
doen we ermee?: 2 en 8 apnl, ii\ 
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) 

Werkaanbieding 
D 19j jongeman met A2 diploma 
menswetenschappen, kennis van dac
tylografie, en 1 j ervannggis opsteller, 
zoekt een betrekking als bediende in 
het Brusselse of op de as Brussel-
Hal le-Edingen-Geraardsbergen-
Ninove-Aalst Voorinl zich wenden tot 
senator-burgemeester Dr J Valke
niers, tel 02/569 16 04 

D 19j ongehuwd meisje, in bezit van 
wagen met diploma A6/A2 Handel en 
dactylo, kennis van de 4 talen boek
houden en informatika, zoekt een be
trekking als bediende in het Brussel
se of op de as Brussel-Dendermonde-
Sint Niklaas-Gent Voorinl zich wen
den tot senator-burgemeester Dr J 
Valkeniers, tel 02/569 16 04 

D 36j Nigenaan, 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 

Thema De politieke stellingname 
van de Volksunie tegenover de beslui
ten van het ,,Kongres van de Brussel
se Vlamingen" 

Deze kaderdag heeft een uitzonder 
lijk karakter vermits o a een baanbre
kend wetsvoorstel van voorzitter Vic An-
ciauw inzake Brussel zal worden inge
leid en besproken 

Agenda: 
8 Verwelkoming, inleiding en pro

bleemstelling door Gaby Vandromme 
- Arr voorzitter en Mon Vandyck - Arr 
ondervoorzitter 

— ,Besluiten van het Kongres der 
Brusselse Vlamingen", toelichting en 
vergelijking met de VU-standpunten 
door Bert Anciaux, Arr bestuurslid 

—,,Wetsvoorstel Vic Anciaux inzake 
Brussel" door Vic Anciaux zelf 

— Slotbeschouwing door Gaby Van
dromme 

Stad Vilvoorde 
Aanwerving van een Beroepson-

derluitenant (mannelijk en voorlo 
pig enig officier) van de Brandweer, 
met mogelijke bevordering tot 
kapitein kommandant en sa-
menstellmg van een wervmgsreser 
ve, geldig voor twee jaar 

Leeftijdsvereisten: minstens 21 
jaar oud zijn en de leeftijd van 35 
jaar met bereikt hebben op de da
tum van indiensttreding De leef 
tijdsgrens wordt met 5 jaar ver 
hoogd voor de voorkeurrechtgenie 
tenden (wet van 3 augustus 1919 en 
27 mei 1947 en het KB van 24 mei 
1964) 

Diplomaverelsten: 
A Diploma van Ingenieur 
1 Wettelijke graden burgerlijke in 
gemeurs 
2 Wetenschappelijke graden 
B 1 Diploma van technisch of in 
dustrieel ingenieur diverse speci 
aliteiten 
2 Diploma van burgerhjk kon 
dukteur 
3 Diploma van architekt 
C BIJ ontstentenis van A en B eind 
diploma van hoger secundair on 
derwijs 

K a n d i d a t u r e n 
tot 31 m a a r t 1986 

Volledige voorwaarden, inlichtin 
gen en inschrijvingsformulieren 
zijn te bekomen op de Personeels 
dienst. Stadhuis, 1800 Vilvoorde, 
tel 02 251 09 85 
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VU JO-RUG: een hernieuwde start! 
Begin '86 verscheen aan het Gentse 

hemelgewelf een fonkelende ster, een 
nieuwe VUJO-kern werd geboren 

De eindejaarsfeesten wachten reeds 
lang op een nieuwe uitgave iedereen 
(nou ja) werkt met volle moed, zo ook 
VUJO-RUG 

Als VUJO-leden vonden we het maar 
saai, een onderwijsinrichting waar het 
Vlaams-nationalisme verzwegen werd 
niemand hield rekening met onze 
ideeën niemand wou onze visie vertol
ken Hoewel de meesten onder ons nog 
maar pas de universitaire wereld betre
den, vonden we toch dat er iets schort
te We hebben ons dan ook met de 
kracht van een leeuw m het studenten-
milieu gestort 

Aktiviteiten 
Samen met senator Paul Van Grem-

bergen werden de eerste relaties 
gesponnen We konden het VU-
arrondissementeel sekretariaat gebrui
ken als vast kontaktadres en vergader
plaats 

De vruchten lieten met op zich 
wachten 

* Op 25 februari '86 kwam senator 
Paul Van Grembergen spreken over het 
,,Ekonomisch Federalisme in Vlaande
ren", een boeiende en leerrijke avond 
waardoor wij, jongeren, een dieper in
zicht in de Vlaamse problematiek ver
wierven 

* Iemand, die zich Vlaming noemt, 
maar op konferenties zijn eigen moe
dertaal met meer kan spreken werd 
aangeklaagd (Martens op de konferen-
tie der f ranssprekende landen te Parijs) 

Hugo SchHtz 
te St.-Niklaas 

De A Verbruggenknng van Sint-
Niklaas organiseert op vrijdag 14 maart 
om 20 uur een kaas- en wijnavond in 
Zaal Nectar, Driekoningenstraat 156 te 
2700 Sint-Niklaas 

Gastspreker is Hugo Schiltz 
Om organisatorische redenen is in

schrijven voor 10 maart nodig 
Nelly Maes, Gentse Baan 50, tel 

776 49 74 
Willy Tote, Colmarstraat 6, tel 

776 87 43 
Hilde De Backer, Heimolenstraat 

148, tel 776 32 61 
Edi De Jonck, Watermolendreef 4, 

tel 776 45 13 
Frans Hilgert, Gladiolenstraat 53, tel 

776 70 09 
L Van Hoeylandt, V Raem-

donckstraat 9, tel 776 57 68 
Betaling kan gebeuren op rek nr 

409-5002691-57 van Volksunie-Sint-
Niklaas 250 F per persoon 

* Er werd stelling genomen tegen 
dienstplicht- en wachttijdverlenging 
alsook tegen de afslanking van de so
ciale verzieningen aan de universiteit 

* Op 18 maart as komt senator 
Toon Van Overstraeten praten over de 
splitsing van de provincie Brabant en de 
gevolgen van dit met-gebeuren voor de 
Belgische parlementaire demokratie 
(Blandijnberg Aud D om 20u ) 

' Er zal ook aan de examens ge
dacht worden 

Wie wil meewerken aan de uitbouw 
van het Vlaams-nationalisme aan de 
RUG, en ook degenen die zich met echt 
willen engageren, maar toch Vlaams-
voelend zijn, vragen wij kontakt op te 
nemen met VUJO-RUG, Bennesteeg 2, 

T.V.0. te Aaigem 
Het bestuur van de Volksunie en van 

het Ziekenfonds Priester Daens, afde
ling Burst-Bambrugge-Aaigem, nodi
gen uit op het jaarlijkse ledenfeest 

Dit gaat door op zaterdag 15 maart 
as om 19 uur in zaal Torengalm te Aai
gem Leden betalen 320 fr , met-leden 
450 fr (Kinderen tot 10 jaar 160 fr) 

Spijskaart aspergeroomsoep, kippe-
pasteitje, varkensgebraad, groenten-
krans, kroketten, koffie, gebak 

Toespraak door Senator Toon Van 
Overstraeten 

Nadien gezellig samenzijn 
Inschrijvingen Burst bij Geert Mailef-

royen Emiel Van Lierde Bambrugge 
bij Juliaan Govaert, Remi Roels en Ed-
mond Rottiers Aaigem bij Jacques 
Paerewyck, Urbain De Grave, Rudy 
Van Droogenbroekck en Jan de Vuyst 

Aktie met VUJO 
„NMBS benadeelt 
Vlaamse 
werkplaatsen" 

Op 18 februari 11 trokken zes moe
dige jongeren naar de 3 ingangen van 
de NMBS-werkplaatsen te Gentbrugge 
Afspraak om 6 30 u - een hete tas kof
fie bij Ben en de koude getrotseerd wer
den de stellingen om 7 u ingenomen 
Om 7 30 u waren de pamfletten uitge
deeld, werd er nog wat nagepraat bij 
Ben en vertrok iedereen terug naar 
school, werk of bed 

Iedereen die aan de aktie geholpen 
heeft wordt namens het plaatselijk 
VUJO-bestuur hartelijk bedankt 

I VUJO-Gentbrugge-Ledeberg 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk 

Welzijn Aalst 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Aalst gaat over tot het aan
leggen van een wervingsreserve met een geldigheidsduur van twee jaar 
van vroedvrouw (voltijds en/of haltijds) 

De kandidaturen voor deelname aan het wervingseksamen moeten bij 
ter post aangetekende brief worden gestuurd aan de Voorzitter van het 
OCMW, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, en uiterlijk op 13 maart 1986 ter 
bestemming zijn vergezeld van volgende bewijsstukken uittreksel uit de 
geboorteakte, nationaliteitsbewijs, recent getuigschrift van goed zedelijk 
gedrag (max 6 maand), militiegetuigschrift, afschrift diploma Deze be 
wijsstukken moeten op zegel 

Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot ekonomische 
heroriëntering van 04 08 1978, genaamd antikrisiswet, is de betrekking van 
vroedvrouw toegankelijk voor mannen en vrouwen tenzij het uitdrukke 
li)k anders is voorzien 

Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op de personeels 
dienst (tel 053 78 33 66, binnenpost 104) 

(Adv 30) 

9000 Gent Deze oproep is zeer belang
rijk want hoe meer leden wij kunnen 
motiveren des te veelvuldiger en beter 
onze akties en manifestaties zullen zijn, 
des te meer het Vlaams-nationalisme er 
beter op wordt, des te meer Vlaande
ren zal bloeien Ons tweemaandelijks 
tijdschriftje ,Wij aan de Unief" wil daar
bij een hulp en leidraad zijn 

VU-rouwt te Sinaai 
Op donderdag 20 februari 1986 over

leed Lea Laureys, echtgenote Frederik 
Bohrer 

Fredenk flankeerde onze gemeente-
raadslijst in 1982 Samen met het 
bestuur, mandatanssen, leden en sym
pathisanten mochten wij met de nodi
ge Vlaamse luister twee jaar geleden 
het 50-jang jubileum van het echtpaar 

Nu moeten wij helaas afscheid ne
men van Lea 

Op de begrafemsplechtigheid op 
dinsdag 25 februan 1986 betuigden wij 
haar de laatste eer 

De ganse VU van Sinaai leeft ten 
zeerste mee met de getroffen familie 

vu-afdeling 
Weneren dankt 

Het bal van de VU-afdeling Weiteren, 
georganiseerd op zaterdag 1 februari 
1986, kende een ruime publieke be
langstelling 

Langs deze weg een dikke proficiat 
aan de vrijwilligers die zich belangeloos 
ingezet hebben en een welgemeend 
,,dank je" aan alle prominenten en sym-
patisanten die door hun aanwezigheid 
onze werking helpen steunen 

Het bestuur wenst in de toekomst 
verder een dynamische en opbouwen
de oppositie te voeren tegen de GVP-
meerderheid in de gemeenteraad door 
het aanduiden van verantwoorderhjken 
per gemeentelijke kommissie die de 
raadsleden advies kunnen geven en sa
men met hen de tussenkomsten in de 
gemeenteraad voorbereiden De 
bestuursverkiezmgen, eind april 1986, 
kunnen een eerste stap betekenen naar 
de mogelijke apotheose, een overwin
ning op de gemeenteraadsverkiezin
gen van oktober 1988 (F.V.L.) 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

OOST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 
28 RONSE-KLUISBERGEN: Tweede grote kaarting m cafe 't Konijnt

je, Ronde van Vlaanderenstraat 13 te Kluisbergen-Kwaremont Aan
vang 20 u Org VU-Ronse-Kluisbergen 

28 GENTBRUGGE: Gespreksavond ,,Het statuut van Brussel", 
gastspreker Bob Maes In het Dienstencentrum Braemkasteelstraat 
35-39 Om 20u Org VOS-Gentbrugge Ledeberg 

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 voor 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 

4 GENT: Debat ,Jongeren in de politiek" m m v Jan Nolf (PVV) Jo-
han Van Hecke (CVP) Frank Vandenbroucke (SP), Mieke Vogels 
(Agaiev), Bart Tommelein (VU) In Home Boudewijn (nabij A Z Gent 
en de afnt E3) Om 20u 

6 MERELBEKE: ,,Brood voor leven' door Willy Kuijpers Europarle
mentslid, met video-beelden uit Eritrea en Somalia, in ,,Hof Ten 
Bosch", Burg Maenhoutstr 92, Merelbeke Om 20 uur Inkom gra
tis Org VUJO-Merelbeke 

8 MARIAKERKE: Wijn- en kaasavond in Paviljoen Claeys-Bouuaerl, 
Mariakerke om 20 uur Pnjs 250 fr Org Vlaamse Vriendenknng Ma
riakerke 

8 WACHTEBEKE: Hutsepotfestijn in de oude jongensschool, Rechtstro 
te Wachtebekeom 19u30 Prijs 250 fr, met inbegrip van een kon 
sumptie Inschrijven voor 1 maart 091/45 99 57 Org VU 
Wachtebeke 

10 DESTELBERGEN-HEUSDEN: Voordrachtavond met senator Toon 
Van Overstraeten, het,,enfant ternble" van de Waalse Raad Aan
vang 20u In de zaal van het Rode Kruis, Kouterstraat 127 Org Dr 
J Goossenaertskring Destelbergen-Heusden 

13 LOVENDEGEM: Spreekbeurt met Andre Demedts, Vlaams literator 
,,Herinnering aan het verleden", literair historische evokatie van de 
ontwikkeling van de Vlaamse Gemeenschap sedert WO-I Aanvang 
20u30 In zaal , Graaf van Vlaanderen", Dorp 10 Gratis toegang 
Org Dr A Stubbekring Lovendegem 

15 BURST-BAMBRUGGE-AAIGEM: Jaarlijks ledenfeest in zaal „De To
rengalm", Aaigem Prijs leden 320 fr, met-leden 450 fr Kinderen 
tot 10 jaar 160 fr Gastspreker Toon Van Overstraeten Aanvang 
19 uur Org VU-Burst-Bambrugge-Aaigem 

15 MELLE: Groot vu-bal in zaal Gildenhuis te Melle.Vogelhoek Aan
vang 21u Inkom 120 fr 

De Wase Jonge Leeuwen nodigen uit... 

Toon van Overstraeten 
dwars door 
het Waasland 

Senator Toon Van Overstraeten (VU) 
staat de jongste tijd in het middelpunt 
van de belangstelling Door het spel van 
de apparentering werd hij op 13 okto
ber 1985 tot senator verkozen in het 
Waals-Brabantse arrondissement Nij-
vel Daardoor kreeg hij ook zitting m de 
Waalse Gewestraad en de Franse Ge
meenschapsraad 

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 

teksten, 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). ladv.) 

De Franstalige meerderheidspar
tijen, PSC en PRL, hebben hem echter 
uitgesloten Voor de televisiekijker mag 
het de zoveelste politieke klucht ge
weest zijn maar de zaak-Van Over
straeten is echter meer Zij doet vragen 
stellen achter de staatshervorming van 
1980 De uitsluiting van de VU-senator 
IS een flagrante schending van de wet 
en de demokratie Merkwaardig is dat 
's konings ministers Gol, Nothomb, 
Maystadt, De Donnea en Olivier zich 
daaraan medeplichtig maakten 

Maar Van Overstraeten legt er het 
bijltje met bij neer Desnoods trekt hij 
naar het Europees Hof voor de Rech
ten van de Mens te Straatsburg 

Je hoeft met zo ver te gaan om Van 
Overstraeten over zijn wedervaren te 
horen vertellen Op uitnodiging van de 
Wase Jonge Leeuwen (WJL) is hij dne-
maal te gast in het Waasland 

Op vrijdag 28 februari om 20 uur 
spreekt hij te Beveren m lokaal ,,Jong 
Vlaanderen", A Panisstraat 4 (d i de 
Rijksweg 14 Gent-Antwerpen) Initiatief
nemer naast de Wase Jonge Leeuwen 
IS daar de plaatselijke Amedee Ver
bruggenknng 

Op zaterdag 1 maart om 20 uur heb
ben de Was Jonge Leeuwen Toon Van 
Overstraeten uitgenodigd te Sint-
Niklaas in de Reynaertzaal van de 
stadsbibliotheek aan het Hendrik Hey-
manplein 

Op dinsdag 4 maart beëindigt hij zijn 
Was tournee te Lokeren in het Kultureel 
Centrum aan het Kerkplein Samen met 
senator Hugo Weckx (SP) zal Toon Van 
Overstraeten het hebben over ,,Ervann-
gen met Franstalige politici" Modera
tor IS Wilfried Maes, organisatoren de 
Vlaamse Volksbeweging, VTB-VAB, 
Amedee Verbruggenknng, Coppeknng 
en Wase Jonge Leeuwen 

) 
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18 m 
vu-Deerlijk: 

Opnieuw van start 
In een van de vorige edities van „WIJ" kon Deerlijk, trots meede

len dat haar afdeling opnieuw gestart was na jaren van afweziglieid. 
Om deze nieuwe start enige luister bij te zetten werd een mosse

letentje georganiseerd op zondag 2 februari jongstleden. 

We konden hiervoor een kleine 300 
mensen verwelkomen, een formidabel 
sukses voor onze jonge afdeling We 
bedanken hierbij speciaal iedereen die 
aan het feest meewerkte en in het bij
zonder Paul Van Grembergen, voorzit
ter van de VU-senaatsfraktie, senator 
Michiel Capoen, volksvertegenwoordi
ger Franz Van Steenkiste en Riet de 
Clercq, voorzitter van de partijraad en 
ons arrondissement Hartelijk dank ook 
aan verscheidene gemeenteraadsle
den en partijleden uit de naburige ge
meenten 

Na het aperitief ,,1302" werden de 
mosselen geserveerd Tijdens het 
etentje hield de nieuwe voorzitter van 
de afdeling Dirk Demeurie een korte 
toespraak Hij schetste beknopt het ont
staan, de bloei en het verval van een af
deling die ooit eens bijna 100 leden tel
de maar die door allerhande omstan
digheden uitbloedde Doch, wat voorbij 
IS neemt geen ommekeer en er moet in 
de toekomst gekeken worden ,, waar
bij de eerstvolgende gemeenteraads
verkiezingen een voornaam toe-
komstobjektief zijn" Het nieuw opge
richt bestuur — met 1/3 vrouwen — 
heeftdusveel werk voor de boeg Bin
nenkort verschijnt een eerst krantje ver
spreid over de gemeente Het IS de be
doeling dit een viertal maal per jaar te 
doen Er werd ook reeds gestart met 

UMBURG 
FEBRUARI 

28 BREE: Vierde gouwbal van VNJ Limburg om 20u30 m zaal El Toro, 
Bree Inkom 50 fr Reuze tombola, allen hartelijk welkom 

MAART 
2 BREE: Gesprek met Toon Van Overstraeten in de Stedelijke biblio

theek om 20u30, Iedereen welkom Org VUJO-Bree en Overpelt 
8 MUNSTERBILZEN: Diavoorstelling ,, Voeren om verliefd op te wor

den" in zaal ,,De Kabots" om 20 u Org VU-Munsterbilzen 
8 MUNSTERBILZEN: Tuinsalon Gans de dag open Ook op 9,10 en 

11 maart 
10 MUNSTERBILZEN: Bestuursvergadering van VU-IVIunsterbilzen-

Waltwilder in lokaal Bloemenhof om 20 uur 
15 DIEST: Volksuniebal m ,,'t Schijf", Halve Maan Diest Eerste dans 

21 u Toegang 60 fr 
15 MEEUWRODE: 4de VU-bal in de parochiezaal te Gruitrode om 20u 

DISCO Baby's Jean en Paul Iedereen welkom 
16 MUNSTERBILZEN: Kiennamiddag in polyvalente zaal van GSM 

(sporthal) Org VU-Groot-Bilzen 

een wekelijks dienstbetoon op donder
dagavond tussen 18 en 19 u m cafe 
Brouwershof Tevens werd opnieuw 
een ledenwerving gestart waarvan ge
hoopt wordt tegen het einde van het jaar 
opnieuw zo'n 100 leden te kunnen 
werven 

Na toespraak van de voorzitter weer
klonk onze ,,Vlaamse Leeuw" die en-
tousiast meegezongen werd door de 
menigte 

Toen kwam Paul Van Grembergen 
op het spreekgestoelte Hij vergeleek 
iedere mossel met een CVP-er Net als 
een mossel heeft een CVP-er ook geen 
ruggegraat 

Het feest werd in een gemoedelijke 
sfeer verder gezet, tot grote voldoening 
van onze — eveneens nieuwe — pen
ningmeester 

Volksunie Deerlijk IS er opnieuw We 
zijn er meer dan blij mee 

(Dirk Demeurie) 

Sociaal dienstbetoon 
Elke maandag van 19 tot 20 uur 

houdt schepen Jos Roebben een zitdag 
bij gemeenteraadslid Clement Huygen, 
St Amelbergastraat 2, te Munsterbil-
zen Ook een afvaardiging van de 
Vlaamse Ziekenkas is aanwezig 

Munsterbilzen 
Proficiat 

BIJ bestuurslid en gezin Rui Smets 
Gerda Oostebosch wed een tweede 
dochter geboren zij kreeg de naam van 
Machteld 

VUJO-Genk 
besprak het 
nationalisme 

Op zaterdag 15 februari II organi
seerde VUJO-Genk een vormingscy
clus Nationalisme in Vlaanderen 
Hiervoor werd het Dosfelinstituut uitge
nodigd Er waren jongeren aanwezig uit 
Genk Hasselt Zutendaal en Die 
penbeek 

Het eerste deel van de cyclus gaf een 
algemeen beeld van wat er onder nati
onalisme moet verstaan worden Met 
behulp van een diamontage werd dit 
dan ook perfekt uit de doeken gedaan 

Na het middagmaal werd er dieper in
gegaan op het begrip , Vlaams 
Nationalisme", ook weer duidelijk geïl
lustreerd door een verzorgde dia
montage 

Een rondetafelgesprek met de aan
wezigen vulde uiteindelijk onze verwor
ven kennis nog verder aan 

Binnen enkele weken volgt er nog 
een evaluatie met het VUJO-dagelijks 
bestuur 

Bart Roux 

iJzerliedevaart-
komitee-gewest 
IVlaaseik naar 
Zangfeest 

Het jaarlijks Zangfeest IS een ,,must" 
op de agenda van elke Vlaming 

Dit jaar maakt het St -Leendertkoor 
uit Molenbeersel deel uit van het mas
sakoor 

Schrijf zo vlug mogelijk in want de 
plaatsen zijn beperkt 

De prijs voor de reis bedraagt 200 fr 
We hebben 30 inkomkaarten van 
300 fr ter beschikking Zijner meer dan 
30 deelnemers dan leggen we een gro
te bus m en doen ons best om de reste
rende inkomkaarten te bestellen 

Neem kontakt op met 
— voor Maaseik Jaklien Deben Ou
de Ophoverbaan 88 (tel 56 47 38) 
— voor Neeroeteren Wilfned Rosiers 
Wijklaan 21 (tel 86 35 38) 
— voor Opoeteren Mathieu Meuwis 
Neeroeterenstraat 67 (tel 86 65 24) 
— voor Kinrooi Gerard Gents, Pasto-
njstraat 4 Geistingen 
— voor Dilsen Mathieu Vastmans, 
Burg Henrylaan 88, Rotem 

Vertrekuur en opstapplaatsen wor
den bij de inschrijving medegedeeld 

WEST-VLAANDEREN 
MAART 

14 

15 

15 

15 

16 

17 

IZEGEM: Vlaams Huis, 13u30 Start voor wandeling te Kaster Org 
Wandelklub Vlaams Huis 
KORTRIJK:,,Baskenland, natie m opmars" met dia-montage door 
Walter Luyten, om 20 uur in de bovenzaal van 't Belfort, Grote Markt 
52 Toegangsprijs leden, 20fr, met-leden, 40fr Org Vlaamse Volks
beweging Kortrijk 
GISTEL: Brueghelkaarting in cafe Uylenspiegel, Stationsstraat 85, 
vanaf 18 uur Inleg 50 fr Org VU-Gistel Ook op 15 maart 
WAREGEM: Feestelijk avondmaal in zaal Groenhove met vermoe
delijk Vic Anciaux en Toon Van Overstraeten Org VU-Waregem 
DAMME:Afd feest VU-Damme, inzaai't Vissershuis, Visserstr 49, 
Damme-Moerkerke Mosselmaaltijd (200 fr) en uitreiking arr schaal 
verdienstelijke VU-militant Stat verkiez nieuw afd bestuur In-
schrijv Mariette Snauwaert 050/50 02 49 
OOSTENDE: 3de groot Vlaams avondfeest in het Thermae Palace 
hotel. Kon Astridlaan 7 (Kustweg) Disco ,,Zonneschijn" speelt ten 
dans Aanvang 20u30 Org VU-Oostende 
KORTRIJK: Huldiging van de 91 -jarige Frans Strubbe (frontsoldaat 
14-18 en voorman van het Vlaams-nationalisme in het arr Kortrijk) 
Feestrede door Frans Van der Eist Om 10u30 in Trefcentrum West-
Flandria, Graaf Gwijde van Namenstr 7 Org VU-Kortrijk 
IZEGEM: Katrien Seynaeve spreekt en vertoont dia's over Israel en 
de aktuele problematiek in het Midden-Oosten In Oud Stadhuis om 
15 uur Org VVG-lzegem 

Ledenvergadering bij VU-Alveringem 
Het plaatselijk VLJ-bestuur werd on

langs vernieuwd Na de geslaagde le-
denwervingskampagne organiseert de 
nieuwe ploeg op zaterdag 15 maart om 
20u een traditioneel avondfeest in het 
gasthof ,,De drie Ridders" bij Walter 
Wemaere te Gijverinkhove 

Op het feest worden geen klinkende 
namen verwacht om het woord te voe
ren, wel zal de aanwezigheid van onze 
Westhoekpartementairen een morele 
steun betekenen voor een verdere met-
loslatende inzet van de Alvenngemse 
VU-bestuursleden Nu de Westhoek-
problematiek zo aktueel is zal gewezen 
Alveringemnaar-Gijverinkhovenaar Gil
bert Vanoverschelde een uiteenzetting 
houden omtrent onze Westhoek 

Gilbert die beroepshalve de West-
hoekproblematiek op de voet volgt zal 
voor die gelegenheid ,,een thuis
wedstrijd spelen" In zijn vertrouwde 
Gijvennkhove, op een boogscheut van 
het oudertijk huis zal hij de aanwezigen 
met zijn vertrouwde stijl boeien over een 
ondera/erp dat hen zo dicht aan het hart 

hgt, de toekomst van volk en streek Als 
muzieka atraktie werd nog een West-
hoeker Johan Vandenberghe uitgeno
digd, met,,liedjes vó mien en vö joen" 

De spijskaart werd zorgvulig samen
gesteld door de waard van het gasthof 
Tegen de prijs van 550 fr p p, kan aan
gezeten worden voor een avond Vlaam
se gezelligheid Inschrijvingen voor 12 
maart (tel) 058/288 767 of 299 078 
(MA) 

TE HUUR: 
Spanje-Costa Blanca: 
Luxe-villa 4/6 personen, rechtstreeks 
van eigenaar keuken, living, eethoek 
badkamer wc, 2 slaapkamers, terras, 
tuin, tuinmeubelen, barbecue, open 
haard 
Prijzen per week 
December-april 4000 
mei-oktober-november 4900 
juni-september, 7000 
juli-augustus 8400 
Tel nr 052-30 15 92 

VU Entiteit-Kortrijk 

„Zorg 
dat je d'er 
bij bent..." 

De natuur maakt zich op en zal strakt 
ontluiken de lente is weldra in 't land 
Ook de VU Entiteit-Kortrijk voelt de kne-
bels Kunnen WIJ ons enthousiasme op 
U overdragen'' 

Wist U dat de VU Entiteit-Kortrijk over 
een werkgroep,.gemeentelijke begro
ting" beschikt"? Wij wensen daaraan 
een permanent karakter te geven 

Omdat een zwaluw de lente met 
maakt hebben wij er nog een vijftal pro-
jekten aan toegevoegd gaande van 
een projekt over,,gemeentelijk informa
tiebeleid", over een eigentijds en aan 
de regio aangepast,,milieubeleid", een 
projekt over ons eigen ,,historisch ste
delijk verleden", een kultuurbeleid van 
Vlaams-nationale huize, tot en met een 
eigen visie over,,regionale verkeersvei
ligheid" 

Wat WIJ willen is duidelijk Met uw 
hulp waardevolle werkdokumenten sa
menstellen ten einde aan Kortrijk een 
eigen VU-stempel te geven 

Heeft U van een van de voorgesteld 
projekten — misschien zelfs beroeps
halve — kennis of ervaring, of gewoon 
interesse, dan kan U bij ons terecht 
Misschien wilt U zelfs ,,gemeentelijke 
tipgever" worden Kent U vanuit uw 
professionele, kulturele of andere akti-
viteiten, toestanden die in uw gemeente 
of deelgemeente anders en beter kun
nen, signaleer het ons' Uw mandatans-
sen brengen het voor de gemeen
teraad 

Een briefje met uw naam, adres, te
lefoonnummer en met vermelding van 
het projekt waarvoor U belangstelling 
heeft, volstaat Bellen kan natuurlijk 
ook Nog even een geruststellertje wij 
zijn geen kannibalen die U met einde
loze vergaderingen zullen verslinden 

BIJ voorbaat dank voor uw gewaar
deerde medewerking 
Staf Beelen 
Voorzitter Entiteit Kortrijk 
't Rode Paard, 54 
8540 Bellegem Tel 056/21 50 85 (bij 
voorkeur na 18 uur) 

Lees deze week in 

Laatste week 

Wedstrijd 
KIJK OP VROUWEN 

- STRESS IS NIET ALTIJD NEGATIEF 
Stress wordt pas gevaarlijk wanneer de stoppen doorslaan 

en je ziek wordt onder de spanning Leren stress te hanteren, 
op het moment datje er dreigt door overmand te worden, 

is niet zo moeilijk zegt Rex Lassalle 

BOUWEN MET AARDE 
Is bouwen met aarde ook in onze streken realistisch "^ 
Met Pascal Odul, Belgisch specialist in het bouwen 

met aarde, overwegen we de pro's en contra's 

IEDEREEN IS WEG VAN ZWARI 
Hel IS de kleur van de kleurloze jaren tachtig Niet alleen 

punkers en fashion victims, maar ook yuppies, zijn er gek van 
Zelfs het Pentagon Over de estetiek van het zwartkijken 

HET LICHAAM WIL ZIJN HEILIGDOM 
Als designers zich buigen over de badkamer van de toekomst, 
dan zie je dingen gebeuren, waarvan je met durft te dromen 

HETWITPRODUKT 
VAN DE BOUWMARKT 

De Witte Woning is het handelsmerk voor de goedkope en toch 
duurzame woningen die twee Brugse architekten bouwen 

KEUKENS WORDEN WEER 
HET HART VAN HET HUIS 

Het enge keukencelletje volgens de ideale maten van 
Le Corbusier is met langer populair De eetkeuken 

als hart van het gezinsleven is weer m opmars 

PROBEER DE STOOMKEUKEN 
Als je water kunt koken, dan heeft de stoomkeuken voor u nog 

nauwelijks geheimen Het stomen van voedsel is namelijk 
een heel eenvoudige manier om eten te bereiden 

MICHAEL DOUGLAS 
Een ontmoeting in Marokko tijdens 
de opname van , ,Jewel of the Nile" 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 
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VU-Laakdal: nog steeds vooruit 
Het jaar is nog niet zo lang bezig, maar in Laakdal zijn er weeral 40 

nieuwe leden. Daarmee is de kaap van de 525 overschreden. Het ver
rassende van deze ledenaangroei is wel dat daarmee nog lang niet 
het einde in zicht is, want deze nieuwe aanwinst werd bereikt zon
der enige echte kampagne rond ledenwerving: het komt allemaal een 
beetje spontaan via onze tientallen bestuursleden. 

Momenteel wordt een inspanning ge
daan om ook het aantal abonnementen 
op te trekken Alle leden zullen persoon
lijk benaderd worden We verwachten 
geen wonderen, maar we zullen ons 
best doen om ook inzake abonnemen
ten koploper in het arrondissement te 
worden 

Prioriteit nummer éen is echter de 
oprichting van een flinke VUJO-kern in 
onze afdeling We hebben wel een jong 
bestuur, maar daarnaast willen we toch 
ook nog een super-jong VUJO-bestuur, 
gericht op de toekomst U mag de eerst
komende maanden akties daaromtrent 
verwachten 

Deze week 
in Knack Magazine 

Bazen en Bonden 
Deze week zitten patroons en vakbonden met elkaar aan tafel om 

te proberen een nieuw sociaal akkoord te bereiken. Knack peilde in 
alle kringen, en ook bij de regering, hoe de stemming is. 

Een bericht, deze week in Knack. 

Maaltijdcheques 

Vormen maaltijdcheques een 
sociaal voordeel of zijn ze een 
verkapte vorm van loon? De 
minister zegt dat het loon is, de 
rechtbank niet. Knack onder
zoekt het dispuut. 

Big Blue 

IBM, of Big Blue zoals de 
computer-.reus in Amerika 
wordt genoemd, bestaat dit 
jaar in België vijftig jaar. Het 
bedrijf begon met een kapitaal 
van een miljoen, maar maakt 
nu een winst van 330 miljard 
per jaar. Hoe kan dat? Wat 
gebeurt er met de konkurren-
tie en hoe werken 400.000 
IBM'ers? Deze week in Knack. 

De Leopold Il-laan 

De eens zo statige Leopold II-
laan, die Koekelberg met de 
Brusselse binnenstad verbindt, 
wordt al jaren ontsierd door 
metrowerken, bruggen en tun
nels. Knack ging kijken wie er 
toch is blijven wonen en wie er 
in vastgoed heeft gemvesteerd. 

Het Festival 

Over enkele weken begint het 
Festival van Vlaanderen weer, 
dit keer in Kortrijk. Groots als 
altijd, maar ergens valt er toch 
een vervlakking te bespeuren. 
Een overzieht van het pro
gramma. 

Vrouwelijke voorzitter 
Op ons ledenfeest, dat plaatsvond op 

8 februari waren 350 mensen inge
schreven Ondanks het vele werk werd 
het toch een gelukt feest, dat duurde tot 
vijf uur 's morgens 

Nog een ander nieuws uit onze afde
ling na het verhuizen uit onze gemeen
te van onze vroegere voorzitter. Dirk 
Dubois, werd Viviane Van Dijck verko
zen tot nieuwe voorzitster Haar eerste 
termijn zal slechts een drietal maanden 
duren, maar wie weet misschien 
wordt ZIJ binnenkort bij de bestuursver-
nieuwing opnieuw aangesteld en dit
maal vooreen periode van dne jaar In 
elk geval proficiat voor Viviane 

Rob Geeraerts 

Een VUJO-initiatief 

leObjektivüeits-
prijs te Arendonk 

Op vrijdag 14 februari vond in Aren
donk de eerste VUJO-Zangavond 
plaats In aanwezigheid van senator 
A/Valter Luyten, enkele omringende 
VUJO-afdelmgsbestuursleden en de 
plaatselijke VUJO-leden (ook de plaat
selijke VU-tenoren met te vergeten), 
groeide deze zangavond uit tot het 
eerste geslaagde VUJO-evenement uit 
zijn Arendonkse geschiedeni. 

Vooraf had ook de uitreiking van de 
eerste Objectiviteitsprijs plaats gevon
den, een teljorenlekker (simbool van de 
Arendonkenaren) voor de meest objec
tieve krantenreporter van de voorbije 
drie jaar Laureaat van deze objectivi-
teitsprijs was Jan de Corle (reporter van 
,,Het Laatste Nieuws") die de prijs 
mocht ontvangen uit handen van sena
tor Walter Luyten In zijn dankwoord on
derstreepte reporter Jan de Corte de 
prijs over drie jaar opnieuw te willen ha
len en stelde fiij tevens voor om aan de 
laatst gerangschikte (GVA) een ,.gat
tenlekker" cadeau te doen om wille van 
zijn CVP-getuigeschriften, waarvan het 
plaatselijk VUJO-bestuur akte nam 

(hh) 

ANTWERPEN 
FEBRUARI 
28 O.L. V.-WAVER :Gespreksavond met Senator Walter Luyten,,Oilm

en grimlachten in het Belgische parlement" Aanvang 20u30 Inde 
Sportwereld Org VU-Katelijne en Waver 

28 ANTWERPEN: Debat, Kontroversen rond kollaboratie" in Park Ho
tel, Desguinlei om 20u30 Org Coremanskring vzw 

28 BOECHOUT: Amnestie-avond TAK-film over amnestie met toelich
ting door Erwin Brentjens In de Benedenzaal van het Gildenhuis te 
Boechout om 20u30 Gratis toegang Org VU-Boechout 

28 TURNHOUT: Enkele mensen (ook uit Turnhout) komen vertellen waa
rom ZIJ naar het Oostfront trokken en wat hun ervaringen waren In 
,,De Schalmei" Toegang gratis Org Vlaamse Kring Turnhout 

28 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Kwis wisselschaal Maurits Van Hauteg-
hemom20 uurm het Vlaams Huis te Zwijndrecht Tweede schifting 
om 5 deelnemende ploegen Org VZW Vlaams Huis 

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

MAART 

14 

14 

15 

15 

15 

15 

EDEGEM: 4e Volkszangavond ,,Kom zing met mij" m m v Theo Mer-
tens en Gust Teugels m het Elzenhof om 20 uur Org Kult Kring, 
VNSE en FVV 
BORNEM: Dia-avond verzorgd door Willy Berg over zijn belevenis
sen in Kenia Om 20 uur Org Vlaamse Kring Bornem, Kapelstraat 
71 
WOMMELGEVI: Sociaal dienstbetoon door Henn Vandeweghe in De 
Klauwaert van 10 tot 11 uur 
MERKSEM:,,Leven met stress" in lokaal Vlamac, Bredabaan 360, 
Org VVV Om 20 uur 
BORNEM: Toon Van Overstraeten over ,,Van Nijvel naar Namen" 
m ,,De Bron", Kapelstraat 71, Bornem Aanvang 20 uur Gratistoe-
gang Org VU-Groot-Bornem 
MERKSEM: Volksunie-dansfeest in zaal ,,Wilgenhof', Moeshofstraat 
Inkom 100 fr Deuren 20u30 
BRASSCHAAT: Het wakkere bal 4, in Melkerij, Peerdsbos Aanvang 
20u30 Kaarten 100 fr ,Q0+ en vvk 80 f r Org VU-Brasschaat 
TURNHOUT: Tuur Robberechts over,, ,,Erfrecht tussen echtgeno
ten" m De Schalmei om 20u30 Inkom gratis Org Vlaamse Kring 
Turnhout 
ANTWERPEN: De Islandsuite om 20u15 in de Arenbergschouwburg 
Org ANZ en Coremanskring Plaatsbespreking tel 03/238 82 08 
Ook op 15 maart 
ST.KATELIJNE-WAVER: Volksuniebal St Katelijne en Waver in de 
Parochiezaal, Elzestraat Aanvang 21 uur 
BERLAAR: Vlaamse Nacht met DJ Koen Luyten in zaal Familia, Aar-
schotsebaante Berlaar-Heikant Aanvang 21 u Inkom 80 fr Org 
VU-Berlaar 
NIJLEN: Nacht der Kameraadschap, om 20u in zaal Nilania Inrich
ters St IWaartensfonds-Kempen 
BERCHEM: Bal in Alpheusdal (zaal Pallas Athena), F Williotstr 22 
Aanvang 20u30 Inkom 100 fr Org VU-Berchem 

Aanbevolen huizen 
Loodgieter 
Dakwerken 
Verandenngswerken 

ALPANROOF Amerikalei 237 
2000 Antwerpen 

Tel 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 DAKRAIVIEN 

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 

Herder te koop 
Hondenliefhebbers die een Duitse 

Herder (teef, goed karakter en een at
tente waker) willen kopen, bellen in ver
trouwen op het nummer 050/82.44.63. 
Elke avond omstreeks 20 uur. 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-78 1009 en 053-21 27 57 

F R A N S S E N S OPTIEK: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

verzeker U goed 
en toch... 
goedkoper! 

mÉif (RKiND VtlI[K(ttiNGUM«Kil.«Jt« 
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PVBA BERT 
Assesteenweg 101. Ternat 

Tel 02-582 13 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

c n r \ STUDIO 
DANN 

02-428 69 84 

— Industriële fotog'-afie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478 19 93 

Import - Export 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 2589 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

n.v. de winne -
uyttendaele . 

handelsdrukker i j t ype - o f fse t 
fabrikat ie oms lagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel 052-42 3 3 0 4 - 42.39.16 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groensiraat 84 2000 Antwerpen 
Tel 03-2364531 

Open van 10 tot 19 u 30 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames- heren en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremonie wagens 

begrafonisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-21 36 36 

Zondag en maandag gesloten 

Loodgieteri) sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoulbr anders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinsiraat 126. 1090 Brussel 
Tel 426 19 39 

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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20 Wil 

Duivenmelker Alfons Klein: 

„Er ligt een 
volkssport op sterven..." 

LOVENJOEL - Men kan de duivensport bezwaarlijk 
Belgisch noemen, ook al heet ze zo. Maar wanneer van 
de 100.000 duivenmelkers erzo'n 80.000 in Vlaande
ren hun optrekje hebben dan wordt een en ander toch 
duidelijk. Want die groep zorgt voor om en bij 620 mil
joen Fr. Vlaamse belastingen, maar deze grote finan
ciële inbreng is nauwelijks goed voor 1 regionale ze
tel, teNinove. Terwijl Wallonië er over liefst 6 beschikt. 
Deze wanverhouding is niet hét grote zeer van de 
Vlaamse duivenmelkers. Het ongenoegen ligt vooral 
op het organisatorische vlak. 

TE Lovenjoel, tussen Leuven 
en Tienen, woont duiven
melker Alfons Klem (Zele 

°1919), sinds jaren verwoordt hij 
met steeds meer gehoor het groei
ende ongenoegen van de Vlaamse 
duivenmelkers Daarbij is het Klem 
met om eigenbelang te doen maar 
om mets minder dan de redding 
van het duivenmeiken als volks
sport 

Nationale trots 
De duivesportwedstrijden bij ons 

kregen m het begin van de vorige 
eeuw vorm Vooral m Antwerpen, 
Gent en Luik werd de sport druk be
oefend Omdat het,,melken" ras 
een sukses werd richtte men de 
Koninklijke Belgische Duivenlief-
hebbersbond op In tijden dat het 
goed ging waren er tussen de 
150 000 en de 200 000 melkers 
aangesloten Duivenmeiken werd 
een echte volkssport Het gaf vefen 
de kans om te ontsnappen aan de 
sleur van alledag, zorgde boven-

.dien voor het sociaal kontakt en 
deed de middenstand deugd Maar 
plots verschenen kapers op de 
kust, mensen die ontzettend veel 
geld aan de sport gingen verdie-

Berichten voor 
duiven-

liefhebbers... 
... Is in zomertijd een veel be

luisterde radiorubriek. Maar hoe 
zit zo'n wedstrijd nu precies in 
mekaar? Winnaar van een vlucht 
is de (eigenaar van de) duif die de 
afstand tussen losplaats en het 
duivenkot het snelst heeft gevlo
gen. De in meter uitgedrukte mi
nuutsnelheid wordt bepaald door 
de afstand tussen de losplaats en 
de duiventil te delen door de tijd 
die de duif nodig had voor haar 
vlucht. De gummiring, die de duif 
voor het inkorven om de poot 
kreeg, wordt bij de aankomst in 
de konstateur gestopt die de aan
komsttijd vastlegt. Men heeft vier 
soorten wedstrijden: tot 300 km 
(de vluchten vóór Parijs of het 
„kleine spel"), de halve fond tot 
600 km, fond tot 800 km, grote 
fond meer dan 800 km. Een duif 
vliegt van 60 tot 120 km per uur 
naargelang de windrichting. De 
verste afstand die een duif op één 
dag kan afleggen is zon 800 km. 

nen. De gevolgen bleven met uit, 
velen haakten af, jonge spelers 
dienden zich met meer aan De dui
vensport, eens onze nationale 
trots, gaat met rasse schreden ach
teruit 

WIJ: Hoe Is de duivenbond 
gestruktureerd? 

A. Klein:,,De Koninklijke Belgi
sche Duivenliefhebbersbond 
bestaat uit zo'n 1700 maatschap
pijen, deze zijn op hun beurt vere
nigd in een regionaal, provinciaal 
en een nationaal bestuur De nati
onale zetel IS in Brussel gevestigd, 
de provinciale in de provincie-
hoofdplaatsen " 

WIJ: De verdeling van de 
Waalse regionale zetels ligt U op 
de lever... 

A. Klein: ,,De provincie Hene
gouwen IS daar een voorbeeld van 
Men heeft er liefst 5 regionale 
besturen Charleroi, Bergen, het 
Centrum, Aat en Lessen De ene 
regionale zetel die Vlaanderen 
heeft IS deze van Dendervallei-
Ninove " 

WIJ: Hoe is dat zo ver kunnen 
komen? 

A. Klein: ,,Ja, dat vraag ik mij 
ook af Onze bijdragen op alle vlak
ken, lidgeld, duivenringen enz, lig
gen veel hoger dan de Waalse Van 
de 750 miljoen fr belastingen komt 
er 620 miljoen uit Vlaanderen En 
wat zien wij op het vlak van de in
spraak •? Wallonië heeft de beslis
singsmacht in handen Er is nog 
een andere ongerijmdheid, de pro
vincie Brabant In plaats van een 
Vlaams en een Waals bestuur 
moeten alle Brabanders met hun 
problemen naar Brussel Ik moet U 
daar toch geen tekeningetje bijma-
ken'^" 

Baby Doc's 
WIJ: Je hebt het niet zo hoog 

op met de demokratie in de Dui
venbond? 

A. Klein: ,,Noch in de provinci
ale, noch in de nationale besturen 
hebben de liefhebbers stemrecht 
Hetpnncipe van een man een stem 
IS in de Duivenbond nog met uitge
vonden De provinciale verkiezin
gen, die om de vier jaar plaats vin
den, verlopen op een ondemokra-
tische manier De kontrole op de 
uitslagen is gebrekkig Wij klagen 
terecht over de kumul van sommi
ge politici maar de strafste kumu-
lards zitten bij ons Sommige ver-
kozenen bekleden tot 5 mandaten. 

tot in het nationaal bestuur toe Je 
mag ook met vergeten dat de dui-
vensporters vaak eenvoudigs men
sen zijn die met opkunnen tegen 
het plaatselijk bestuur dat aange
voerd wordt door enkele sterke fi
guren uit de gemeente. Ik noem ze 
de Baby Doc's van de duivensport 

Duivengerecht 
Een tweede reden van het onge

noegen IS het feit dat met duiven 
spelen een dure sport is geworden 
Een kleine duivenmelker is per 
zondag vlug 1 600 fr. kwijt' Derde 
kwaal IS het feit dat er hier en daar 

A. Klein: ,,Een kandidaat moet 
de Steun hebben van 200 melkers 
fVlaar in feite komen die mensen er 
verder voor niets tussen en kunnen 
ze u met eens aan het mandaat hel
pen. Wie dat wel kan is de voorzit
ter, de sekretaris en de schatbe
waarder van de plaatselijke maat
schappij. Deze beschikken bij de 
verkiezing over zoveel stemmen 
als er hoklijsten in hun bond wer
den ingediend. Een grote bond - de 
Union uit Antwerpen b v heeft 
2 000 leden - drukt een kleine bond 
met 200 leden dus gewoon 
dood " 

Duivenmelker Alfons Klem ,,De duivensport kan nog gered worden, 
maar het is wel 5 voor 12i" 

al eens wat aan handen blijft 
kleven 

In opstand komen ligt met zo 
voor de hand De Duivenbond be
schikt bovendien over een eigen 
gerecht en kan dus naar goeddun
ken - zeg maar willekeur - de zaken 
afhandelt " 

WIJ: Een heleboel klachten, 
maar wat stelt U dan voor om de
ze te verhelpen? 

A. Klein: , Elk arrondissement 
moet een eigen bestuur krijgen dat 
verkozen wordt door de liefheb
bers Dit bestuur moet over vol
doende bevoegdheden beschik
ken om het spel op de kleine vluch
ten en halve fond te regelen De 
opdeling per arrondissement moet 
borg staan voor inspraak en een ra-
dikale ontvetting van de bevoegd
heden Als voornaamste prioriteit 
zie ik echter de onmiddellijke af
schaffing van het zogezegd Dui
vengerecht " 

WIJ: Hoe zitten zo'n provinci
ale Verkiezingen in mekaar? 

Kale reis 
WIJ: Maar een plaatselijk 

bestuur wordt toch door de mel
kers verkozen? 

A. Klein: ,,Da'sjuist t^aarmet 
een paar voorbeelden zal ik duide
lijk maken dat deze verkiezing 
geen waarborg is voor een demo-
kratisch verloop, de belangen spe
len een te grote rol Veronderstel 
dat uw voorzitter een melker is die 
uitsluitend fond of fondspel beoe
fent Hoe kan deze man in de be
langen van zijn ,,kleine" spelers 
geïnteresseerd zijn ^ Wat kan het 
hem schelen of de provinciale kan
didaat van zijn maatschappij be
langstelling heeft voor de kleine 
vluchten ' De voorzitter zal eerder 
een kandidaat kiezen van wie hij 
weet dat hij ook in zijn discipline 
geïnteresseerd is De belangen 
van zijn kleine spelers zijn voor 
hem van geen tel Een man spreekt 
dus in zijn eigen belang en tegen 
misschien wel 90 % van zijn mel

kers die bij zijn maatschappij zijn 
aangesloten Is het dan te verwon
deren dat de duivensport achteruit
gaat en er voortdurend diskussies 
zijn'>" 

WIJ: Op een bepaald ogenblik 
heeft u zich dan kandidaat 
gesteld... 

A. K\e\n:,,Met mijn 200 handte
keningen gewapend trok ik dan 
naar Brussel Maar wat ben ik van 
een kale reis terug gekomen' Het 
begon reeds vóór de verkiezingen, 
slechts enkele minuten voor de 
stemming kregen wij onze kiesbrief 
in een gesloten omslag die we pas 
op bevel mochten openen i Ik 
maakte dus geen schijn van kans 
Ik ben ook nooit te weten gekomen 
hoeveel stemmen ik waard was Ik 
las wel in het Bondsblad wie er ver
kozen was Maanden later " 

Mijnheer Peeters... 
WIJ: Je pakt de kumul in de 

Bond ook hard aan. 
A. Klein: ,,Mag ik dat met een 

voorbeeld duidelijk maken '^ Stel 
dat een melker een klacht heeft 
over zijn maatschappij en hij deze 
klacht wil laten behandelen voor de 
Verzoeningskamer In die kamer 
zit een zekere mijnheer Peeters 
Het komt met tot een verzoening en 
de zaak gaat naar de Juridische 
Kommissie Daar wordt onze mel
ker opnieuw met mijnheer Peeters 
gekonfronteerd' Maar ook deze 
kommissie reageert negatief en 
stuurt de klacht naar de Beroeps
kamer door En jawel, ook daar 
heeft dhr Peeters een en ander te 
vertellen Resultaat onze melker 
haakt af De duivensport is de gro
te verliezer." 

WIJ: Hoe wil Fons Klein dan de 
duivensport redden? 

A. Klein: ,,De redding van onze 
sport ligt hem op de manier waarop 
men de melker inspraak geeft zo
dat hij mensen kan aanwijzen die 
met tot hun eigen voldoening of 
profijt besturen maar in het belang 
van de 100 000 sportgenoten 
Goed doen kan men natuurlijk met 
voor iedereen, maar het is mogelijk 
een sfeer en struktuur op te bou
wen die voor speler en bestuur 
geen bron zijn voor bedrog, nijd, af
gunst en winstbejag Zo 'n struktu-
ren moeten de duivensport aan
trekkelijk en goedkoper maken zo
dat ze weer een volkssport wordt 
Het IS veelbetekend dat ik voor mijn 
reorganisatieplan geen gehoor 
vind bij de huidige heersers maar 
ook met bij de grote verkopers van 
duiven en duiveneten die van de 
sport hun bron van inkomsten heb
ben gemaakt'" 

't Duifke lacht? 
Er IS een tijd geweest dat elke 

Vlaamse hoeve zijn duiventoren 
had, deze was een teken van voor
naamheid want alleen de adel en 
de kloosters hadden het recht dui
ven te kweken en te houden Door 
de toelating van de duivensport 
werden de tillen duivenketen maar 
de kwade evolutie m onze dui
vensport heeft er ,,koten" m de 
slechte betekenis van het woord 
van gemaakt Hopelijk kunnen 
mensen als Alfons Klem en ande
ren het tij wat doen keren zodat de 
duivensport weer die echte 
volkssport van weleer wordt ,,'t 
Duifke lacht" maar het is echt wel 
5 voor 12' 

(m.v.l.) 
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