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„...waarom kan die Vlaamse eensgezindheid voor één l(eer niet in daden worden 
omgezet? Eén km in anderiialve eeuw Viaamse Beweging, iiet zou wei mooi 

zi|n. Of liestaat die Viaamse maciit inderdaad niet?" 
(Hoofdredakteur Mare Platel in „Het Belang van Limburg" van 12 mei 1986) 

Het gegeven paard 
Het tv-debat Konfontatie over de Vlaamse begroting verleden 

zondag was in menig opzicht verhelderend. VU-woordvoerder Hugo 
Schiltz, die door zijn gedegen dossierkennis en zijn strijdvaardig
heid de gespreksronde beheerste, bewees niet alleen dat de Vlaamse 
begroting bespottelijk klein en daarenboven nog vervalst is, maar 
toonde ook de wegen en middelen aan om daaraan te verhelpen: het 
gebruik van de Vlaamse meerderheid in dit land als politieke macht. 

Als dit debat dan toch een wrange nasmaak laat, dan is het precies 
omwille van de weigering bij voorbaat van de regeringspartijen, om 
de Vlaamse meerderheid in het parlement als machtsfactor aan te 
wenden. 

Gaston Geens en Louis Waltniel, de woordvoerders van de 
meerderheidspartijen, konden niet ontsnappen aan de bekentenis 
dat de nauwelijks tachtig miljard waarover hun regering mag 
beschikken niets anders is dan een armoezaaiers-begroting. Ze 
konden zelfs niet loochenen dat het om minstens twee redenen een 
leugen-begroting is. Ten eerste omdat, ondanks de gefriseerde 
cijfers, de Vlaamse begroting dit jaar het grootste deficit sinds 1980 
inhoudt. En vervolgens omdat, ondanks de stellige beloften van 
niemand minder dan Wilfried Martens in 1980, deze begroting nog 
altijd een dotatie-begroting is. Bij de staatshervorming van 1980 
beloofde de toenmalige en huidige premier dat over ten laatste vijf 
jaar — het thans lopende begrotingsjaar — de ristorno's meer dan 
de helft van de Vlaamse begroting zouden uitmaken. 

Dat is een grove leugen gebleken! Vlaanderen moet het nog altijd 
voor 90 % stellen met dotatie-gelden, dit zijn gelden die niet 
afkomstig zijn uit eigen Vlaamse middelen maar die door de centrale 
regering ter beschikking worden gesteld. Gegeven geld, waarop 
volgens Geens en Waltniel de oude Vlaamse spreuk van toepassing 
is „dat men een gegeven paard niet in de muil mag kijken". 

Zo moet Vlaanderen het zich anno 1986, ondanks de 
andersluidende beloften van de toenmalige en huidige eerste-
minister, nog altijd laten welgevallen dat het leeft van de kruimels 
van de Belgische tafel. Het stelsel van de ristorno's, dit wil zeggen 
van gelden afkomstig uit eigen middelen van de gemeenschappen, 
zou immers minder gunstig uitvallen voor de Walen. Dank zij de 
handhaving van het dotatie- of aalmoezensisteem ontvangt men in 
francofoon België zowat vierduizend frank per hoofd van de 
bevolking meer dan in Vlaanderen. Het handhaven van dit sisteem, 
waarbij noch de Walen noch de Vlamingen moeten opdraaien voor 
de eigen pot die ze zichzelf koken, betekent een jaarlijks geschenk 
van 16 zestien miljard aan de franstaligen. 

Naar verluidt is men op het begrotingskonklaaf koortsachtig op 
zoek naar mogelijke besparingen. Deze besparing ligt alvast voor 
de hand: dat men de lat gelijk iegge tussen Vlaanderen en Wallonië, 
wat zou neerkomen op een minder-uitgave van zestien miljard! 

Er is geen bedenkelijker en onterender schouwspel dan dat van 
Vlaamse machthebbers die aan de klaagmuur staan. Geens en 
Waltniel, de vertegenwoordigers van de Vlaamse meerderheids
partijen en hun partijen zelf wentelen zich met haast masochistische 
wellust in zelfbeklag. Hun brallerige verzekering dat,, wat wijzelf 
doen, wij ook beter doen" is niets anders dan de overkompensatie 
van het aloude Vlaamse minderwaardigheidskomplex waarin zij 
berusten en waaraan zij geen einde willen stellen door het politiek 
gebruik van de Vlaamse meerderheidsposities. 

Vertegenwoordigd door deze heerschappen en hun partijen blijft 
Vlaanderen gedoemd om 60 % van de belastingen te betalen, 60 % 
van de spaargelden bijeen te brengen, 60 % van de uitvoer voor zijn 
rekening te nemen, 60 % van dhet BNP te verwezenlijken en toch nog 
altijd minder te vertellen en te verteren te hebben van de 40 % 
franstaligen. 

Zo dreigt Vlaanderen op de drempel van het derde millenium een 
Westeuropees relikt van het ancien regime te blijven: een 
meerderheid die zich blijvend gedraagt als klagerige minderheid, 
een volk dat alle troeven in handen heeft om zichzelf waar te maken 
maar dat die troeven ongebruikt op tafel legt en dat zich verder laat 
leven bij de genade van aalmoezen. 

Van dit onderdanig en kruiperig, zichzelf in Flander's martirology 
wentelend Vlaanderen moeten wij eens en voor goed af. Dat kan, 
vandaag reeds! Maar dan moet een meerderheid van Vlamingen, 
dan moet de Vlaamse meerderheid het willen. (tvo), 
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Na interregnum van één jaar 

Onrust groeit 
De aanhoudende stakingen, die lieel het el<ono-

misch raderweri< verstoren, verwel<l<en ergernis. De 
regering gaat terzake echter niet vrijuit. 

W IJ vrezen dat U dit WIJ-
nummer pas volgende 
week zult ontvangen, en 

dus met op donderdag 15 mei zoals 
in de hoofding vermeld De 
oorzaak daarvan is U genoegzaam 
bekend De meerdaagse staking 
van een deel van het spoorperso-
neel, evenals de andere akties van 
morgen vrijdag, veroorzaken tal 
van hindernissen 

Behalve vertragingen bij de 
postbedeling zijn vooral de trein-
pendelaars opnieuw slachtoffer 
van deze syndikale initiatieven De 
onaangekondigde staking van 
dinsdag was onverantwoord en 
eigenlijk een beetje laf, duizenden 
kwamen eindeloos te laat op het 
werk en kenden 's avonds 
ontzettend veel moeilijkheden om 
thuis te raken Woensdag en de 
daaropvolgende dagen zat het 
verkeer om, rond en m de 
hoofdstad kompleet in de knoei En 
andermaal waren het de dagelijkse 
Brussel-gangers die de grootste 
hinder ondervonden Het geeft 
trouwens te denken dat een 
handvol FGTB-leden, die erin 
slagen hel seinhuis van Brussel-
Zuid te bezetten, volstaan om het 
hele treinverkeer lam te leggen' 
Wordt het met de hoogste tijd dat 
de vakbondsleiders een beetje 

verbeelding gaan gebruiken en 
eindelijk eens iets anders be
denken*? 

De tast- en zichtbare onrust 
beperkt zich overigens met tot de 
openbare diensten Aan de 
Kempense mijnpoorten blijft het 
rommelen en is de spanning te 
snijden 

Ook binnen de onderwijswereld 
neemt het ongenoegen toe De 
betoging van de kristelijke vakbond 
liep heel anders uit dan verwacht 
Aanvankelijk bedoeld als steun aan 
onderwijsminister Coens bij zijn 
onderhandelingen in Hertoginnen-
dal, kreeg deze massale manifes
tatie een bitsig antiregeringska-
rakter De ACV-truuk om alle 
zonden van Israel op de rug van 
Verhofstadt te laden, mislukte, de 
vele anti-Coens-slogans logen er 

met om De aanwezigheid van een 
VU JO-delegatie was eveneens een 
aangename verrassing 

WIJ weten heus wel dat enkele 
vakbondsfreaks slechts de agitatie 
en anarchie beogen, en zoals 
gezegd stellen wij ons vragen bij de 
toegepaste taklieken Maar het is 
onloochenbaar dat vooral de 
roomsblauwe regering oorzaak is 
van de groeiende onzekerheid 
Sinds het Heizeldrama — en dat is 
straks een jaar geleden — horen de 
burgers dagelijks jobstijdingen 
over besnoeien en afdanken Met 
de belofte dat het ,,pijn" zal doen 
Niemand weet evenwel waar hij 
precies aan toe is 

Wie deze periode kritisch eva
lueert, moet nuchter vaststellen dat 
dit land eigenlijk sinds een jaar met 
meer bestuurd wordt De lopende 
zaken worden weliswaar behar
tigd, maar van enig beleid — laat 
staan van een kreatieve aanpak — 
valt niks te bespeuren In zo'n 
klimaat is het begrijpelijk dat 
enkele beroepsstakers gehoor 
vinden bij de tienduizenden 
misnoegden 

Of IS ook dit een doorgestoken 
kaart "̂  De liberalen het vuile werk 
laten opknappen, terwijl de 
socialisten zich opwarmen langs 
de lijn Waardoor de CVP net op tijd 
van masker kan veranderen 
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WIJ in de winkel 
Inderdaad. Sinds kort kan men opnieuw dit weekblad kopen 

in de winkel. In een eerste faze blijft dit aanbod beperkt tot acht 
Standaard Boekhandels. Het speciaal tema-nummer rond 
oorlog, kollaboratie en repressie van 22 mei zal evenwel In alle 
40 verkooppunten van de Standaard Boekhandel te koop 
worden aangeboden. Een ideale kans om nieuwe abonnees te 
werven! Leesbiz. 11. 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag brieven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn. 

Naamloze brieven gaan de scheur

mand in. evenals scheld- en smaadbrie-

ven. De andere put^iceren wij naarge

lang er plaats beschikbaar is. Wij 

behouden ons dan ook het recht voor 

brieven in te korten en persklaar te ma

ken zonder de essentie van de inhoud 

te veranderen. 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 

is niet noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

„ M E R C I A N T O I N E 

D E N I V E L L E S " 

In een zeer goed bezette ,,den Klau-
waer t " was het deze maal de beurt, de 
zoveelste In rij, aan T<JO om zijn bele
venissen en ervaringen In de Waalse 
raad te komen vertellen. En, een topper 
is tiet geworden. Diegenen die tiet éil be-
luisterd tiebben weten tiet, de anderen 
geef ik de raad Toon uit te nodigen of 
ergens te velde te gaan beluisteren, 
want ieder overtuigde Vlaming en liefst 
ook gematigde kan of mag dit niet mis
sen. Deze werkelijk belachelijke situa
tie is in geen enkel demokratisch land 
denkbaar, zelfs in geen bananenrepu
bliek. Door Diogenes wordt in één adem 
gedurende anderhalf uur (zonder zelfs 
aan zijn Trippel te nippen) zo boeiend 
verteld, dat een aandachtig publiek met 
de regelmaat vEin een klok moet lachen 
en zelfs nog iets meer. Uiteindelijk dan 
wordt iedereen er aan herinnerd dat de
ze ganse super komitragjsche situatie 
een zoveelste vernederende kaakslag 
is aan Vlaanderen met de medeplich
tigheid (weeral) van CVP en P W . Dat 
het meeste protest hiertegen kon gele
zen worden in alle franstalige gazetten 
met ..de L ibre" op kop, t)ewijst nog 
maar eens de slaafsheid aan Martens 
en co van de Vlaamse pers. 

Bedankt Toon, voor uw verplaatsing 
naar Wommelgem. 

N.B.: Zelden was de Vlaamse tjewe-
ging in zo'n diepe slaap. Zou het dan 
toch waar zijn dat wij veel beter aan ons 
trekken zouden komen met een echten 
Waal (niet Dewael) als eerste minister? 

W.H. , Wommelgem 

GEEN PANIEK!? 

l.v.m. de ontploffing van de kerncen
trale van Tsjernobyl verkléiarde op dins
dagavond 29april l . l-direkteurHebling-
hüis van de Burgerbescherming op de 
radio: ,,We kunnen toch niet zeggen 
kruip in je kelder. Dat zou paniek ver
oorzaken" ! Alsof de mensen geen re
den hebben om in paniek te geraken. 
Dit is onverstandige taal: voldoende om 
paniek te veroorzaken! 

Ik heb ze zien liggen in 1980 de sta
pels vierkleurige vooriichtingsbrochu-
res (500.000 stuks) in de gangen van 
het ministerie voor Binnenlandse Zaken 
i.v.m. atoomgevaar. Ze mochten de 
deur niet uit want: „Dat zou paniek ver
oorzaken bij de burgers" (?I) Ze kost
ten 2.456.000 fr. en bereikten nooit de 
burger! Zul len ze nu uitgedeeld 
worden? 

Een kerncentrale is even veilig als 
een koolmijn. maar dan t>oven de 
grond. In beide getjeuren regelmatig, 
bijna elke dag, kleine ongevallen en af 
en toe een zware ramp. 

Dinsdagnacht hebben wij met heel 

het gezien veilig geslapen in een 
atoomschuilkelder. Je moet dus niet 
wachten tot een kernraket op komst is 
om je een atoomschuilkelder of ber-
schermkledij aan te schaffen. Een ziek
makende atoomwolk is een voldoende 
reden-

Er bestaat een anti-nukleaire ge
heimzinnigheid. In winkel en kantoor 
praat men er niet over, hoewel ieder 
melk-, vis- en groenteboer elk gesprek 
begint met: ,,Het isgoe weer, hé?. . . " 
Het nukleaire is tabou! 

Het Volkenrecht moet dringend aan
gepast worden. Als een staat de inwo
ners van een andere staat schade toe
brengt, moeten die laatsten van de 
eerste schadevergoeding kunnen ont
vangen. 

R.d.N., Ni j len 

TEKEN AAN DE WAND 

Bij het lezen van de brief van mijn 
streekgenoot uit Bonheiden in , ,WIJ" 
van 24 april II. dacht Ik aan het jaar 
1962, toen VU-Schaarbeek in een her
berg op het Liedtsplein een vergadering 
belegde over federalisme. De herber
gier werd door aanhangers van Nols 
(toen nog liberaal voor de eerste keer) 
afgedreigd. We werden verplicht een 
ander lokaal te zoeken, want bij de aan
vang van de vergaderng stond het plein 
vol met tegenbetogers, opgetrommeld 
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De fam-lir.'zaak met traditie 
(.ndv 23/ 

door franskiljons. Wie waren die ,,pro
testanten"? Bijna allemaal vreemde
lingen. 

Ook nu wil het Brussels franskiljo-
nlsme de vreemdelingen kanalizeren in 
een anti-Vlaamse massa te Brussel. 
Want, wie onder die jonge snaken die 
,,Hell Hitler" riepen heeft iets gelezen 
over wat bijna 50 jaar geleden Is ge
beurd? 

In 1960 werden de negers in Kongo 
door franskiljons tegen Vlaamse kolo
nisten opgehitst. Nu trachten ze in 
Brussel hetzelfde te doen met de 
gastarbeiders, die — hoe kan het an
ders? — opgewonden zijn over de ver
nederingen die hun volk in het Midden-
Oosten moet blijven slikken. Mag ik de 
Vlamingen, vooral deze die veilig in 
Vlaamse steden en dorpen wonen, 
smeken dat ze niet luisteren naar ophit
sende antl-gastarbeiderstaal. 

Wij weten dat door de schuld van het 
liberale kapitalisme en het menselijke 
egoïsme een vreemdelingenprobleem 
is gegroeid, dat vooral eindeloze hinder 
meebrengt voor de gewone Vlaming die 
in Brusel onwennig wordt in de buurten, 
waar hij en anderen hun eigen huisje 
hadden. Niet de Houthuysjes, niet de 
Leysens of de Willy De Clercken, die 
wonen ergens veilig in villawijken of vei
lige rijkemansstraten. Zij moeten er 
voor zorgen dat ze een moeder There
sa vinden om die mensen op mens
waardige wijze te verzorgen en het 
overtal weg te weken. 

Wij halen hier voor hen geen kolen uit 
het vuur en vooral in en rond Brussel Is 
men niet gediend met krankzinnige 
anti-vreemdelingenteksten bij verkie
zingen. Want... onder die vreemde jon
geren zijn er die ook Nederlands kun
nen lezen en die zo slim zijn als wij den
ken dat we zi jn! 

Laat de franskiljons en de kapitalisten 
en de slechte leiders in dit land zelf de 
kastanjes uit het vuur halen. Voor één 
keer moeten wij slim spelen en de an
deren laten vechten. 

F.S., V i lvoorde. 
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Goedele 
Liekens 

Miss 
Vlaanderen 

Vorig weekeinde werd een 
23-jarige laatstejaars-studente uit 
Begijnendijk aangeduid als de 
„miss België 1986" Deze knappe 
verschijning werd gekozen uit tien
tallen andere kandidaten, is blijk
baar geen onnozele trien en luistert 
naar de prachtige naam Goedele 

Die miss-verkiezingen evolueer
den de jongste jaren van een lou
tere vleeskeuring naar een meer 
vrouw-waardige wedstrijd, waarbij 
ook het begrip intelligentie aan be
lang won Al blijft het gehuppel in 
badpak een vast,,ingredient" en is 
het de vraag of zo'n verkiezingen 
nodig zijn Goedele Liekens ver
klaarde dat het haar vooral om de 
vele reizen te doen was, die aan de
ze titel verbonden zijn 

Feit IS ook dat ,,miss België" de 
voorbije jaren steeds een Vlaams 
meisje was Wat toch enigszins on
ze Ijdelheid zou kunnen strelen 
Hopelijk gedraagt deze nieuwe 
miss zich eerst en vooral als een 
ambassadrice van Vlaanderen Of 
moeten we daarop wachten tot er 
een ,,miss Vlaanderen" bestaaf? 
Maar steek desgevallend niet kul-
tuurminis.ter Dewael indejury Hij 
zou m staat zijn deze onderschei
ding aan de winnares te ontnemen, 
wanneer later zou blijken dat zij de 
dochter van een repressie-
slachtoffer IS 

Eerlijke 
direkteur 

Eindelijk is er toch éen verant
woordelijke, behorende lot de 
groep der kernenergie
verdedigers, die toegeeft dat er iets 
kan fout lopen met de kerncentra
les in eigen land ,,Wij hebben met 

de pretentie te zeggen dat m Doel 
mets kan gebeuren", verklaarde 
EBES-direkteur Claus Huys m een 
gesprek met,,De Standaard" ,,AI 
is de kans kleiner dan 1 op 10 mil
joen " 

Claus Huys zei ons ongeveer 
hetzelfde n a v een reportage dat 
WIJ twee jaar geleden publiceer
den ,,lk weet wat angst is", gaf de
ze EBES-direkteur en voormalig di
rekteur van Doel toen toe 

Zo'n uitspraken moeten toch tot 
bezinning stemmen Als een op en 
top geïnformeerde deskundige er
kent dat er wel degelijk iets kan fout 
lopen, dan mag men met klakke
loos blijven beweren dat een onge
val hier volkomen uitgesloten is 

Groene 
ontmaskering 

Het sprookje van de ,,maagdelij
ke, ongenaakbare en immer-
konse-kwente" Groenen wordt 
steeds nadrukkelijker ontmaskerd 
Het voorbije Ecolo-kongres was 
daarvan een zoveelste illustratie 

Net zoals onlangs in West-
Duitsland stonden de Franstalige 
Groenen dit weekeinde voor de 
verscheurende keuze tussen ener
zijds de radikalen (die tot geen en
kel kompromis bereid zijn en nooit 
willen deelnemen aan de macht) en 
anderzijds de zg pragmatici (die 
wel willen ,,mee-doen") Maar ook 
deze keer werd dit tweegevecht ge
wonnen door de ,,participatio-
nisten" Wat kritici liet opmerken 
dat de Groenen eigenlijk staan te 

DEZE 
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De ,,distributie" van onze 
gedachten, is zonder twijfel een 
moeilijkheid voor de Volksunie 
Honderd keren moeten wij op 
dezelfde nagel kloppen 
Vooraleer hij begint door te 
dringen in de dikke keikop van 
de beruchte openbare opinie en 
haar gangmakers Dit was 
gedurende jaren het geval met 
het federalistisch 
gedachtengoed Dit is sedert 
enige tijd evenzo met de idee 
van ,,de Vlaamse politieke 
macht" Hugo Schiltz schreef er 
een boek over De partijleiding 
hamerde erop tijdens de jongste 
Toekomstdag Stilaan met enig 
sukses Sommige editoralisten 
beginnen het tema over te 
nemen 

Wat ik deze week m het 
parlement meemaakte, leert me 
echter dat we nog lang geen 
viktorie mogen kraaien De 
Vlaamse kadodders en liberalen 
hebben misschien al wel van de 
klok gehoord, maar de klepel 
weten ze duidelijk nog met 
hangen Zeker hun ministers van 
de Belgische regering met De 
grenzeloos laffe manier waarop 
ze m de Kamerkommissie enkele 

wetsvoorstellen van de tafel 
hebben geveegd, toont aan dat 
er van Vlaamse macht nog geen 
sprake is Het ging over 
wetsvoorstellen die m de 
toekomst een einde konden 
maken aan de Happart-komedie 
en aan de jaarlijkse 
miljardendiefstal van Vlaanderen 
door het nadelige dotatie-
sisteem Twee problemen 
waarmee heel Vlaanderen komaf 
wil maken Een gewone 
meerderheid volstaat Vijf 
minuten politieke moed van alle 
Vlaamse kommissieleden, en het 
IS gebeurd Alle Walen en 
Franstalige parlementsleden 
mogen op hun achterste poten 
staan Niemand kan de 
Vlamingen tegenhouden Als ze 
het willen 

Wie dacht dat het gebeurd 
was, heeft zonder de waard 
gerekend, m de persoon van 
Martens de zesde Zijn regering 
liet een briefje voorlezen Met 
het gekende verhaal, dat ik 
reeds 21 jaar m het parlement 
hoor. ,,een stemming over deze 
wetsvoorstellen is inopportuun" 
En als klap op de vuurpijl het de 
regering weten dat ze wenste 

dat de wetsvoorstellen zouden 
verstuurd worden naar het 
fameuse studiecentrum. Je weet 
wel, die koelkast waarin de 
Vlaamse eisen opgeborgen 
worden 

Het vervolg kan je al raden 
Vanden Brande en zijn CVP- en 
PVV-vnendjes orakelden nog 
wat, maar knopen ras met 
slappe beentjes in hun schulp 

Morgen zal je van hen weer 
mooie vrije tribunes lezen over 
de parlementaire demokratie 
Suyckerbuyck en Van Rompuy 
zullen over een week weer 
wedijveren met krasse interviews 
over de Vlaamse macht En de 
brave Vlaamse burger zal hen 
nog geloven ook 

En de Vlaamse beweging 
ploegde voort en zong, eens per 
jaar, over geen vreemden tot 
heersers in 't land, wanneer 
roept ons volk ,,geen VLAAMSE 
RENEGATEN tot heersers in 't 
land ' " ' 

Vic ANCIAUX 

A1ENSEN 
HET NIEUWS 

trappelen om aan de tafels van de 
macht te kunnen zitten 

Uit een recente studie is voorts 
gebleken dat Agalev een partij is 
van jonge, hooggeschoolde man
nen die opgroeiden in de katolieke 
zuil, die zich ,,links" noemen Van 
de echte natuurminnaars (met 
gummilaarzen en geitenwollen-
sokken) valt nog weinig te 
bespeuren 

De mijnstaking wordt steeds grimmiger, zeker nu zij met meer erkend 
wordt door de vakbondsleidingen Tijdens de voorbije dagen kwam liet 
lierliaaldelijk tot zware incidenten Onvermijdelijk roepen deze beelden 
tierinnenngen op aan de rellen met dodelijke afloop op het einde van de 
zestiger jaren 

De volle verantwoordelijklieid ligt bij de regenng Martens VI die geen 
klaar, ondubbelzinnig antwoord geeft op de prangende vragen van de 
bedreigde kompels 

ACW-komedie 
Een delegatie van het ACW o 1 v 

voorzitter Willy D'have was vorige 
week in Geneve Daar werden de 
vertegenwoordigers van de knste-
lijke arbeidersbeweging ontvangen 
door de onderhandelaars van de 
beide grootmachten Sinds kort 
zijn de ontwapenings
gesprekken immers herbegonnen 

Op het eerste zicht lijkt deze ak-
tie van het ACW sympatiek en 
waardevol bovendien Ook het feit 
dat het vooral Vlamingen waren die 
naar Geneve trokken duidt ander
maal op de diepgewortelde vredes-
wil van ons volk 

Desondanks heeft dit initiatief 
iets schijnheiigs Op het voor 
Vlaanderen beslissende ogenblik, 
nl toen de beslissing moest vallen 
over de installatie van kernraketten 
in eigen land, slikte het ACW zijn 
eerder geuite anti-atoomwapen-
k'etenm En liet zij betijen waneer 
de ACW-parlementairen deze 
plaatsing goedkeurden (Amper 
enkele weken geleden bevestigde 
het ACW trouwens zijn band met 
de CVP, deze,,relatie" werd zelfs 
nog versterkt) 

D'have en konsoorten mogen de 
mensen toch met helemaal voor 
snullen aanzien In Geneve bij de 
grote meneren aandringen dat de 
kernwapens moeten verdwijnen, 
maar voor het overige de plaatsing 
van deze mensdomvermetigende 
wapens goedkeuren, is m wezen 
hypokriet 

Gabriels: 
mars 
op Brussel 

een beweging op gang worden ge
bracht om deze ,,anti rerum nova-
rum regenng" naar de geschiede
nisboeken te verwijzen, besluit de 
VU-fraktieleider 

Zeilen voor 
Vlaanderen 

Rerum Novarum 
VU-ondervoorzitter Jaak Ga

briels greep het kristelijk feest van 
de arbeid aan om de dubbelzinni
ge houding van de ACV-
topverantwoordelijken te hekelen 
inzake de Kempische Steenkool
mijnen ,,De enorme ongerustheid 
die m gans Limburg ten top gedre
ven IS, IS hoofdzakelijk te wijten aan 
de onwil van de regering om toe
komstkansen te scheppen voor de
ze voor Limburg zo belangrijke sek-
tor, en de vage en vaak tegenstrij
dige beloftes van premier Martens 
en andere ACV-toppolitici m de re
gering " 

Het IS inderdaad onduldbaar dat 
de ACV-ministers Aerts en Kelch-
termans laten betijen Gabriels 
stelt dat de afspraken die amper 
een jaar geleden op het Kolenfront 
van Beringen tot stand kwamen, 
worden verloochend 

Gabriels roept alle ACV-
militanten op om in Vlaanderen een 
breed front te vormen teneinde de
ze politiek te stoppen Een van de 
drukkingsmiddelen is een massa
le mars op Brussel' Men moet voe
len dat het menens is Nu moet er 

Vandaag wordt de prachtige zeil
boot van de Oostendenaar Staf 
Versluys in Portsmouth verwacht 
Na een reis van 138 dagen rond de 
wereld maakt de bemanning van 
de ,,Rucanor Tristar" de klus af 
Meer dan vier lange maanden trot
seerden ZIJ de wereldzeeën onder 
het motto ,,Sailing for Flanders" 
Het eerste artikel van het bootreg-
lement het weinig twijfel bestaan 
de voertaal is in alle omstandighe
den Nederlands 

Gemeenschapsminister Paul 
Derpez, verantwoordelijk voor 
Vlaanderens eksterne betrekkin
gen, IS in Portsmouth aanwezig om 
Staf Versluys en zijn ploeg te feli
citeren met hun prestatie en hun 
bijdrage ,tot de uitbouw van het dy
namisch imago van Vlaanderen m 
de wereld" 

Het knappe resultaat van Ver
sluys verdient waardering en 
draagt inderdaad bij tot de (h)er-
kenbaarheid van Vlaanderen Pro
ficiat I Maar de behartiging van de 
Vlaamse belangen in het buiten
land mag daartoe met beperkt blij
ven Want sinds Hugo Schiltz uit de 
Vlaamse regering verdween, is ook 
op dat vlak alles stil gevallen 

Staf 
Versluys 
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De sm Martens-Gol, een bedrijf in moeilijkheden, wenst aan te werven: 

1 Kolen-Gandois (m/v) 
voor het sluiten van een van haar nationaal gebleven ekonomische sekto
ren, met name de Kempische Steenkoolmijnen 

Deskundigheid is geen vereiste Maarfamiliale banden met moeder The
resa strekken tot aanbeveling Ook konnekties met de nukleaire lobby zijn 
wenselijk 

1 Spoor-Gandois (m/v) 
voor het versterken van het Franstalig ovenwicht bij de NMBS en het an

dermaal verhogen van de taneven 
Deskundigheid is ook hier geen vereiste Lidmaatschap van een vak

bond strekt tot aanbeveling Vlaamse sympatieen zijn volkomen uit den 
boze i 

Schnftelijke kandidaturen, vergezeld van een kopie van de lidkaart(en) 
van een der regeringspartijen, w/orden ingewacht op adres van de hoofd
zetel. Wetstraat 16,1000 Brussel 

Anderen, die zich geroepen voelen tot het saneren van de ovenge nati
onale sektoren of welke nationale dienst ook, worden verzocht zich dnn-
gend aan te melden bij het RVA-kantoor van hun gewest 

Vlaanderen 
zwijgt en werkt 

De VU heeft met verontwaardi
ging kennis genomen van de sane-
ringsvoornemens van de NMBS-
direktie De vermindering van het 
aantal personeelsleden in Vlaan
deren met 8,5% terwijl het Waalse 
personeelsbestand met 6% moet 
inboeten is onaanvaardbaar Te
meer omdat hiermee het bestaan
de onevenwicht ten voordele van 
Wallonië nog wordt versterkt Sa
men met de Vlaamse spoorweg-
syndikalisten verzet de VU zich te
gen de achteruitstelling in perso
neelszaken, in de verdeling van 
opdrachten en bij materiaainveste-
ringen binnen de NMBS 

Van de aangekondigde bespa

ringen moet dan ook in de eerste 
plaats gebruik worden gemaakt om 
deze onrechtmatige verdelingen 
weg te werken, in plaats van deze 
te verstevigen Volgens VU-
kamerfraktieleider Gabriels is dit 
een typisch voorbeeld van de men
taliteit waarmee besparingen nu 
worden doorgevoerd Vlaanderen 
moet niet allleen opdraaien voor de 
laksheid waarmee Wallonië in het 
verleden de openbare sektor in dit 
land heeft verziekt, maar zal bo
vendien ook relatief het meest be
nadeeld worden naar de toekomst 

,,De Vlaamse ministers van de 
Vlaamse meerderheid verknallen 
hierdoor de kans om via besparin
gen eens en voor altijd een einde 
te maken aan de grote Belgische 
ongelijkheid", aldus Jaak Gabnels 
,,Bij gebrek aan moed van de nati-

''"~'«^. 
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Ook de VU-Europarlementsleden Jaak Vandemeulebroucke en Willy Kuijpers protesteren tegen de overbren
ging naar en de opslag van chemische wapens in Europa Zij eisen een dringend debat en dnngen er bij de 
EG-ministers van buitenlandse zaken op aan met toe te geven aan deze Amerikaanse eis De VU-ers verwij
zen o m naar het Protocol van Geneve van 1925 — dat het gebruik van chemische wapens verbiedt — en 
naar het betoog dat de EG-lidstaten verleden jaar hielden in de Algemene Vergadering van de Verenigde Na
ties Daarin werd gesteld dat de EG voorstander is van een verbod van alle chemische wapens Waartoe het 
gebruik van deze gruwelijke wapens leidt is genoegzaam bekend Tijdens de eerste wereldoorlog stierven hon
derden Frontsoldaten van het gevreesde Ypenetgif-gas En bovenstaande recente foto toont een slachtoffer 

van chemische oorlogsvoering tijdens het aanslepende Golfkonflikt 

onale Vlaamse vertegenwoordi
gers zal Vlaanderen twee keer voor 
de rekening opdraaien, een keer 
voor het verleden en een keer — 
nog zwaarder — voor de toe
komst " 

Het nieuwe België van tVlartens 
VI zal, zo vreest de VU, daardoor 
nog sterker op het oude België lij
ken dan voorheen Arm Vlaande
ren dat zwijgt, buigt en werkt, dub
bel hard werkt 

Rampenplan 
JB LS er van-ze-leven in Doel 

^ ^ iets moest mislopen", 
^ ^ zei Dinges, „dan is het 
te hopen dat het niet op een za
terdag of een zondag gebeurt. Ik 
heb dat rampenplan gezien. Het 
heet natuurlijk geen rampen
plan, rampenplan dat klinkt te 
akelig. Het is een OH-plan, een 
plan voor Onderlinge Hulp. 
Twee-en-twintig bladzijden tele
foonnummers. Meestal van men
sen die, net als ik en gij, op een 
zonnige zaterdag al eens tot bij 
nonkel Lowie rijden vijftig kilo
meter verder of die 's zondags 
meegaan met hun voetbalploeg 
op verplaatsing. Ge ziet van hier 
wat er op een zaterdag of een 
zondag zou gebeuren, moest 
zich voordoen wat op bladzijde 
14 van het plan genoemd wordt 
een ramp in de kerncentrale. Als 
Beveren die dag thuis speelt, zijn 
we helemaal gezien. Want het 
eerste wat de burgemeester 
moet doen, is de sirenes laten 
werken en politiewagens met 
luidsprekers door de straten la
ten rijden om de bevolking te ver
wittigen dat ze binnen moet blij
ven en deuren en vensters slui
ten. Het voetbalplein van 
Beveren heeft niet eens deuren 
en vensters, daarvoor zijn we te 
klein." 

„Ik was op een schone dag in 

mijn hof aan het werken'', vertel
de eerste-schepen Schepens, 
,, toen mijn vrouw mij binnenriep 
omdat de 900 aan de telefoon 
hing. Ze hadden last met een lek
kende petroleumtank, zo'n tank 
van een groot kaliber waarvan er 
bij ons in de gemeente een dozijn 
staan. Ze hadden naarde burge
meester gebeld, maar die was 
niet thuis. En ze vroegen of ik het 
rampenplan dan maar in werking 
wou stellen. Rampenplan ? Nooit 
gezien, zei ik. Ik belde naar de 
politiekommissaris en die zegde 
me dat er inderdaad een rampen
plan was, dat het in schuif zoveel 
van het bureau van de burge
meester stak maar dat de burge
meester weg was, de stad uit, en 
dat zijn kantoor op slot was zoals 
altijd als hij er niet is. Ik ben dan 
als een razende zot zelf naar die 

tank gereden. Toen ik er aan 
kwam, was het lek op de een of 
andere manier dicht geraakt. La
ter heb ik de burgemeester eens 
mijn gedacht gezegd. Maar die 
antwoordde me: schepen, maak 
u niet dik, als er iets gebeurt, dan 
kunt ge toch altijd naar de 900 
bellen. Veel meer staat er in dat 
rampenplan niet." 

,,Er brandde bij ons in de ge
meente", zei burgemeesters 
Meyers, ,,een fabriek waar ze 
met plastiek werken: vreselijk 
veel zwarte rook in de lucht. De 
bevolking moest^ voorgelicht 
worden; mijn gemeente is groot 
en mijn middelen zijn klein. Dus 
stortte ik me op het rampenplan. 
Ik begon de hele rij telefoonnum
mers die daarin vermeld staan op 
te bellen. Bij de zes eersten 
kreeg ik geen antwoord, de ze
vende verwees me naar de zes 
eersten zonder wier opdracht hij 
niets kon doen, zegde hij mij. Ik 
heb dat rampenplan dan maar 
weer in de kast gelegd en de BRT 
opgebeld. De jongens daar wa
ren bijdehands genoeg om te 
snappen waar het om ging: ze 
onderbraken properties hun uit
zending en ze riepen een verwit
tiging voor mijn bevolking om. 
Sindsdien heb ik mijn eigen ram
penplan 

10.000 f r. 
boete! 

Een jongeman, zoon van een 
groot gezin, kocht enkele maanden 
geleden een Z-kaart Met vermin-
denng, want hij was nog geen 21 
jaar Toen hij onlangs opnieuw van 
het openbaar vervoer gebruik 
maakte, merkte hij dat er nog een 
tweetal vakjes op die Z-kaart vrij 
waren Hij meende in het bezit te 
zijn van een geldig vervoerbewijs 
Groot was zijn onsteltenis toen hij 
door een inspekteur van de 
buurtspoorwegen werd beboet met 
liefst 10 000 fr wegens fraude' 

VU-kamerlid Nelly Maes inter-
pelleerde daarover verkeersmi
nister Herman De Croo Zij vroeg 
hem dringend de boetes te herzien 
De Croo zal dit doen, zo beloofde 
hij althans Bovendien vernam Nel
ly Maes dat de kerel beter geen ver
voerbewijs had getoond, want dan 
zou de boete slechts 1 000 fr ge
weest zijn 

Onfaire stalcing 
Staken is een demokratisch 

recht Al komt het ons dat dit aktie-
middel erg lichtzinnig wordt aange
wend Zoals deze week dinsdag 

De tienduizenden pendelaars 
die niets-vermoedend naar hun 
dagtaak trokken werden onaange
naam verrast door een plotse aktie 
van spoorweg-syndikalisten De 
Brusselse Noord-Zuid-verbinding 
werd lamgelegd, waardoor het he
le treinverkeer in de war raakte Ie
dereen arriveerde hopeloos te laat 
op zijn werk Met vaak biezonder 
ambetante gevolgen 

Eigenlijk is zo'n onaangekondig
de staking onfair Vooreerst omdat 
je als pendelaar op zo'n ogenblik 
volslagen machteloos staat En 
voorts omdat de stakingsleiders 
moeten beseffen dat zij met zo'n 
wilde akties uitsluitend onschuldi
ge reizigers treffen De heren mi
nisters worden immers toch met de 
limousine naar het ,,werk" ge
voerd 

WU over tijd? 
Tijdens de voorbije weken 

stonden de telefoons van onze 
abonnementendienst roodg
loeiend Tientallen WIJ-lezers 
belden om te weten waar hun 
lijfblad bleef 

Zoals steeds liepen de dui
zenden WIJ-eksemplaren op 
woensdagavond van de druk
persen In de nacht van woens
dag op donderdag werden de
ze overgemaakt aan de 
diensten van het postsorteer-
centrum ,,Brussel X" Om de 
donderdag besteld te worden 
Maar aangezien de feestdagen 
1 en 8 mei op een donderdag 
vielen, mocht men WIJ pas op 
vrijdag in de bus verwachten 
Tengevolge van een reeks syn-
dikale akties was de te verwer
ken achterstand echter zo 
groot, dat de bedeling vertra
ging op liep Met ais gevolg dat 
sommigen hun WIJ pas dagen 
later ontvingen Onze veront
schuldigingen daarvoor 

Wat velen terecht ergert is de 
vaststelling dat WIJ dagen ach
terwege bleef, terwijl syndikale 
blaadjes zoals ,,de Volks
macht" wél behoorlijk op tijd 
werden rondgedragen En dèt 
IS met langer eerlijk' 

Vuur!" 9f 

Volgens de mensenrechten
organisatie ,,Amnesty Internatio
nal" werden tijdens het afgelopen 
jaar ,,officieel" 1 125 eksekuties 
uitgevoerd, wat minder hoog is dan 
het jaar daarvoor Het werkelijk to
tale aantal uitgevoerde doodvon
nissen ligt echter veel en veel ho
ger 

In België moet men terug tot de 
naoorlogse repressie toen werden 
meer dan 200 mensen afgemaakt 
En dit doorgaans na biezonder bet
wistbare processen Van enige am-
ftestie IS vooralsnog geen sprake 
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34.000 werkplaatsen bedreigd... 

Wordt 
de bouwsektor 
geraakt ? 

Uit persberichten vernemen we dat de regering van 
plan is de BTW voor de bouwsektor opnieuw te vertio-
gen tot 17% vanaf 1 augustus 1986. Daarnaast denkt 
men er aan het investeringsprogramma van de over
heid te beperken tot 64 % van het oorspronkelijk in
vesteringsprogramma van 1985. De konfederatie van 
het Bouwbedrijf heeft een onafhankelijk studiebureau 
de gevolgen laten berekenen van dergelijk maatrege
len voor de bouwsektor: niet minder dan 34.000 werk
plaatsen zouden verloren gaan! 

D E bouwsektor is uiteraard 
belangrijk wegens het 
aandeel van de sektor m 

de produktie, inkomensvorming en 
werkgelegenheid Daarnaast 
draagt de sektor echter ook bij tot 
de uitbreiding van de kapitaalgoe
derenvoorraad Hierdoor vormt de 
bouwsektor een belangrijk element 
in het proces van de ekonomische 
groei op lange termijn 

Arbeidsintensief 
Omdat de bouwsektor een ar

beidsintensieve bezigheid blijft, 
met een belangrijk vermenigvuldi-
gmgseffekt voor tewerkstelling en 
aanverwante sektoren, hebben wij
zigingen m de totale bouwproduk-
tie aanzienlijke gevolgen voor de 
tewerkstelling 

De overheid speelt een aanzien
lijke rol m het bepalen van de tota
le bouwproduktie door haar jaar
lijks investeringsprogramma 

Om de gevolgen van bepaalde 
maatregelen voor de bouwsektor 
na te gaan werd door, ,Chase Eco
nometrics" een makro-ekono-
misch model ontworpen waarmee 
verschillende simulaties kunnen 
uitgevoerd worden 

Van 6 % naar 17 % 
Indien de regenng, om kortzich

tige redenen, aan de verleiding met 
kan weerstaan om de BTW op te 
trekken tot 17 % dan zijn de gevol
gen voor de bouwsektor zeer er
nstig Zelfs indien de regenng zou 
overgaan tot het invoeren van een 
ruimere fiskale aftrekbaarheid van 
de hypothekaire intrestlasten zou 
de tewerkstelling in de bouwsektor 
over de periode 1986-89 dalen van 
152 500 tot 124 600 werknemers of 
een verlies van 22 900 arbeids 
plaatsen 

We weten dat de sociale kost
prijs van één werkloze 600 000 fr 
bedraagt Het verlies aan ar
beidsplaatsen betekent dus voor 
de schatkist een tekort van 13 740 
miljoen In deze veronderstelling 
zou de bouwaktiviteit nog wel traag 
groeien omdat de overheidsin
vesteringen op 100 % van het pro
gramma van 1985 geraamd wordt 
De aktiviteitstoename zou echter 
ruim onvoldoende zijn om het ver
lies aan werkgelegenheid, ingevol
ge de produktiviteitsverbetenng, 
op te vangen 

64 % van 1985 
Wanneer naast de BTW-

verhoging ook de overheidsin
vesteringen worden beperkt tot 64 
% van het programma van 1985 
betekent dit een bijkomend verlies 
van 11 300 arbeidsplaatsen 

In totaal zouden er dan 34 200 
arbeidsplaatsen vernietigd wor
den, of een verlies voor de schat
kist van 20 520 miljoen 

Naast het probleem van de te
werkstelling IS er de onvoorspelba
re sociale kost die zal voorspruiten 
uit het toenemend aantal talingen 
als gevolg van het verlaagd in
vesteringsprogramma De kost
prijs van de fiskale aftrekbaarheid 
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van de intrestlasten wordt geraamd 
op 2 000 miljoen voor 1988, 3 000 
miljoen voor 1989 en op 5 200 mil
joen in 1993 

Wanneer het de regering ernst is 
met haar belofte de tewerkstelling 
prioritair te stellen kan zij dus on
mogelijk dergelijke maatregelen 
nemen, zelfs met overwegen 

André Geens 

6 ¥o BTW, de aangewezen maatregel 
Pleidooi 

voor lange termijnvisie 
Zetf indien de regering op korte termijn enkele 

miljarden zou kunnen sparen door het BTW-tarief 
in de bouwsektor op te trekken tot 17 % dan is het 
zeker een onverstandige maatregel op lange ter
mijn. En met onherstelbare gevolgen voorde bouw
sektor 

DAARENBOVEN vait nog 
te betwijfplen of de rege 
rmg met een 8TW-verho-

gmg naar 17 % wel echt meer 
mkomsten zal ontvangen Bij 
het afnemen van de vraag naat 
nieuwe woningen zou de scha 
de van de 8TW-verhogmg wel 
eens groter kunnen zijn dan ge
raamd 

De aangewezen 
maatregel 

De Volksunie is steeds voor
stander geweest voor een bre
de waaier van gunstmaatrege 
len voor de bouwsektor Maar 
wanneer er moet gekozen wor
den omwille van de budgettaire 
beperkingen tijkt ons het hand
haven van het BTW-tarief op 6 

O'o de meest aangewezen maat
regel DeVeden is heel eenvou
dig een gezin dat een woning 
bouwt voor 3 mtfjoen moet bij 
verhoogd BTW-tanef in een 
klap 330 000 Ir meer uitgeven 
op een ogenblik dat het geld 
best kan gebruikt worden 

Wij zijn ook voorstander van 
de vet ruimde fiskale aftrekbaar
heid van de hypotheekrente ats 
aanvullende maatregel wan
neer daartoe budgettaire ruim
te bestaat Maar als we moeten 
kiezen pleiten we voor het be
houd van het bestaande BTW-
tanef op 6''o De regering moet 
er btj haar besparingsmaatre
gelen op letten dat ze geen gro
tere uitgaven veroorzaakt op 
langere termijn door kortzichti
ge schtjnbespanngen 

Scheepsbouw 
moet gered 

Er is de KS. Er is ook de scheepsbouw, een andere 
,,nationale sektor" die de centrale regering door haar 
getalm en dubbelzinnigheid onrustig maakt en aan de 
rand van het faljiet brengt. 

DE toestand van onze enige 
grote zeeschepenbouwer 
IS hoogst zorgwekkend ge

worden Financieel gezien is de 
Boelwerf wel een gezond bedrijf, 
maar een goed management op de 
werf lukt slechts bij een normale 
benuttiging van de kapaciteit En 
nu reeds ligt de tijdelijke werkloos
heid met 15 o/o te hoog voor een 
goed rendement Komt hier nog de 
5 % bovenop, dan wordt de 
toestand volkomen onhoudbaar 

Een en ander benadrukte Nelly 
l^aes op een ontmoeting met de 
pers, in de loop van vorige week 
Het gekke in dit dossier is, dat de 
zaken althans op korte termijn vnj 
eenvoudig liggen De regenng 
hoeft slechts de reeds begrote 
scheepskredieten goed te keuren, 
zodat met de bouw van een bag
gerschip en twee produkttankers 
kan gestart. 

Pasmunt 
Het uitblijven van deze beslis

sing doet het Waaslands kamerlid 
vermoeden dat de scheepsbouw 
als pasmunt gebruikt wordt in de 
kommunautaire diskussies over 
kolen en staal Te meer omdat het 
scheepskrediet een mechanisme 
IS, dat sedert 1948 probleemloos 

loopt Vooral de reders vaarden er 
wel bij De scheepsbouw zelf werd 
ten gevolge van de harde konkur-
rentie minder interessant Op een 

pijnlijke wijze — het faljiet van Coc-
kerill Yards — werd de sektor ge-
herstruktureerd 

Toch IS Nelly Maes optimist. Het 
loont de moeite de scheepsbouw 
een overlevingskans te gunnen, 
vooral gezien de betere verwach
tingen na 1990 en het strategisch 
belang van een eigen vloot en ak-
tieve werven om de uitvoer te be
veiligen 

Dnngend eist zij een Ronde Ta
fel, waarbij alle betrokkenen — pn-
vé aandeelhouders, staat, reders 
en vakbonden — voor hun verant
woordelijkheid worden geplaatst. 
Een rechtstreekse overheidssteun 
mag hierbij met uitgesloten wor
den Ook andere landen doen dit 
ter beveiliging van de sektor 

De Boelwerf met haar 3.000 
werknemers moet overleven. Als 
gemeenschap gaat het ons om de 
arbeidsplaatsen Voor nu én mor
gen In geen geval kunnen we dul
den dat de arbeiders in de zee-
scheepsbouw het slachtoffer wor
den, omdat het enige bedrijf dat de
ze sektor telt in Vlaanderen ligt 
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Fraktievoorzitter P. Van Grembergen: 

„Kernenergie, 
een gevecht met 
oneindige risilco's" 

Onder impuls van Paul Van Grembergen trok de senaat vrijdag jongstleden een 
lange namiddag uit om de lessen uit Tsjernobyl te trekken. 

Helemaal tevreden was de fraktievoorzitter niet. Hij vond het debat al te zeer toe
gespitst op de situatie in eigen land en te weinig op de internationale verantwoor
delijkheid, hulpverlening en solidariteit. Een ongeval als dit van Tsjernobyl heeft 
immers gevolgen voor de bevolking van de gehele wereld. 

ZELF stond hij geruime tijd stil 
bij het wereldomvattende 
van een dergelijke ramp. 

„Zelfs een oorlogsverklaring heeft 
zijn rectitsregels en vormelljktie-
den. Maar dat een staat bij een der
gelijke katastrofe, waarvan moge
lijks de omvang van bij den begin
ne niet werd overscfiouwd maar 
waarvan leken de gevarengrens 
onderkennen en dus zoveel te 
meer ook de deskundigen, nalaat 
de buurlanden en hun bevolking op 
een fatsoenlijke wijze te informe
ren, is een ongehoord schandaal." 

De aandacht moet dan ook eerst 
en vooral naar de essentie van het 
probleem gaan, enerzijds de mel
dingsplicht van staat tot staat bij er
nstige ongevallen, anderzijds de 
strengste internationale reglemen
teringen bij het oprichten van kern
centrales. 

Oneindige 
risiko's 

Tsjernobyl bewijst dat een onbe
grensd geloof in het technologisch 
kunnen uit den boze is. „Kernener
gie, het meesterschap erover is 
een voortdurend gevecht en de we
tenschapper weet dat dit gevecht 
een gevecht is met oneindige risi
ko's waarbij wijsheid, kennis en 
kunnen tot de grenzen gaan van 
het mogelijke en sommigen die 
grenzen onverantwoord overschrij
den." In dit opzicht stelde Van 
Grembergen onverbiddelijk dat het 
zeer uitgebreide kernpark in ons 
land ruimschoots volstaat. Van de 
bouw van de geplande kerncentra
le Doel V moet definitief afgezien 
worden. Eerder dient geopteerd 
vooreensteenkoolcentrale in Lim
burg, wat trouwens reeds tijdens 
het parlementair energiedebat tot 
uiting kwam. 

Verder eiste de fraktievoorzitter 
de oprichting van een parlementai
re onderzoekskommissie. ,,Dit is 

nodig ter geruststelling van de be
volking en om na te gaan of ons 
rampenplan effektiefis en de kon-

troles in een voldoende mate ge
beuren. " De bewering dat de kern-
reaktoren bij ons veiliger zijn, mag 

niet inhouden dat de voor
zorgsmaatregelen een lachtertje 
zijn. Niets is zo gevaarlijk als de ze
kerheid van veiligheid, aldus 
besloot de kommissie die in de Ver
enigde Staten het ongeval van Har-
risburg onderzocht. 

Hulpplan? 
En over het veiligheids- en pre

ventiebeeld in ons land heeft Ok-
taaf Meyntjens ernstige bedenkin
gen. Dat staaft hij met het zoge
naamd „Onderling Hulpplan" dat 
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Oktaaf Meyntjens:,,Rampenplan 
slechts een telefoonboek" 

in werking moet treden bij een nu-
kleair ongeval m Doel. 

Dit plan bevat slechts wat tele
foonnummers, waarlangs de hul-
pakties bij een mogelijke ramp op 
gang moeten gebracht worden. 
,, Hoe deze hulpaktles in de praktijk 
dienen te verlopen, blijft echter een 
open vraag. Of met andere woor
den: de essentie ontbreekt." 

Er is evenwel meer. Buiten de 
gemeente Beveren en de stad Ant
werpen beschikt geen enkele van 
de omliggende gemeenten over 
het rampenplan. Nooit werden de
ze gemeenten betrokken bij de in
oefening. Hun diensten beschik
ken niet eens over de noodzakelij
ke uitrusting. 

Volgens de VU-senator moet 
een geloofwaardig plan voor de zo
ne rond Doel — vergeet hierbij niet 
de petrochemische industriezone 
op de Antwerpse linkeroever — op
gesteld zijn in funktie van de feite
lijke toestand en de gevaren daar
aan verbonden. „D/f veronderstelt 
dat de overheid tenminste weet 
welke toxische produkten er gepro
duceerd en opgeslagen worden, 
hoe een ongeval ermee kan bestre
den worden en welke maatregelen 
dienen getroffen om de bevolking 
te beschermen." 

Voor wat betreft een kernonge
val zou deze bevolking een infor
matiebrochure ontvangen heb
ben... in een straal van 5 km rond 
de centrale! Zowat 1.000 personen 
werden dus op de hoogte gebracht. 
En dat terwijl een paar kilometers 
verderop dichtbevolkte gemeenten 
als Beveren, Zwijndrecht, Ekeren, 
Kapellen en de stad Antwerpen 
liggen. 

Dit papieren rampenplan kan 
nooit werken. En heeft het Hei-
zeldrama niet bewezen dat im
provisatie op kritieke momenten 
nefast Is? Misschien zal met de 
ramp van Tsjernobyl voor ogen, 
eindelijk de bede van Meyntjens 
gehoord worden en positieve ge
volgen hebben voor de veilig
heid van mens en milieu. 
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Sport en Vlaamse beweging / 2 

VOSsen leerden 
Vlamingen voetballen... 

In de vorige bijdrage schreven we over de kritiek van 
de Vlaamsgezinden op de sport. Enerzijds vreesden de 
flaminganten dat de inspanning die in sport werd gesto
ken verloren energie voor de Vlaamsgezinde agitatie 
was. En anderzijds ergerde de hele Vlaamse beweging 
zich over het franstalig karakter van de sport in Vlaan
deren. 

De houding van het Vlaams-nationalisme was ech
ter niet steeds negatief, want heel wat flaminganten 
werkten positief mee aan de vernederlandsing van de 
sport in Vlaanderen. 

VOOR de eerste wereldoorlog 
bleef het voetbalspel be
perkt tot het stedelijk milieu. 

Het was een beperkt fenomeen dat 
enkel furore maakte bIj Franstalige 
studenten en burgers. De klubs 
waren bijna allemaal op Franse 
leest geschoeid. 

Van achter 
het front 

Na de eerste wereldoorlog 
stroomde er een vloed van nieu
wigheden over het Vlaamse platte
land. Eén van die nieuwigheden 
was de voetbalsport, het spel dat 
vroeger enkel door sportlieden en 
studenten werd beoefend en totaal 
onbekend was ,,op de buiten". 

Zelfs in kleine steden zoals Bree 
of Torhout werd vóór 1915 met ge
voetbald. Tijdens de oorlog leerden 
de soldaten achter het front tegen 
een bal schoppen. In 1919 sticht
ten oud-strijders, waaronder veel 
,VOSsen" die gebeten waren door 
de voetbalmikrobe, her en der over 
het Vlaamse land voetbalklubs. Bij

na elke gemeente kreeg haar klub 
en waar er een geschikte weide 
was, begon men te voetballen. De 
steden konden zich zelfs meestal 
twee georganiseerde voetbalvere
nigingen veroorloven: een katolie-
ke en een niet-konfessionele. Zo 
kreeg je bijvoorbeeld het katolieke 
Cercle Brugge en Club Mechelen 
enerzijds en anderzijds de eerder 
liberaal-socialistische Club Brugge 
en Racing Mechelen. 

Op het platteland ontstonden er 
overal ploegen die eerst aantraden 
in vriendschappelijke wedstrijden 
en tornooien, en zich daarna 
meestal aansloten bij lokale voet-
balbondjes. Enkele van die klubs 
waagden tenslotte de stap naar de 
Belgische Voetbalbond. Dit ver
bond verenigde vóór 1918 geen 
honderd verenigingen, terwijl er in 
1930 tijna duizend klubs aangeslo
ten waren. 

Taalkonflikten 
Door de geweldige uitbreiding 

van de voetbalsport moest het taal
gebruik in de voetbalwereld zich 

De Antwerp Boys. Interne moeilijkheden deelden FC Antwerp in twee 
kampen. De flaminganten sloten aan bij SKDeume dat bij de Vlaamsche 
Voetbalbond speelde en dat later tot Antwerp Boys werd omgedoopt. Die 
Vlaamse ploeg speelde biezonder suksesvol en trok doorgaans meer volk 
dan FC Antwerp. De „boys op de foto: (onder) G. Van den Ouden, Flor 
Lambrechts, A. De Deken, G. Driessens, F. De Deken (staande) Sus Van 
den Branden, J. Mortelmans, J. Geentjens, L. Somers, Rik De Deken, 

F. Peeraer. (De Dekens waren een geducht broedertrio). 

wel wijzigen. De nieuwe klubs, die 
vooral op het platteland gevestigd 
waren, waren Nederlandstalig. En
kel in de besturen van oude stede
lijke klubs, die ondertussen 
meestal waren uitgegroeid tot top-
klubs, was het Frans nog de voer
taal. Ook de top van de Belgische 
Voetbalbond in Brussel was eenta
lig Frans. Daar de bond, niette
genstaande de vervlaamsing van 
de sport, uitsluitend in het Frans 
kontakt opnam met de lokale ver
enigingen, groeiden er taalkon
flikten. 

Toen in 1929, na herhaalde pro
testen van Vlaamse zijde (vooral uit 
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f, f. 4. V / 

./,. 

Voetbal, atletiek en wielrennen hoorden thuis onder de Union Beige des Sociétés de Sports Athlétiques. De
ze richtte in 1895 de nationale voetbalkompetitie in. In 1912 ontstond de Union Beige de Sociétés de Football 
Association. Al die tijd was het diploma van landskampioen navenant eentalig Frans 

het Antwerpse), de Belgische Voet
balbond halsstarrig eentalig Frans 
bleef, ontstond een konflikt dat het 
jaar daarop uitmondde in de stich
ting van een onafhankelijke 
„Vlaamsche Voetbalbond" (WB). 
De Antwerpse flaminganten die dit 
initiatief namen hadden, in tegen
stelling met de Belgische Voetbal
bond, een demokratische struktuur 
voor ogen, waar het Nederlands de 
voertaal zou zijn. 

Vlaamsche 
Voetbalbond 

Het initiatief tot de oprichting van 
deze W B werd genomen door Ju
les Vrancken, dr. Raymond Pens, 
Lode Decleir, Jozef van Dingenen, 
ingenieur René van Thillo en de 
joodse flamingant Goudvis. Bij de 
bond sloten al spoedig het Korpo-
ratief Voetbalverbond-
arrondissement Kortrijk en het 
Kempisch Voetbalvertx)nd aan. De 
oprichting werd in de vlaamsgezin
de pers gunstig onthaald en spoe
dig had het verbond zo'n sukses 
dat het NIR — de voorloper van de 
BRT — benevens de voetbaluitsla
gen van de Belgische ook deze van 
de Vlaamsche Voetbalbond uit
zond 

De W B telde in 1939 een 500-tal 
klubs, met ongeveer 10 000 spe
lende leden. In eerste klasse speel
den ploegen uit Gent, Niel, Lede, 
Berchem, Zottegem, Deurne. 
Brasschaat, Terhagen, Turnhout, 
Hemiksem, Kortrijk, Sint-Kruis-
Brugge, Antwerpen, Vorst en Aalst. 

Ook het Verbond van Vlaamse 
Oudstrijders (VOS) steunde de 
W B . In het weekblad VOS van 19 
oktober 1930 lezen we: ,,Weet ge 
VOSsen, sportliefhebbers dat ge 
bij machte zijt een geweldigen duw 
te geven aan den reeds bollenden 
WB-wagen ? Ik verklaar me. Ten 
einde den geldelijken toestand van 
onzen Vlaamsche voetbalclubs te 
helpen verbeteren, ware het wen
selijk dat ge voortaan de wedstrij
den van den W B bijwoont. Ge kunt 
zelfs nog meer, In de gemeente, 
waar nog geene club van den W B 

bestaat, kan de plaatselijken af-
deeling der Vossen misschien wel 
de stichting eener voetbalvereni
ging bewerken. Daar waar er wel 
een Vlaamsche Voetbalclub 
bestaat, kan de plaatselijke afde
ling der Vossen zorgen voor sup-
porterclubs." 

Antwerp Boys 
De hele Vlaamse beweging was 

de Vlaamsche Voetbalbond 
gunstig gezind. Op haar interlands 
waren steeds tal van voor
aanstaande flaminganten aanwe
zig. Het Vlaams-nationale dagblad 
,,Volks en Staat" steunde op ver
schillende, bladzijden deze ,,ge
zondmaking van de voetbalsport in 
onze Vlaamsche gouwen". 

De Vlaamsche Voetbalbond ge
noot het grootste sukses op het 
platteland. Ze was er een geduch
te konkurrent voor de Belgische 
Voetbalbond die er nauwelijks een 
voet aan de grond raakte. De Bel
gische bond had nochtans het mo
nopolie over de topsport, alhoewel 
ze in 1938 had af te rekenen met de 
rebellie van de internationalen van 
FC Antwerp. Deze topvoetballers 
vormden een eigen klub, de 
Antwerp-Boys, die in eerste klasse 
van de Vlaamsche Voetbalbond 
uitkwam. 

Onder druk van de Vlaamsche 
Voetbalbond moest de „Union Bel-
ge des Sociétés de Football" over
gaan tot een geleidelijke verneder
landsing. In de zomer van 1930 
richtte ze aan de klubs een rond
schrijven om te vernemen in welke 
taal ze voortaan hun briefwisseling 
wensten. Als er niet door de lokale 
vereniging werd geantwoord, dan 
geschiedde alles verder in het 
Frans. Wilde men het Nederlands 
dan moest men dit uitdrukkelijk 
melden. 

Taalstelsels 
Zoals de Union Beige gehoopt 

had gebeurde: vele besturen ver
zuimden te antwoorden. De Belgi
sche Voetbalbond kraaide viktorie 
en besloot • zie je wel dat er niet 
veel klubs vragen in het Vlaams be
heerd te worden! Terwijl alle Brus
selse en Waalse klubs het Frans 
verkozen, wensten slechts 137 
Vlaamse klubs een Nederlandsta
lige briefwisseling. Na protest van 
de Vlaamsgezinde pers kozen na
dien vele Vlaamse klubs voor het 
Nederlands taalstelsel. 

Een doorgedreven vervlaamsing 
van de voetbalwereld greep echter 
pas in de tweede helft van de jaren 
dertig plaats Zo vernederlandsten 
bijvoorbeeld in 1937-38 zowel de 
raden van beheer van Club als van 
Cercle Brugge. Dit terwijl vijf jaar 
voordien Richard Declerck — de la
tere provinciegoeverneur van Ant
werpen — nog uit de raad van be
heer van FC Brugge stapte, omdat 
zijn bescheiden eis, om tweetalige 
in plaats van eentalig Franse affi
ches te drukken, niet werd inge
willigd. 

Rik Verlinde 

Volgende week: 
Tennis, ook een sport voor Vla
mingen ? 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 17 mei 
L BRT1 - 15 00 
De steek-er-wat-van-op-show 
C BRT1 - 16 00 
Twee schachten, film 
C BRT1 - 18 10 
Merlina, serie 
ü BRT1 - 18 35 
De kleinste zwerver, serie 
~ BRT1 - 19 05 
Boeketje Vlaanderen 
C BRT1 - 20 20 
Terloops 
L BRT1 - 21 05 
Het slechte zaad, film 
Z BRT1 - 22 35 
Sport op zaterdag 
^ Ned 1 - 19 00 
Countdown, pop en rock 
Z Ned 1 - 20 38 
Miami Vice, serie 
L Ned 1 - 21 25 
Verona, serie 
Z Ned 1 - 21 50 
Verkiezmgsspecial 
Z Ned 1 - 23 30 
De vierde man, film 
Z Ned 2 - 19 12 
Bij Koos, show 
Z Ned 2 - 20 20 
De Oktopus, nieuwe serie 
Z Ned 2 - 2 3 20 
Het Zuiden, film 

Zondag 18 mei 
Z BRT1 - 15 00 
Kwizien, kooktip 
Z BRT1 - 15 20 
De prins en de avondster, jeugdfilm 
Z BRT1 - 17 05 
Transport, serie 
Z BRT1 - 18 20 
De opera in China, dok 
Z BRT1 - 18 45 
Vliegt de Blauwvoet?, Staf Versluys 
C BRT1 - 19 35 
Bloemen, serie over gevelversiering 
• BRT1 - 20 05 
Sportweekend 
Z BRT1 - 20 35 
In perfekte staat, Vlaamse film 
Z BRT1 - 22 40 
Cinemanie, filmkwis 
Z BRT2 - 16 00 
Belgie-Nederland, basket 
Z Ned 1 - 15 55 
De piraat, musical 
Z Ned 1 - 19 20 
Battlestar Galactica, SF-serie 
Z Ned 1 - 2010 
Jane Eyre, serie 
Z Ned 1 • 21 10 
in 't holst van de nacht, serie 
Z Ned 1 - 22 00 
100 Jaar Boston Symfonie Orkest, 
koncert 
Z Ned 2 - 19 00 
Fatima, film 
Z Ned 2 - 19 25 
Studio sport 
Z Ned 2 - 20 10 
Geef je ouders maar weer de schuld 
Z Ned 2 - 20 37 
De Spaanse Burgeroorlog, dok serie 
Z Ned 2 - 21 45 

Gerard Reve (Jeroen Krabbé) is geïntegreerd door Christine (Renée Sou-
tendijk), de echtgenote van de man waar hij verhef op is in De Vierde Man. 

Zaterdag 17 mei om 23u30 op Ned. 1. 

Hier is... Adriaan Van Dis 
Z Ned 2 - 22 40 
Aan een onbekende god, film 
Z RTB1 - 12 00 
Faire Ie point, debat 
Z D l - 20 15 
De Duitse terugtocht uit Nederland, 
dok 

IVIaandag 19 mei 
Z BRT1 - 15 30 
Marianne en Sofie, film 
Z BRT1 - 17 00 
De viool ontsluierd, dok 
Z BRT1 - 18 10 
Kameleon 
Z BRT1 - 18 30 
Een zaak voor TKKG, serie 
Z BRT1 - 20 10 
Christoffel Columbus, serie 
Z BRT 1 - 21 00 
Ommekaar, over transseksualiteit 
Z BRT1 - 21 50 
Villa Tempo, rock en pop 
Z BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
Z BRT2 - 20 00 
Bulgarije-Belgie, basket 
Z BRT2 - 22 30 
Vizier, over video 
C Ned 1 - 18 00 
Dierenmanieren, dok 
Z Ned 1 - 19 00 
Studio sport 
D Ned 1 - 20 28 
Boem Boem, musical 
Z Ned 1 - 21 45 
Tros aktua 
C Ned 1 - 22 15 
Onze ouwe, triller 
Z Ned 2 - 19 27 
Tekenfilmfestival, strip 
C Ned 2 - 19 40 
Aida, opera van Verdie 
Z RTB 1 - 20 00 
Le tournant de la vie, film en debat 
over de dans 

Dinsdag 20 mei 
Z BRT1 - 18 10 
Carolientje, serie 
Z BRT1 - 18 25 
Goochel mee met Hans Kazan 
Z BRT1 - 18 35 
Er was eens... het heelal, dok stnp 
Z BRT1 - 19 00 
De andere Belgen, dok serie 
Z BRT1 - 20 25 
I.Q., kwis 

Z BRT1 - 20 55 
Het imperialisme van het beeld, dok 
Z BRT1 - 22 35 
Belgie-Roemenie, basket 
Z BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
Z BRT2 - 20 25 
The Bradbury Theatre, laatste afl 
Z BRT2 - 20 50 
Argus, praatsfiow 
Z BRT2 - 21 50 
Koninklijke Biblioteek Albert I, dok 
Z Ned 1 - 19 00 
The Cosby Show, serie 
Z Ned 1 - 19 25 
Het Kolob mysterie, SF-serie 
Z Ned 1 - 20 28 
De helemaal in je eentje show 
Z Ned 1 - 21 30 
Hier en nu, info 
Z Ned 1 - 22 50 
Hill street blues, serie 
Z Ned 2 - 19 12 
Hoe op te vallen in een vlak land
schap, overjeugdkultuur 
Z N^d 2 - 20 00 
Voor niks gaat de zon op, info 
Z Ned 2 - 20.55 
Panoramiek 
Z Ned 2 - 21 30 
Op zoek naar publiek, over de Ned 
film 

Z D l - 23 00 
Studenten '86, inf dok 

Woensdag 21 mei 
Z BRT1 - 18 35 
Keromar, serie 
Z BRT1 • 20 20 
Namen noemen, kwis 
Z BRT 1 - 21 00 
Bill Cosby show, serie 
Z BRT 1 - 21 25 
Japan, dok serie 
Z BRT1 - 22 20 
Pano extra, Ned verkiezingen 
Z BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT2 - 19 25 
Uit je doppen, info 
Z BRT2 - 20 20 
Het leven van Vincent Van Gogh, film 
n Ned 1 - 17 46 
Het oceaanoppervlak, dok 
Z Ned 1 - 19 00 
Verkiezingsnieuws 
Z Ned 1 - 20 45 
llluzies, show 
Z Ned 1 - 22 15 
Chapeau-claque, show 
Z Ned 2 - 19 12 

Tweede Kamer 
marathon-uitzending 

verkiezingen, 

Donderdag 22 mei 
Z BRT1 - 16 00 
60-H, magazine 
Z BRT1 - 19 15 
Tienduizendmaal vader, dok over de 
paus 
Z BRT1 - 20 20 
Hoger-lager, kaartspel 
Z BRT1 - 20 55 
Panorama 
Z BRT 1 - 21 45 
Dallas, serie 
Z BRT1 - 22 35 
Challenge round, basket 
Z BRT2 - 19 00 
Noordzeegas, info 
Z BRT2 - 20 20 
Nachtportier, film 
Z BRT2 - 22 15 
Gezondheid, info 
Z Ned 1 - 19 00 
De familie Robinson, serie 
Z Ned 1 - 20 28 
Surfer vermist, dok 
Z Ned 1 - 21 00 
De aartsvaders, dok serie 
Z Ned 1 - 22 00 
Tijdsein, info 
Z Ned 1 - 22 30 
Monumenten van geloof, dok over 
Delft 
Z Ned 2 - 19 12 
Black Sunday, film 
Z Ned 2 - 21 30 
Nederlanders overzee, dok serie 

Vrijdag 23 mei 
Z BRT1 - 18 10 
Prikballon, kindermagazine 
Z BRT1 - 18 25 
Knappe koppen, serie 

Z BRT1 - 19 15 
De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting 

Z BRT1 - 20 15 
Het einde van een imperium, dok 
serie 
Z BRT 1 - 21 05 
Goede vrienden, serie 
Z BRT 1 - 21 30 
Het scherzo in de symfonie 
Z BRT1 - 22 30 
Challenge Round, basket 
Z BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
Z BRT2 - 21 15 
Moeder zal je bevallen, triller 
Z Ned 1 - 17 46 
Ruud en Leonie, praatshow 
Z Ned 1 - 19 25 
Avro's toppop 
Z Ned 1 - 20 28 
Kane en Abel, serie 
Z Ned 1 - 21 20 
Survival of the fittest, rekords 
Z Ned 1 - 22 20 
Televizier, info 
Z Ned 1 - 22 50 
MASH, serie 
Z Ned 1 - 23 15 
Karel van de Graaf, praatshow 
Z Ned 2 - 19 12 
Konsumentenman, info 
Z Ned 2 - 20 12 
De Oktopus, serie 
Z Ned 2 - 22 45 
Er snijdt in mij een diepe scherpe lijn, 
over meest 
Z Ned 2 - 23 35 
Tramlijn begeerte, film 

Een filmt 
per dag 

Zaterdag 17 mei 
De vierde man 

Ned film van Paul Verhoeven (1983) 
met o a Renee Soutendijk, Jeroen 
Krabbe en Dolf de Vries Als de schrij
ver Gerard Reve voor een lezing Vlis-
singen aandoet overnacht hi] bij 
Christine, de penningmeesteres van de 
kulturele vereniging daar Reve doet dit 
uit belangstelling voor haar vriend Her
man, in wiens portret hij de man herkent 
op wie hl] al jaren verliefd is (Ned. 1 , 
om 23u30) 

Zondag 18 mei 
De piraat 

Amerik muzikale komedie van Vin-
cente Minnelli uit 1948 met Gene Kel
ly, Judy Garland en Gladys Cooper Ma-
nuela droomt van een romantische pi
raat als minnaar Op een dag ontmoet 
ze een rasechte zeerover (Ned. 1, om 
15u55) 

Maandag 19 mei 
Marianne und Sophie 

Duitsefilm uit 1983 Mananne Meier, 
die eens onder de artiestennaam 
Anastasia triomfen vierde, en Sofie 
Sauzwack, de weduwe van de slager, 
hebben problemen met hun zonen Ze 
gaan daarom met een caravan een 
slang, drie honden en een papegaai op 
reis (BRT1, om 15u10) 

Dinsdag 20 mei 
Aus dem Leben der Marionetten 

Duitse film van Ingmar Bergman uit 
1980 De zakenman Peter Egerman 
volgt een prostituee en vermoordt 
haar (Télé2, om 21u.) 

Woensdag 21 mei 
Het leven van Vincent van Gogh 

De manier waarop Anthony Quinn de 
rol van schilder Gauguin speelde in 
,,Lust For Life" van Vincente Minnelli 
uit 1956 leverde hem een Oscar op 
Daarvoor diende hij wel flink van zich af 
te bijten om Kirk Douglas, die werd ge
kozen voor de titelrol, op de achter
grond te verdnngen (TV2, om20u20) 

Donderdag 22 mei 
Nachtportier 

Charlotte Rampling speelde haar tot 
nu toe opvallendste rol in ,,Night Por
ter" van Liliana Cavani uit 1973, een 
sado-masochistisch verhaal Haar te
genspeler daann was Dirk Bogarde die 
de rol vertolkt van een geheimzinnige 
veertiger die als nachtportier in het 
Weense luxe-hotel ,,Zur Oper' werkt 
(TV 2, om 20u20) 

Vrijdag 23 mei 
Mijn moeder zal je bevallen 

Amenk film uit 1972 met Patty Duke, 
Rosemary Murphy, Richard Thomas, 
e a De hoogzwangere Francesca 
brengt een bezoek aan de moeder van 
haar overleden man (TV 2, om 21 ui 5). 
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22 April is een 
makabere blad
zijde in het plak
boek van Oorlog 
en Vrede. Op die 
lentedag van het 
jaar 1915 ge
bruikten de Duit-

^ ^ ^ ^ 2 se legers voor 
^ ^ B | 2 j het eerst gas-
^ ^ ^ ^ ^ P obussen, het 
^ ^ B ^ ^ ^ was te Steen-

^ ^ ^ ^ straat in de buurt 
^ ^ ^ van leper. Dit tot 
^ ^ ^ ^ dan toe onbe-

^^^ kende wapen 
kreeg daarom de 

naam leperiet. De dood van lepe-
ren dwaalde blind door kapotge
schoten straten... 

Omdat het gif zo onverwacht 
tussen de stellingen wolkte 
duurde het niet lang eer de slach
toffers op de grond kronkelden, 
als ongedierte. De gezichten van 
de soldaten leken wel maskers, 
mond en ogen opengesperd, de 
armen en benen stijf als sparte-
laars. Hun binnenste ver
schroeide. 

Het gas/nas/rer deed zijn intre
de en tooide het doodshoofd van 
de Grote Oorlog nog angstaanja
gender. Ook de paarden kregen 
een gasmasker voor hun kop. 

Silent cities... 
Toen de chemische ellende 

pas ten volle was gemeten be
loofden de grootmachten plech
tig dat C-wapens nooit meer 
mochten worden ingezet. Nooit 
meer. Plus jamais. Nie wieder. 
No more... 

Maar de televisiekijker leert da
gelijks dat veel beloven en gas 
geven de machthebbers in 
vreugde doet leven: gaskamers, 
Hirochima, Nagasaki, de napalm
tapijten over Vietnam, Iran-Irak 
en alleengodweet wat de sovjets 
in Afghanistan uitspoken. 

22 April 1915. Een makabere 
jaardag voor André R. (34 jaar), 
Xavier D. M. (33 jaar), Jean L. (33 
jaar) en Wilfried V. (42 )aar), vier 
ontmijners van het ABL wier lijf 
en leven verleden week door een 
77-millimeter gasobus aan stuk
ken werd gerukt. Het belastbaar 
bibbergeld, 408 fr.,van die dag 
zullen zij niet meer opstrijken. 
Het gebeurde in het bos van Hout
hulst 71 jaar na de eerste Duit
se gasaanval. Altijd iemands va
der, altijd iemands kind. Willem-
Vermandere weet waarover hij 
zingt... 

22 April 1915. De grootmach
ten leren niet uit het verleden. De 
VSA gaan hun chemische wa
pens modernizeren. Lees: nog 
dodelijker maken. En willen die, 
volgens het gekende kruisraket-
tenrecept, in de Europese NAVO-
landen stationeren. 

In Houthulst-Westrozebeke 
liggen tientallen tonnen fosgeen, 
bifosgeen mosterdgas, arseni-
cumgas en ander fraais opgesta
peld en geen mens weet wat er
mee aangevangen. Wij Vlamin
gen weten er dus alles van. Kan 
ons antwoord aan de VSA niet de 
hartekreet zijn die in vier talen op 
de IJzertoren van Diksmuide ge
schreven staat? Een antwoord 
namens de honderdduizenden 
die slapen in de dood van de si
lent cities, zoals Churchill de sol-
datenkerkhoven verbloemde. 

25 April 1915. Een niet meer 
weg te branden datum uit ons le
ven, tot op de dag van vandaag, 
leper heet nu Bophal en Tsjerno-
byl, silent cities... • 

Sedert enkele weken ligt in onze tijdschriftenwinkels 
een nieuw nederlandstalig blad met een al oude 
Amerikaanse titel,,Harper's Bazaar'. Dit vrouwenblad 
met een duidelijk internationale signatuur wordt 
uitgegeven door de Geïllustreerde Pers in Amsterdam, 
maar handelsnaam en titel zijn eigendom van The 
Hearst Corporation, New York. Het is blijkbaar de 
bedoeling 3-maandelijks op de Nederlandse en 
Vlaamse markt te verschijnen. Een voorafgaandelijk 
onderzoek heeft uitgewezen dat dit moet kunnen, al zal 
de prijs van 185 frank voor sommigen niet zo 
aantrekkelijk zijn als het blad zelf. Wat maakt dit blad 
zo exclusief om die prijs verantwoord te maken ? 

H ARPER'S BAZAAR is 
onmiskenbaar een 

vrouwenblad met distink-
tie en stijl, een naar oorsprong 
Amerikaanse uitgave die al ruim 
honderd jaar garant staat voor 
redaktionele degelijkheid, fraaie 
fotografie en vormgeving en een 
tegelijk modieuse en ernstige 
levensbenadering 

Het blad onformeert helder en 
uitstekend gedokumenteerd over 
mode en schoonheidszorg, over 
mensen en hun levensstijl, over 
kunst en toerisme en m principe 
over alle zaken die het leven 
veraangenamen en het weten, het 
zien of hel beluisteren waard zijn 

Oppervlakkig doorbladerd kan 
men het blad enig snobisme met 
ontzeggen, maar met wat 
relativerende welwillendheid kan 

men de klasse die eruit straalt 
beslist als verrijkend ervaren De 
uitgever stelt trouwens m zijn 
editoriaal ,,dat een fraai tijdschrift 
meer dient te zijn dan mooi, men 
moet er ook praktisch iets aan 
hebben" En verder ,,Nu vrouwen 
zich internationaal, aktief m de 
samenleving bewegen, stijgt hun 
belangstelling voor het eigen 
uiterlijk en de wijze waarop zij hun 
persoonlijkheid kunnen onder
strepen " 

Het eerste nummer van de 
Nederlandstalige Harper's Bazaar 
IS een overtuigend, veelbelovend 
begin met een rijke, goed 
gevarieerde inhoud Wel trof het 
ons minder aangenaam dat er in de 
schare redakteurs, fotografen en 
internationale medewerkers geen 
noemenswaardige Vlaamse 
aanwezigheid te gespeuren viel 

^eetpe^ 

Toch jammer dat wij slechts Ukorrekte antwoorden 
ontvingen op onze 126ste opgave. Het betrof nochtans 
het mooie gedicht van Clem Schouwenaars onderde 
titel,,Vlaanderen". 

WlJ-lezer J. Huybrechts uit de Molenhoek 22 te 9050 
Evergem werd door loting tot winnaar aangeduid. 
Eerstdaags mag hij van ons een boekenpakketje ver
wachten. Proficiat. 

N ATUURLIJK gaan WIJ door 
Aan U om na te pluizen 
wie onderstaande verzen 

schreef en hoe de titel luidt van dit 
gedicht 

Ergens in Vlaanderen 
(waar gij thuis zijt) 
zijt gij vroeg opgestaan 
En gij speelt met de kaarten 
zoals elke morgen 
op de vele vuile tremen 
uit Vlaanderen weg 
naar Brussel 

Gij speelt met pijkezoten 
hartewijf 
elke avond 
luidruchtiger 
in de overvolle coupe 's van de 
tremen 

met vertraging 
van Brussel 
naar het land waar gij thuis zijt 

GIJ speelt misere voor 
Vlaanderen 
elke morgen 
elke avond 
dag aan dag 
en gij verliest dag aan dag 
verliest dag aan dag 
dag aan dag 
dag aan dag 

U hebt nog tot maandagavond 
26 mei om uw antwoord op de bus 
te doen Misschien wint U wel 
enkele boeiende boeken Ons 
adres"^ WIJ. Meespelen (129), 
Barrikadenplem 12, 1000 Brussel 

OEF ' pe roéAOAfsr K/>/Y 
ome AS z/sr £R MH 

roof WAT />oos/iLeoe/GeA Ü/T { 

HA JA ^ 

^ / % 

J£ HEBT />B VLfi/C^A/^'/iG, 
VAhi HM-ierys Tow GéHOonD ' 

Nu na de vlaggetjesdag de Hollandse haringvloot 
weer is uitgevaren wordt met spanning uitgekeken naar 
de eerste schepen die in de haringrace zullen 
binnenlopen. Want dan is hij er weer, de echte 
Hollandse nieuwe en steken de haringkramen vlag en 
wimpel uit. Dan ziet men weer op pleinen en markten 
zachtglanzende haringen boven opengesperde 
monden zweven om met één glijdende beweging in de 
kelen te verdwijnen. 

W AT maakt die nieuwe zo 
uniek'' Het feit dat het 
gaat om versgevangen 

maatjesharing, nog altijd de meest 
gewaardeerde haring in zuidelijke 
en noordelijke Nederlanden 

Maatje is een verbastering van 
maagdje, wat betekent dat de 
haring nog geen hom of kuit heeft 
gevormd, wat evenwel met wil 
zeggen dat de vis nog met 
geslachtsrijp is Want een haring 
wordt ieder jaar opnieuw een 
maatje 

Laten we dit even toelichten door 
iets over de levensloop van onze 
haring te vertellen Als op de 
paaigronden de eitjes zijn afgezet, 
komen daaruit na ongeveer 2 
weken 7 tot 8 mm lange haring
larven die naar de oppervlakte 
stijgen Na zich 2 tot 3 jaar onder de 
kusten te hebben opgehouden 
trekken ze de volle zee m 
Afhankelijk van ras en verblijfplaats 
zijn ze na 3 tot 7 jaar geslachtsrijp 
zodat ze aan de paaitrek kunnen 
gaan deelnemen In de Noordzee 
gebeurt dit meestal na 3 jaar Als in 
de lente, onder de invloed van de 

zon, het plankton zich uitbreidt en 
de jonge haringen zich daaraan 
volop te goed kunnen doen, loopt 
hun vetgehalte in een paar weken 
tijd enorm op 

Als ze dan gevangen worden zijn 
het maatjes op hun best jong, vet 
en botermals en totaal zonder hom 
of kuit Later als de geslachts-
produkten zich zijn gaan vormen, 
IS de VIS een ,,bestoken" haring of 
,,vol maatje" geworden, nog 
steeds vet en mals In een nog later 
stadium is hom of kuit duidelijk 
aanwezig en dat heeft heel wat aan 
vetgehalte en stevigte, dus aan 
kwaliteit gekost 

Als de hom en kuit zijn afgezet, 
spreekt men van ijle of iele haring, 
sterk verzwakt en vermagerd, als 
komsumptievis weinig aantrekke
lijk Van de paaigronden trekt de VIS 
dan naar de voedselgronden, waar 
hij zich gelijdelijk herstelt en in het 
voorjaar begint het hele verhaal 
opnieuw en wordt dezelfde haring 
weer een vet en mals maatje De 
vloot kan uitvaren 
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Anderlecht de titel, Club de beker 

Spanning schraagde 
de kompetitie 

ADVERTENTIE 

Het doek is gevallen. Anderlecht werd voorde negen
tiende keer in veertig jaar landskampioen. Club Brug
ge won de beker en Standard, AA Gent en Beveren mo
gen volgend seizoen Europees voetballen Het was ze
ker met de beste kompetitie uit de voorbije jaren maar 
wel de spannendste En dat vergoedde veel. 

A LGEMEEN mag gesteld 
worden dat ons voetbal in 
de voorbije maanden kwa

liteitsverlies met kon voorkomen 
Verschuivingen binnen het spe
lersbestand waren daar met 
vreemd aan Meer dan een goede 
voetballer verliet ons land 

Eigen kweek 
Positief was wel dat in nagenoeg 

elke klub jongeren, meestal van ei
gen kweek, speelgelegenheid kre
gen Enkelen van hen stootten in 
een mum van tijd door naar de top 
Demol van Anderlecht was wel het 
frappantste voorbeeld Maar nog 
andere beloften meldden zich (Se-
vereyns van Antwerp bijvoorbeeld) 
of braken volledig door (Vervoort 
van Beerschot om er maar een te 
noemen) 

Revelatie van het seizoen was 
ongetwijfeld Jean Pierre papin die 
door Club Brugge voor een redelijk 
bedrag bij Valenciennes werd weg
gekocht en op Olympia tot Frans in
ternationaal promoveerde Papin 
en vooral Ceulemans die wellicht 
nooit beter speelde en meer dan 
waarschijnlijk op het hoogtepunt 
van zijn carrière is aangeland 
schraagden het suksesseizoen 
van Club Brugge Want Club was 

de' ploeg van het afgelopen voet 
balseizoen Het voetbalde nage
noeg altijd en overal offensief bood 
de toeschouwers spektakel en 
waarborgde de titelstrijd tot in de 
slotminuut spankracht Onder 
Houwaert, die als speler (bij ADO 
Den Haag) en trainer door Ernst 
Happel werd geschoold is Club na 
jaren van verval opnieuw een top-
ploeg geworden De mentaliteit 
was voorbeeldig de inzet vaak on
overtroffen Er bestaat weinig twij 
fel over dat Club nog verder zal 
groeien De overwinning in het be-
kertornooi vormt ongetwijfeld een 
afdoende stimulans 

Van Himst-Haan 
Al zullen Cercle Brugge dat naar 

zijn mogelijkheden eveneens bui 
tengewoon presteerde en het in de 
halve finales buitengemaneu 
vreerde KV Mechelen daar wel 
een en ander op aan te merken 
hebben Die klubs voelden zich im 
mers benadeeld in de arbitrage en 
tot op zekere hoogte kunnen wij 
daar begnp voor opbrengen Wan 
neer twijfelgevallen onveranderlijk 

m een en dezelfde richting worden 
beslist schept dit onvermijdelijk 
wrevels Vandaar 

Anderlecht werd dus opnieuw 
kampioen Logisch zou men zeg
gen, wanneer men het spelerspo-
tentieel bekijkt Minder normaal 
wanneer men afstandelijk terug
blikt op het seizoen Sporting voet
balde matig tot zwak, en heel vaak 
gedesorganiseerd, tot de jaar-
wendde Van Himst werd op de 
tramersbank afgelost door de slu
we Arie en Haan begon onverdro
ten met de reorganisatie Niet zon 
dersuksesen met zonder tegen
stand Sporting, dat eigenlijk nooit 
echt briljant voetbalde, geraakte 
opnieuw in de running voor de titel 
en verguldde op Olympia een be 
scheiden voetbaljaar Blijft de 
vraag of Haan op Anderlecht lang 
zal kunnen overleven De Neder 
lander spreekt moeizaam, om met 
te zeggen geen, Frans en dat zint 
de pers van beneden de taalgrens 
met Anderzijds wordt hij graag, en 
bepaalde te gemakkelijk, met Ivic 
vergeleken die meer dan dne jaar 
na zijn vertrek nog steeds het mik
punt van een totaal redeloze hetze 
schijnt te zijn 

Aan lef ontbreekt het Haan an
ders met De manier waarop hij 
Vandenbergh aanpakte en de durf 
waarmee hij op Olympia ene Scifo 
uit het veld haalde men moet het 

doen Waarmee we geen oordeel 
uitspreken over de juistheid van 
zijn aanpak 

Van ver terug 
En na de grote twee'' Standard 

kwam hoe dan ook van ver terug 
Sclessm bezit nog geen nieuwe 
topploeg maar er wordt wel hard 
aan gewerkt en vroeg of laat zal de 
populairste klub van Wallonië op
nieuw bij de elite aansluiten Gent 
presteerde eveneens boven ver 
wachting met een in haar mogelijk
heden gelimiteerde spelersgroep 
WIJ lopen weinig kans ons te vergis
sen wanneer we stellen dat Han 
Grijzenhout een der beste trainers 
IS Beveren vocht maandenlang te
gen de pech Een serie gekwetste 
spelers en de schaduw van de ver
trokken Heinz Schonberger druk
ten zwaar op de geestdrift en het 
vertrouwen Maar Beveren zag zijn 
seizoen gered toen Anderlecht in 
Brugge de titel won daarmee ver 
wierf de ploeg van de Freethiel zo-

Vakantiewoningen 
in gans Europa 

De Maerschaick 
Antwerpsestraat 454, 2650 Boom 
Tel 03-888 44 07 en 03-888 56 55 

Dokumentatie gratis 

waar nog de Europese kwalifikatie 

Voor Waregem was '85-'86 in de 
eerste plaats een Europees sei
zoen Beerschot kwam van ver te 
rug, geïnspireerd als het werd door 
een op revanche beluste Wim Hof 
kens die inmiddels alweer naar KV 
Mechelen is vertrokken dat nog 
geen onmiddellijk rendement haal 

de uit zijn zware investeringen 
Maar voorzitter Cordier doet voort 
HIJ wil naar de top trok ene Aad De 
Mos aan en schuimt verder de spe 
lersmarktaf De,,manager van het 
jaar" is op zijn zachtst uitgedrukt 
een omstreden man in voet
balland 

Flandrien 

Goed bewaard 
gelieim... 

Onderin de topklasse konden Waterschei en Lierse 
de fatale tuimeling met vermijden Twee klubs met een 
rijke traditie verdwijnen, hopelijk slechts kortstondig, 
uit de elitereeks. We zullen ze missen. 

RWDM en Standaard trekken aan de rem 
Armoe troef 

Geheime krachten en goed be 
waarde geheimen Vooral financie 
Ie dan Armoe is inderdaad op ve
le plaatsen troef geworden RWDM 
werd inmiddels al failliet verklaard 
De schuldenlast zou ver boven de 
honderd miljoen uitsteken een 
mens vraag zich af hoe zoiets alle
maal kon of mocht Maar het IS met 
alles Insiders fluisteren over spe
lers die al maanden geen loon 
meer hebben ontvangen In twee
de en eerste klasse Namen op 
papier zetten mag met want mets 
IS officieel Maarde spelers maken 
zich beter geen illuzies De tijd van 
inleveren is in ons voetbal nog met 
voorbij Nog met zolang geleden la 
zen WIJ een interview met Willy Gil-
lard die het nu bij Standard mee 
voor het zeggen heeft De man 
maakte geen omwegen De spe 
lerssalarissen moeten nog verder 
naar omlaag en wie daar geen vre
de kan mee nemen mal elders pro
beren meer te verdienen WillyGil 
lard maakte zich daaromtrent met 
al te ongerust Het zegt genoeg 

Op financieel vlak was het trou
wens een nogal ongelukkig sei 
zoen De publieke belangstelling 
liep al automatisch ' terug en daar 
kwam nog een winter met een 
Elfstedentocht bovenop De vraag 
naar zomervoetbal werd luide 
gesteld 

VOOR de stunt van het jaar 
zorgde het financeel zwaar 
beproefde RWD Molen 

beek Halfweg de kompetitie was 
de ploeg veroordeeld Zonder veel 
overtuiging werd speler trainer Ga 
rot (voor hem bleek het een onmo
gelijke kombinatie) opzij gescho
ven ten voordele van de volslagen 
onbekende Fnvaldszky RWDM 

Nu kompetitie en beker(s) gewon 
nen en verloren zijn, kunnen de Ro 
de Duivels volop voor Mexico oef e 
nen Vercauteren Vandereycken 
Gerets en co lijken ons krediet 

waardig' 

speelde een briljante terugronde 
en redde zich zonder veel proble 
men Er bestaan inderdaad nog ge
heime krachten in de sport 

Mundial... 
Maar toch willen we met een po 

sitieve noot eindigen 1985 1986 
was immers het seizoen waarin de 
Rode Duivels zich voor de vierde 
maal na elkaar plaatsten voor het 
eindtornooi van een internationaal 
kampioenschap Het doelpunt van 
Grun in de Kuip van Rotterdam is 
voortaan een examenvraag voor 
kandidaat-sportjoernalisten De 
Mundial staat dus voor de deur en 
wie weet welke verrassingen (aan-
genamen of andere) de Rode Dui
vels voor ons nog in petto hebben 
Misschien hebben we alles nog 
met gezien p| 

15 MEI 1986 
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Medeoprichtster van „Rommelpot" 

Netje 
Pirijns-Merlevede 
is niet meer... 

,, De enkelen, wier adem licht in m ij ontsteekt "Mau-
rits Moks dichterlijke woorden zijn zeker op haar van 
toepassing. 

In O.-L.-Vrouw-Waver overleed—bewust en vredig 
— in de morgen van de 10de mei 1986: Marie-
Antoinette Merlevede — ze moest nog 65 worden. 

46 jaar nadat die vreselijke oorlog — die haar leven 
zo zou tekenen — begon, had ze voorvoeld dat haar 
leven zich verstrengelde met haar dood. Met haar ze
ven kinderen — die ze geteld had I — en haar kleinkin
deren rondom zich, nam ze dankend afscheid. 

IVEN helder in-de-grote-
voorslaap vroeg ze nog: 
,,Als ge nog wat moet zeg

gen, zeg het nu..." en bekommerd 
over het verre kindergeschrei: 
„Wie zorgt er voor Tijltje?" — haar 
voorlaatste kleinkind.J<lagen was 
er niet bij geweest, tijdens die twee 
maanden ziekte. Het leven ging op 
haar verzoek verder: Remi's 39e. 
Algemeen Nederlands Kongres te 
Amsterdam, de kommunievierin-
gen van de kleinkinderen... 

Marie-Antoinette 
Officieel hadden haar ouders ze in 
1920 in 't Westvlaamse Geluveld 
zo laten dopen, naar de verf ranste 
mode van die tijd. Voor haar felle, 
Gentse studiegenoten werd ze 
,,Mia" en voor haar familie,, Netje" 
— gemoedelijk en écht. Deze drie
voudige naam weerspiegelde haar 
levensinzet: de omvorming van het 
Belgische kunstmatig bestel, onze 
Nederlandse eigenheid en haar fa
milie. Lang vóór de emancipatie tot 
een politiek-maatschappelijke 
waarde groeide, bouwde zij die 
doorheen voor- en tegenspoed uit. 

Nog maar 3 jaar oud, verliest zij 
haar vader — hoofdonderzwijzer. 
Met haar oudere broer Daniël, die 
o.a. in het Diets Jeugdverbond ij
verde, beleeft zij het Diets opvoe
dingswerk in de,,Dietse Bond voor 
Vrouwen en Meisjes - Ik Dien", 
waarvan mevrouw A. Dosfel-
Tijsmans ,,haar voorzitster" was. 

,,Schuchter kind" 
,,Voor de studies" verhuist moeder 
Merlevede, nu alléén — verant
woordelijk voor haar 7 kinderen 
naar Gent. ,,Mia" behoort er tot de 
eerste generatie nederlandstalige 
laboratoriumassistenten die prof. 
Frans Daels vormde. In de meida
gen 1940 wordt haar ervaring meer 
dan écht. Teruggetrokken naar le
per vindt zij het veldhospitaal leeg-
gevlucht. ,,Dat schuchter kind" zet 
zich zonder aarzelen in en organi-
zeert de verpleging. In 1943 huwt 
ze met Remi Pirijns, een jonge 
Oostvlaamse doctor inde Rechten 
uit Moerzeke-Castel, die het AKDS 
mee leidde en te Leuven KVHV-
preses was. Samen met Walter 
Bouchery e.a. verdedigde hij het 
onafhankelijke èn onverduitste van 
de Dietse Blauwvoetvendels te
genover de kolaboratiebeweging. 

Zo liep hij het ,,Verbot öffentlichter 
Tatigkeit" op. Het jonge gezin on
dervond meteen de eerste repres
sie. Wie onaangemeld bij Pirijns-
Merlevede in Schaarbeek aanbel
de, werd gevreesd want driemaal 
zal haar jonge man door de Duit
sers aangehouden worden... 

En wanneer ze van januari tot ju
ni 1944 haar eerste kind Wim ver
wacht, zit Remi te Leuven in de 
Duitse legerkarzerne aan de Tien-
sestraat opgesloten. 

Borms, Romsée en Verschaeve 
spreken voor hem ten beste. Maar 
eens Wim geboren ligt op de Wer-
bestelle het marsbevel voor de Ar
beidsdienst in Duitsland klaar. 

(ROyWIELPOT 

NOBELPRUS VOOR DEN VREDE I?45 

Het eerste nummer van „Rommel
pot", 26december 1945. De uitga
ve van dit blad maakte in het naoor
logse Vlaanderen weer veel mo

gelijk... 

En zelfs Verniers' doktersvoor
schriften zullen nü niet mer baten. 
Remi duikt onder in Moerzeke te
midden van vele werkweigeraars... 
om in september 1944 aangehou
den te worden door de Weerstand I 
Netje verhuist naar Gent — in 
Gastel is alles stuk geslagen I — bij 
haar broer en tracht met wat hand
werk de kost te verdienen. 13 
Maanden lang zal ze Remi in het 
kamp van Lokeren bezoeken. Daar 
wordt,, Het Gebed voor het Vader-

ADVERTENTIE 

TSJERNOBYL 
Lees nu het visionaire boek van 

JosVandeloo 
HET GEVAAR 

22stedruk, 125blz., 290fr. 

MANTEAU 
Lees ook ons vraaggesprek met Jos Vandeloo over 

Tsjernobyl op bladzijde 16! 

„... in de meidagen" 
Wanneer de 50-plussers het hebben over dé meidagen, be

doelen ze doorgaans die van '40 Blauwe hemel, wekenlang. 
Daaruit het gehuil van vliegtuigen en bommen. Daaronder 18 da
gen oorlog, de vlucht van honderddutzenden. Daarna bezetting 
en bevrijding Verzet Koliaboratie. Repressie. 

KRITISCH - AFSTANDEUJK - BEWOGEN 

Het Vlaams-natiofiaaJ weeHbfeKi „WW" konfronteert m zijn ediue 
vm 22 mm a,s. @m aan^f ooggetuigen, tifdgenoten en jonge 
Wstoöcl met dl^ periode. Cn de nasleep ervan tot in deze 
T^erjnoby)-m#j. 

Vf aagge^>fiö«Ken m&t 

— pfof. <Jr. Karef vm tsacker, UFSIA 
— prof» dr. Jean St«f>g«rs, ü tB 
— <jr. Amoldys Smils, o.s b. 
— Luc Desramauö 

Hoe ziet men het vandaag? 

Bijdragen van jonge historici 

— Sruno De Wever 
— Frank Seberechts 
— Chris Kessels 

Dit „Wy"-nummer (33 fr) is te verkrijgen 
tn alle Standaardboekhandets en bij de uit
gever V.P.RTl -Ban1kadenplein12 lOOö 
Srusset - Tel 02/219.49 30 

land" door hem gedicht, door 
Gaston Feremans getoonzet, en 
met een lege melkfles naar buiten 
gesmokkeld!... 

„Rommelpot" 
Vanuit Ukkel startte in december 

1945 het drietal, Daniël Merlevede 
— Netje Merlevede en Remi Pi-
rijns, dit satirisch Vlaams-Nationaal 
blad. Netje hield de briefwisseling 
en verbeterde drukproeven... Dan 
groeide hun Boekhandel-Uitgeverij 
.Scientia", achter het Parlement, in 
de Ijzerenkruisstraat. Maar het 
praktische werk berustte bij Netje, 
die bovendien grote zorgen had 
rond haar erg zieke man. Toen ver
huisden zij naar Gent om er de 
Boekhandel Universitas op te zet
ten. Netje droeg weer de zwaarste 
1st: aankopen, verzenden... Vanaf 
1953 werd het materieel lichter: 
Remi vond vast werk bij het Inter
nationaal Katoenmslituut. Zo 
kwam er ruimte vrij voor wat meer 
Vlaamse, heelnederlandse Bewe
ging ; voor letterkundige avonden 
met Gaston Duribreux, Filip de Pil-

lecijn. Ivo Michiels, het Erasmusge-
zelschap, het ANV enz.. 

Bij het eind van de 60'er jaren 
verhuist het hele gezin — waar on
dertussen 7 kinderen geboren wa
ren — naar het Mechelse, waar Re
mi zijn nieuwe funktie in het be
drijfsleven vond. 

Een gastvrij huis... 
Geleid door Netje voor de vele 

vrienden en in de eerste plaats voor 
de kinderen en de kleinkinderen 
met een jaarlijks kerstfeest en een 
heerlijke grote vakantie. Voor een 
3de maal redt deze,,Moeder Cou-
ragie" er haar man; nu doorheen 
een zware ziekte... Met haar 
organizatorsch-optimisme drukt zij 
opnieuw haar stempel op een deel 
van 't Mechelse vormingsleven: 
,,Aktueel Denken" en de,.Zilveren . 
Passer"... Gruuthuyse's,,Plus est 
en Vous" beheerste haar. Haar 
voorbeeld blijve leven in ons. 

Willy Kuijpers 
Lid van het Europees Parlement 

„Op zoek naar 
Felix Timmermans" 

IN 1986 IS het honderd jaar geleden 
dat Felix Timmermans te Lier ge
boren wordt. 

Om dit te herdenken organiseert 
VTB-VAB een reuzewedstrijd met prij
zen ter waarde van 500.000 fr. 
De deelnemers maken een wandel

zoektocht te Lier, lossen een Timmer-
manszoekpuzzel op, en naar keuze, 
een wandeling langs de Nete, een be
zoek aan de Timmermanstentoonstel
ling of het struifvogelspel. Voor 150 fr. 
per deelnemingspakket kan men niet 
alleen een aangename en leerrijke 
toeristische dag te Lier belven, maar 

spelendenwijs ook meer te weten ko
men over het leven en het werk van 
Felix Timmermans. 

Inschrijvingsformulieren vindt men 
in de kantoren van de Kredietbank 
en van VTB-VAB, zolang de voorraad 
strekt. 

Aan de inschrijving zelf is een 
wedstrijd verbonden met 100.000 fr. 
aan prijzen. 

Alle inlichtingen: Timmermans '86, 
VTB-VAB, St.-Jacobsmarkt 45, 2000 
Antwerpen (03/234.34 34 binnenpost 
386). 
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Hel partijbestuur deelt mee... 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 12 mei jl. 

heeft algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen ver
spreid ten behoeve van de pers. 

Tsjernobyl en Geneve 
De Volksunie stelt vast dat heel Eu

ropa op stelten staat uit vrees voor de 
gevolgen van de ramp van de kerncen
trale in Tsjernobyl Zij onderschrijft deze 
bezorgdheid en betreurt ten zeerste dat 
de Europese bew/indvoerders niet kun
nen komen tot een eendrachtig stand
punt inzake de beveiliging van de 
burgers 

Evenzeer betreurt de VU dat de Bel
gische regering met de konklusie trekt 
die zich opdringt, nl een resoluut 
besluit om af te zien van een 8ste kern
centrale 

Bovenal echter betreurt de Volksunie 
dat er geen algemene reaktie groeit te
gen de opstapeling van kernwapens in 
Oost- en West-Europa Om konsekw/ent 
te zijn zou de groeiende afkeer tegen 
kerncentrales, omwille van de onzeker

heid bij mogelijke ongevallen, moeten 
gepaard gaan met de minimum-eis voor 
een moratorium inzake atoomwapens 
De onzekerheid over een eventueel ge
bruik van kernwapens weze het nu ten 
gevolge van een ongeval of uit duivel
se wil, IS immers zeer groot en de mens
vernietigende gevolgen nog groter 

Daarom durf ik namens de Volksunie 
met alle krachten hopen dat het onge
val van Tsjernobyl voor de onderhande
laars in Geneve een les zou wezen, die 
hen tot meer bescheidenheid aanzet 
Wanneer het leven van miljoenen men
sen en de toekomst van volkeren op het 
spel staan, komt het er geenszins op 
aan of iemand van de wereldmachten 
zijn gezicht zou verliezen door een 
eerste stap te zetten in de richting van 
algemene, dus wederzijdse, nukleaire 
ontwapening 

WIJ opnieuw in de winkel! 
Uw Vlaams-nationaal weekblad WIJ is vanaf deze week opnieuw te 

koop in de winkel! Voor enkele jaren waren wij inderdaad verplicht de 
losse verkoop te staken, gezien de zeer hoge kosten die dit met zich 
meebracht. Deze periode is voorbij. 

In een eerste fase zal WIJ nog niet overal te koop zijn. Maar toch al 
in 8 betere boekenwinkels behorend tot de groep van de „Standaard 
Boekhandel''. Loop dus eens binnen bij de Standaard Boekhandel in 
uw buurt en vraag naar WIJ. 

Hier de adressen van de SB-winkels waar u WIJ kunt kopen De adres
sen mogen gerust meegedeeld worden aan vrienden en kennissen en ver
meld in de streekpers 

Geel: Nieuwstraat 92 
— Lier: Rechtestraat 25 
— Oostende: Kapellestraat 103 
— Aarschot: Th Debeckerstr 14 

Tienen: Veemarkt 13 
Aalst: Nieuwstraat 38 
Brugge: Steenstraat 88 
Waregem: Stationstraat 30 

TVO te Mecheien: 

„Aantonen lioe 
onzinnig ons 
Idesstelsells!" 

Op uitnodiging van de Berthouderskring Mecheien in samenwer
king met de VU-afdelmg Mechelen-Noord en de Vlaamse Kring 
Mechelen-Centrum was 22 april jl. senator Toon Van Overstraeten 
te gast in het Vlaams-Nationaal Centrum aan het Ontvoeringsplem 
te Mecheien. De vergaderzaal van het Centrum was te klem om de 
vele aanwezigen op te vangen die door de heren Renaat Bosmans 
en Noel Tordoir, voorzitter en sekretaris van de Berthouderskring Me
cheien en door senator Joos Somers werden verwelkomd. 

Toon Van Overstraeten stak van wal 
met een nauwkeunge omschrijving van 
het nogal vreemde kiesstelsel in België 
en het daarbijhorende apparente-
nngsspel Als Aalstenaar kon Van Over
straeten toch lijsttrekker zijn voor een 
Vlaamse lijst in een volledig Waals ar
rondissement Nijvel 

Met amper 55 voorkeurstemmen 
kreeg Toon toch een senaatszetel toe
bedeeld en als verkozene van een 
Waals arrondissement meteen ook een 
mandaat in de Franstalige Gemeen
schapsraad en in de Waalse Ge
westraad Het systeem van zulke dub
bele mandaten noemde Toon Van 
Overstraeten een bespotting van het 
federalisme 

Provincie Brabant 
splitsen! 

Alleen al maar om aan iedereen te to
nen hoe gek het Belgisch kiesstelsel in 
elkaar zit en hoe de onvolmaakte grond 
wetsherziening een echt federalisme in 
de weg staat tevens ook om de VU-eis 
tot splitsing van de Provincie Brabant 
kracht bij te zetten trok Van Overstrae
ten vol moed naar de openingsvergade
ring van de Gewestraad te Namen Se
nator Van Overstraeten wist op een lui
mige wijze zijn wedervaren te vertellen 
Als een echte Uilenspiegel schetste 
Toon zijn intrede in de Gewestraad die 
meer een ,,grote gemeenteraad" dan 
wel een vergadenng van een natie ' is 

Als 104de lid op de wip in de verhouding 
vooropgestelde regenngskoahtie (52 
PSC-PRL) - oppositie (PS-ECOLO 51) 
werd hij uitgesloten zonder wettige re
den en met een totaal kunstmatige, fik-
tieve meerderheid 

Enkele dagen later volgde ook zijn 
uitsluiting uit de Franse Gemeen
schapsraad Zijn poging om opnieuw 
een vergadering van de Waalse Ge
westraad bij te wonen, werd verhinderd 
door een delegatie van land-, lucht- en 
zeemacht en een vrouwelijke MP 

Senator Toon Van Overstraeten zeg
de nog wel eens te willen teruggaan, bij 
verrassing om het gestelde, probleem' 
levendig te houden en aan te tonen hoe 
de Franstaligen wet en grondwet aan 
hun laarzen lappen en de Vlaamse 
meerderheid in dit land onderdanig on
dergaat 

Ondertussen heeft Toon klacht neer
gelegd bij het Belgisch gerecht om zijn 
onwettige uitsluiting ongedaan te ma 
ken HIJ IS er echter van overtuigd dat 
hij tot bij het Hof «/oor de Rechten van 
de Mens m Straatsburg zal moeten 
gaan om gelijk te krijgen en de Belgi
sche Staat te laten veroordelen 

Tot slot trok Toon nog enkele politie
ke besluiten uit deze hangende 
kwestie Hij beantwoordde op een 
geestige wijze de vele vragen die vanuit 
het publiek op hem werden afgevuurd 

Mare Hendnckx 

Kempsense 
Steelkoolmijnen, 
masochisme? 

De Volksunie heeft zich onmiddellijk 
verzet tegen een mogelijk financiering 
van de Kempische Steenkoolmijnen ten 
koste van de Vlaamse tekstielsektor Zij 
verheugt er zich over dat deze plannen 
van de regenng ook binnen de eigen 
meerderheid, onzinnig en onaanvaard
baar worden genoemd Vermits de re
gering blijft volharden in de dubbelzin
nigheid en de verwardheid is zij de 
hoofdverantwoordelijke voor de blijven
de onzekerheid bij de mijnwerkers De 
VU begrijpt dan ook ten volle de onrust 
die er leeft 

Om uit de uitzichtloze toestand te ge
raken, acht de Volksunie het hoogst 
noodzakelijk dat er opnieuw overleg 
zou zijn tussen de politieke partijen en 
"de vakbonden Het Kolenfront dat voor 
enkele maanden werd opgericht, dient 
dringend opnieuw tot stand te komen 
Intussen blijft de Volksunie waarschu
wen tegen de misleidende voorstelling 
alsof sluitingen onvermijdbaar zouden 
zijn tengevolge van geldgebrek 

De VU blijft zich nadrukkelijk verzet
ten tegen dit masochisme, waaraan 
sommigen in Vlaanderen lijden Het 
Vlaams parool dat voor alle verantwoor
delijken in Vlaanderen moet gelden, 
omvat volgens de VU drie punten 

1 Eerst moet de lat ook in deze 
kwestie gelijk worden gelegd Wat in
houdt dat Vlaanderen de volle bevoegd
heid zou krijgen over het globaal eko-
nomisch beleid, inbegrepen de zoge
naamd nationaal gebleven sektoren 
Samen met de financiële middelen die 
Vlaanderen rechtmatig toekomen De 
VU vraagt wat dit betreft geen cent 
meer maar ook geen cent minder, dan 
datgene waar Vlaanderen recht op 
heeft 

2 Dan zullen de Vlaamse instanties 
uit de politieke en sociaal-«konomische 
wereld in staat zijn te zorgen voor de 
Limburgse problemen en de KS 

3 Het moet voor iedereen duidelijk 
zijn dat het unitair Belgisch kader deze 
moeilijkheden onmogelijk kan oplos
sen Alleen een Vlaamse instantie kan 
een koherent industrieel beleid, ook in
zake de steenkoolsektor, realiseren 

ANTWERPEN 
MEI 

15 TURNHOUT: Familiewandeling Inlichtingen Ontmoetingscentrum 
De Schalmei Org VI Kring 

16 GEEL: Toon Van Overstraeten vertelt over zijn belevenissen in de 
Waalse Gewestraad In lokaal Molenhof om 20u Org VI Vnendenk-
nng en VUJO Geel 

16 TONGERLO-WESTERLO: Rik De Meester, landelijke voorzitter 
S M F spreekt over zijn verblijf in de Russische strafkampen Om 
20u30 in Kapellekeshoef Org Sint Maartensfonds Kempen 

17 WESTMEERBEEK: Toon Van Overstraeten over „Evaluatie van het 
Federalisme in Vlaanderen" In de Parochiezaal om 20u Org 
J B Verlooykring-Hulshout 

17 NIJLEN: Tentoonstelling handwerk van de gepensioneerden Ook 
op 18 en 19 mei 

17 EDEGEM: Bezoek aan kerncentrale van Doel Afspraak,,Dne Eiken" 
om 13u Org Kult Kring Edegem 

19 KAPELLEN: Geleide natuunivandeling in domein ,,Vordensteyn" in 
Schoten Verzamelen om 13u30 aan de kapel aan de Horstsebaan 
Org F W Inl 664 79 61 

27 BERCHEM: Jaak Gabriels komt spreken over de problematiek van 
de KS In het Alpheusdal, F Williotstraat 22 Inr VU-Berchem Aan
vang 20u30 

31 GEEL-ELSUM: Meienachtbal van VU-arr Turnhout, in de Feestzaal 
van de Geelse parochie Elsum Om 20 uur Inkom 100 fr 

JUNI 

MERKSEM: Studiereis naar Frans-Vlaanderen met als gids Walter 
Luyten Inschrijving in Vlanac of bij Guido Calewaert 646 66 82 of F 
Van Tendeloo 646 66 61 De prijs van de bus bedraagt 250 fr 
RIJMENAM: Aspergefestival in de Dits Feesthoeve te Rijmenam Va
naf 19 uur Telefonisch reserveren 015/51 65 75 Org VU-
Bonheiden-Rijmenam 
EKEREN: Sociaal dienstbetoon door VU-Ekeren in zaal ,,De Boter
ham", Veltwycklaan 23 Van 13u30 tot 14u30 
KAPELLEN: Sladsbezoek aan Mecheien met o a Speelgoedmu
seum Inl 664 79 61 Org FVV-Kapellen 

Voor nieuwe abonnees en voor wervers 

Elke week 1 gratis 
weekeindje* 

vakantie met WIJ 

De tijd vliegt snel dacht Haria 
Belmans uit de Winkellomsehei-
de 24 te Geel, schafte zich een 
abonnement op ons weekblad 
aan en dong mee naar een pnjs 
En juist, haar beslissing wordt de
ze week bekroond met een gra
tis weekeinde vakantie in Duits-
Oost-Belgie Maria kan met drie 
gezellen(-innen) van haar keuze 

opstap ProficiatI 

De weekends gaan in vanaf 1 oht 19dö 

Ook gij lezer kunt iemand ge
lukkig maken want de nieuwe 
WU-abonnee die gij aanbrengt 
maakt kans op een weekeinde in 
het land van onze vrienden van 
Duits-Oost-Belgie En omdat het 
ene plezier het andere waard is 
maakt U als werver eveneens 
kans om een van de weekends 
voor wervers te winnen f ^ad -
pleeg vlug het lijstje van de trek-
kingsdata' 

Voor de wervers 
T Wie tussen nuen20junieen 
nieuwe WU-abonnee aanbrengt, 
heeft kans om een van de vijf 
weekends voor wervers te 
winnen 

V/oor nieuwe WlJ-abonnees 

_" Wie tussen nu en 20juni als 
nieuwe WU-abonnee wordt inge 
schreven, heeft kans om een van 
de 15 weekends te winnen' 

Met z'n vieren! 

* Een vakantiewoning voor 4 perso 
nen in Duits Oost België 
• De huur van het verblijf ' 
* De verblijfstaksen 
• Met waterverbruik 

Totale waarde 2.000 fr. 

15 MEI 1986 
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VU en VUJO-Geel 
in 't nieuw 

Op zaterdag 26 april gingen in lokaal 
't Molenhof de bestuursverkiezingen 
van VU-Geel door. 

Tijdens de bestuursverkiezingen van 
VU-Geel daagden een 70-tal be
langstellenden op. 52 onder hen bleken 
stemgerechtigd. Deze bestuursverkie
zingen werden geanimeerd door de 
medewerkers van 't Palliekerke, die 
over hun blad kwamen spreken. 

Onder het waakzaam oog van Staf 
Driesen, arr. bestuurslid werd volgend 
bestuur verkozen: 
— Voorzitter: Jan De Graaf 
— Sekretaris: Joris Sels 
— Ondervoorzitter: FonsTubbeckx 
— Penningmeesteres: Lil Tops 
— Propaganda: Jan Belmans 
— Verantwoordelijke publikaties: Tej 

Deckers 
— Bestuurleden: Jos Daems, Herman 

De Krock, Jef Proost, Frans Teuw-
kens en André Van Uytsel. 

«U weet dat Guy 
Verhofstadt en ik de 

afgelopen jaren niet alleen 
in de politiek maar ook in 
ander opzicht nogal veel 

samen zijn opgetrokken.» 
De Nederlandse \A/D-

voorzitter 

ED NIJPELS 
deze week in 

denieuwe 
Verkrijgbaar vanaf morgen 

bij uw krantenverkoper. 
42 fr. 

— gekoöpteerd bestuurslid: Danny 
Goris. 

— Mandatarissen: Jo Belmans, Gaby 
De Koninck, Frans Teuwkens en Lil 
Tops. 

Ook VUJO 
Eerder had op zaterdag 19 april de 

verkiezing plaats van een nieuw 
bestuur voor VUJO-Geel. 

Na de stemming kregen we het vol
gende resultaat: 
— Voorzitter: Joris Sels 
— Sekretaris: Gorik Goris 
— Ondervoorzitter: Tomas Legrand 
— Penningmeester en verantwoorde

lijke publikaties: Herman Ver-
achtert 

— Grafische vormgeving: Lut Teuw
kens en Ann Truyen 

— Propaganda: Jürgen Staussens 
— Jeugdraad; Lode Sels en Jürgen 

Staussens 
— Organisatie Feestelijkheden: Guy 

Goris 
De voorzitter trakteerde met een 

vaatje wijn, zodat deze verkiezingen tot 
een gezellig samenzijn uitliepen... 

Nieuw vu-bestuur 
te Stabroeic 
De plaatselijke VU-afdeling 

Stabroek-Hoevenen-Putte koos het 
nieuwe bestuur. 

Voorzitter wordt Mare Lenaerts, on
dervoorzitter en ledenadministratie Fer-
nand Engelbeen, sekretaresse en vrou
wenwerking Gerda Vanes, penning
meester Guy Somers, propaganda
leider Jean Pierre Lenders, organisatie 
Peter Van Ael, f eestleider Rocco Calvel-
li. Verder de bestuursleden Pauls De 
Goy, Vincent Mertens, Magda Moe-
reels en Roger Van Camp. 

Verder behoren Frans Van Dessel, 
schepen van Sport en Kuituur; Dirk Van 
Putten, schepen van Jeugd, Onderwijs, 
Middenstand en Landbouw; Koen 
Raets, gemeente- en provincieraadslid 
en Jos Dils, OCMW-raadslid ook tot de 
bestuurskern. 

Met de krachtlijnen van de ,,VU-
Toekomsfdag" te Antwerpen als leid
draad heeft het nieuwe bestuur zich tot 
doel gesteld zich nog beter in te zetten 
voor de Volksunie. Om dit doel te tserei-
ken werd ook een redaktiekern in het 
bestuurs gevormd om de publikaties 
uitgebreid en krachtdadig te maken en 
om deze snel in alle bussen van de ge
meente te brengen. 

Op lokaal gebied is het vanzelfspre
kend dat het bestuur volledig achter zijn 
mandatarissen staat zodanig dat het 
begonnen beleid kan verder gezet 
worden. 

De komende bestuurperiode zal 

minstens drie verkiezingen bevatten en 
daardoor zal het bestuur flink de han
den uit de mouwen moeten steken om 
de propaganda optimaal uit te bouwen 

Mare Lenaerts 

Deze week 
in Knack Magazine 

Het geheim van Sint-Anna 
Het begrotingskonklaaf van de regering in de Sint-Annapriorij van 

liet kasteel van Hertoginneda! loopt teneinde. Knack had de 
gelegenheid om een blik te werpen in de voorliggende 

onderhandelingsnota.^Vat houdt Sint-Anna voor ons in petto? 
Deze week in Knack. 

Zijn wij allemaal radioaktief? 

Welke schade heeft de radioaktie-
ve wolk uit Tsjemobyl die over ons 
land is gepasseerd nu echt aange
richt ? Knack sprak met Gilbert Eg-
germont, kerndeskundlge verbon
den aan de Rijksuniversiteit Gent. 

Germain Baudrin 

In het midden van de jaren zeven
tig stond Germain Baudrin centraal 
in het belangrijkste korruptie-
schandaal dat ons land sinds de 
Tweede Wereldoorlog heeft ge
kend. Baudrin werkt nog ahijd in 
de telekommunikatiesektor, zij het 
als zelfstandig consultant. Het 
eerste interview dat hij toestond, 
sinds hij uit de gevangenis werd 
ontslagen. 

Geen Bekaeii 

Het lijkt wel alsof er nooit eensge
zindheid zal bestaan over het we
zen en de funktie van de architek-
tuur. In zijn lezing in de reeks 
,,Hard op de Tong" houdt Geert 
BekaerI deze week in Knack een 
pleidooi voor de waardigheid van 
de architektuur. 

Noam Chomsky 

De wereldberoemde Amerikaanse 
geleerde Noam Chomsky heeft 
twee voltijdse bezigheden. Niet al
leen heroriënteerde hij de studie 
van de taalkunde, bovendien kreeg 
hij terwille van zijn politiek mili
tantisme de status van dissident op-
gekleefd. Knack sprak met hem 
over een en ander. 

22ste 
ülleienaciitbai 
te Geei-Eisum 

Op zaterdag 31 mei organiseert de 
Volksunie van het arrondissement 
Turnhout haar traditioneel arr ,,Meie-
nachtbal". De 22ste uitgave van dit bal 
gaat dit jaar niet door in de Geelse Ge
meentelijke Feestzaal, doch wel in de 
Feestzaal van de Geelse parochie El-
sum. Het bal vangt aan om 20u en de 
muzikale omlijsting wordt verzorgd door 
het orkest ,,The New Image". 

Alle VU-leden en -sympatizanten van 
het arr. Turnhout (maar ook daarbui
ten !) worden dus op zaterdag 31 mei 
verwacht in de parochiezaal van Elsum. 
De inkomprijs bedraagt 100 fr. 

Li Licentiate kunstgeschiedenis uit 
West-Vlaanderen met ervaring als kor-
rektor zoekt werk. Vol- of halftijds. Is be
reid om het even waar aan de slag te 
gaan. 

Geïnteresseerden nemen kontakt 
met Pol Van Den Dnessche op de WIJ-
redaktie (02.219.49.30). 

D Dame, 21 jaar en wonende te Me-
chelen zoekt werk. Diploma A2 m.o., 
economische en mens
wetenschappen. Aanvaardt alle werk. 
Ref. nr. 1006. 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Senator Joos Somers, 
via het Vlaams Natbnaal Centrum, Ont
voeringsplein 1, Mechelen, tel.: 
015/20.95.14. Gelieve het ref.nr. te ver
melden. 

C Tuinbouwer zoekt: gepensioneerd 
tuinman — omgeving Lubbeek voor en
kele uren per week. Tel.: 016/63.38.69. 

DUO 
ER ZIJN TWEE WINNAARS IN U. 

LIMBURG 
MEI 
16 

19 

23 

MAASMECHELEN: Bestuursverkiezingen met als gastsprekers Vic 
Anciaux over ,,Waar gaat het geld van Vlaanderen naartoe ?" en Jaak 
Gabriels over ,,Wat nu met de Limburgse mijnen". In zaal ,,'t Gleeg", 
Jozef Smeetslaan om 20u30. 
HEUSDEN-ZOLDER: Groot Vlaams tuinfeest in het domein Bovy (Bol-
derberg Heusden Zolder) om 14u. Org.: VUJO-Limburg en VU-
Heusden-Zolder. 
BEVERST-SCHOONBEEK: Veldminivoetbaltornooi. Inschrijven vóór 
10 mei bij Jan Vandenbroek, Beverststr. 36 en Roeben Jos, Lin
destraat 10 te Beverst, en Crals Willy, St.Lodewijkstr. 65, Schoon
beek. Org.: VU-Schoonbeek-Beverst. Ook op 24 en 25 mei. 

Vlaams Tuinfeest te Heusden-Zolder 
In het domein Bovy Botderberg te Heusden-Zolder gaat op maandag 19 meia.s. 

vanaf 14,u., een familienamiddag met volksspelen. barbecue, pannekoeken en 
wandelingen door Organizatie VU-jongeren. in samenwerking met VU-afdeling 
eusden-Zolder. Prijs: 100 fr. 

Werkgroep Spaar de Europese Mijnen: 

„Sluiten van mijnen duurder 
dan openhouden" 

De aangevulde tekst van het Internationaal wetenschappelijk kol-
loquium ,,Spaar de Europese mijnen" (SEM)liepzopas vandepers. 
Dit lijvig rapport werd door het Hasseltse VU-kamerlid Willy Desae-
yere aan ons voorgesteld. De internationale-SEM-werkgroep o.l.v. 
de professoren Saville, Mainwairing en Desaeyere kan zonder meer 
als revolutionair beschouwd worden omdat er een ekonomische ar
gumentatie tegen sluiting van Europese mijnen wordt gebracht. 

De argumenten tegen de sluiting van 
de mijnen waren m het verleden steeds 
van sociale of budgettaire aard. In de
ze nieuwe studie vi/orden deze twee ar
gumenten door prof. Desaeyere weten
schappelijk uitgewerkt. 

Dumping 
De politiek van de Europese kommis

sie bestond erin de steenkoolproduktie 
in Europa konstant te houden of zelfs 
te verhogen. In 1981 veranderde de 
Kommissie plotseling haar politiek en 
ging meer en meer opteren voor 
mijnsluiting. Het EEG-importplan wil nu 
de eigen produktie afbouwen met 105 
mio ton en deze door goedkopere im
portkolen vervangen. 

Een van de bezigheden van de SEM-
werkgroep is het ontleden van de prijs 
van de importkolen. De internationale 
steenkoolhandel is beperkt tot onge
veer 200 mio ton en wordt op de Euro
pese markt verkocht aan prijzen onder 
de kostprijs. Het grote misverstand 
i.v.m. de steenkool heeft te maken met 
het feit dat de prijs weinig van doen 
heeft met de produktiekosten als dus
danig, maar wel met de vervoerkosten. 
Deze vertegenwoordigen ongeveer 2/3 
van de kostprijs. De SEM-nota toont 
aan dat er op elk niveau van het proces 
dumping optreedt. (De buitenlandse 
mijnen, de spoorweg van de mijn naar 

de haven, het zeetransport en de 
NMBS). 

Deze dumping kan verklaard worden 
door zowel historische als toekomstige 
faktoren. Wat de eerste faktor betreft is 
deze voornamelijk het gevolg van pro-
duktiefouten, meer bepaald de over
schatting van de vraag naar energieko
len als gevolg van de oliekrisissen. De 
toekomstige faktoren zijn in het leven 
geroepen door de Kommissie' het 
EEG-importplan doet de niet Europese 
producenten tijdelijke verliezen aan
vaarden, met het duidelijke voornemen 
deze in de toekomst goed te maken. 

Sluitings-scenario's 
De SEM-studie heeft de Kommissie

opvatting ,,dat het wegvallen van een 
groot deel van de Europese steenkool
produktie geen noemenswaardig effekt 
heeft op de importprijs" vla een regres
sieanalyse volkomen ontzenuwd. Er 
bestaat een hogere prijselasticiteit dan 
in het verleden werd aangenomen. De
ze bewijsvoering is gebaseerd op een 
wiskundige onderbouw en men heeft in 
de studie uitgerekend wat het uiteinde
lijk effekt IS van de verschillende 
sluitings-scenario's. "Elke in Europa 
geproduceerde ton steenkool voert een 
negatieve druk uit op het prijspeil van 
de importkolen." aldus de SEM-studie. 

Via een indrukwekkend aantal sche

ma's, formules en berekeningen komt 
de SEM-werkgroep tot enkele merk
waardige vaststellingen. 

1. Het doorvoeren van het EEG-
importplan (d.w.z. een vermindering 
van de Europese produktie met 105 mio 
ton) dient als niet optimaal bestempeld 
te worden omdat de importprijs met on
geveer 1.222 F/t zal stijgen Aldus zou 
de steenkoolfaktuur met ongeveer 330 
mld F de hoogte ingaan. Dit is meer dan 
de huidige Europese steenkoolsu-
bidies. 

2. Gezien het tijdelijk effekt van de 
dumping en de verwachte lange 
termijn-prijsstijging zal het deficiet van 
de mijnen binnen de perken blijven. Bo
vendien bestaat zelfs de mogelijkheid 
van het bereiken van een bedrijfseko-
nomisch evenwicht tussen de jaren 
1995 en 2000. 

3. Vanuit welvaartsekonomisch 
standpunt is dit evenwicht reeds gerea
liseerd omdat de maringale baat qua 
autarkie van één ton steenkool — d.w.z. 
de neerwaartse druk op de importprijs 
die uitgaan van een eigen produktie — 
groter is dan de subsidie per ton. 

4. Ten slotte komt de studie tot het 
besluit dat zelfs in een overgangsfaze 
het sluiten van de mijnen niet optimaal 
IS omdat het wegvallen van fiskale en 
paraf iskale ontvangsten enerzijds en de 
gestegen werkloosheid anderzijds, 
duurder uitvallen voor de staat dan het 
wegvallen van de subsidies. 

Op basis van deze argumenten moet 
elke mijnsluiting in Europa verworpen 
worden, besluit de SEM-werkgroep De 
studie speelt de verdedigers van de KS 
ekonomische argumenten in de hand! 
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^pm laMMNM m mmmmmm 

14 m 
Koenraad Degroote en Lieven Demedts over Oostrozebeke: 

„Er is geen achterstand in 
ons gerecliteiiji( iianton!" 

OOSTROZEBEKE, WAKKEN — Voor het eerst werd de geschiede
nis van een landelijk gerechtelijk kanton neergeschreven. Het betreft 
het kanton Oostrozebeke, dat zowat twaalf gemeenten en bijna 
40.000 rechtsonderhorigen omvat. Een bedreigd kanton, want er zijn 
hardnekkige geruchten dat het eerstdaags zou opgaan in een gro
ter kanton. De gerechtelijke achterstand blijkt zulks hoofdzakelijk te 
maken. De auteurs van ,,De geschiedenis van het gerechtelijk kan
ton Oostrozebeke", de advokaten Koenraad Degroote en Lieven De
medts wijzen er in hun werk evenwel op dat ook op gerechtelijk vlak 
de centralisatietendens meer nadelen dan voordelen biedt. 

Koenraad Degroote (26) is advokaat 
en gemeenteraadslid in het woelige 
,,Groot-Dentergem", dat af en toe het 
nationaal nieuws haalt Hij is woonach
tig in het historische Wakken dat o m 
Dinaso-leider Joris Van Severen heeft 
voortgebracht Wakken, dat ook een 
Bourgondische traditie heeft en dat on
der meer ook de beroemde kartograaf 
Judocus Hondius onder zijn inboorlin
gen telde Lieven Demedts (33) is sche
pen van Kuituur te Oostrozebeke Hij is 
ver verwant met de letterkundige Andre 
Demedts en deelt diens Groot-
Nederlandse gedachte Lieven De
medts won verleden jaar overigens nog 
een literaire prijs in Nederland Beide 
advokaten zijn Vlaams-nationalisten 
van het eerste uur 

Rijke geschiedenis 
Lieven Demedts: Het gerechtelijk 

kanton Oostrozebeke is nog rijk aan 
sporen uit tiet verleden Tal van plaats
namen tiennneren aan vierscharen 
galgevelden of schepenbanken Wij 
vonden ook nog een drietal schandpa
len terug te Dentergem Wakken en 
Ooigem De geschiedenis van hel recht 
in de middeleeuwen neerschrijven was 
beslist geen gemakkelijke zaak Men 
moet rekening houden met zoveel fak-
toren Als leiddraad volgden wij het 
werk van wijlen prof Rene Dekkers en 
daarop entten wij de vondsten uit onze 
streek in Het werd een boeiende zoek
tocht Een voorbeeld de strijd tussen 
het wereldse en hel kerkelijk recht Kon-
trakten onder ede vielen onder de be
voegdheden van het kanoniek recht, 
kontrakten zonder aanroeping van de 
Godheid waren voorde wereldse recht
bank En daar werd er nogal eens naar 
gegooid De heren van onze diverse 
Heerlijkheden aasden nogal op stren
ge boeten, die hen Ie goede kwamen 
Gelukkig bestond de mogelijkheid om 
buitenpoorter te worden in een grote 
stad voor ons was dat Kortrijk, en zo 
ontsnapte men aan de schraapzucht 
der Heren " 

weldige strijd geweest tussen Wakken 
en Oostrozebeke voor de kantonhoofd
plaats Wakken had ongetwijfeld ster
ke historische troeven in handen maar 
ik geloof dat de politieke konstellatie 
van het ogenblik een rol heeft gespeeld 
Nu, intussen is Oostrozebeke zowat 
185jaar lang kantonhoofdplaats en er 
was steeds een merkwaardige inbreng 
van Wakken Feit is dat ons landelijk 

De auteurs Koenraad Degroote en Lieven Demedts zijn overtuigde 
Vlaams-nationalisten wat uit hun werk duidelijk naar voor komt 

WIJ: Het Gentse geslacht Vander 
Hofstadt zwaaide nogal de plak in uw 
streken? 

Lieven Demedts: ,,Onze voorou
ders hadden het beslist met gemakke
lijk maar ze wisten de problemen soms 
handig Ie omzeilen En eigenlijk had
den de heren het ook met altijd naar hun 
zin Het galgemaal bijvoorbeeld, dat 
was het laatste avondmaal van de ter 
dood veroordeelde Wat weinigen we
ten IS dat de heren ook mochten mee-
tatelen en dat dat uiteindelijk een koste
lijk bedoening werd Vandaar dat men 
al blij was dat de hogere rechtspraak 
uiteindelijk bij de Abdij van Eename te
recht kwam " 

Napoleontische tijden 
Onder Napoleon kwam een mer

kwaardige gerechtelijke hervorming tot 
stand Dat had ook zijn weerslag op de 
streek 

Koenraad Degroote •.,,Eris eenge-

Wij zijn een leverancier van microcomputers, software en hardware 
voor KMO's 
Onze software van eigen fabrikaat is specifiek voor onze klanten 
Naast boekhouding, fakturatie voorraad en orderbeheer, verkopen 
wij ook programmatuur voor het beheer van leningen, videoteken, fi 
nancienngen en verzekeringen 
Daarnaast zijn wij ook Commodore Authorized Dealer & Repair 
Center 
Wegens uitbreiding van onze opdrachten zoeken wij voor onmiddel 
hjke indiensttreding 

ANALYST - PROGRAMMEUR (m./v.) 

— Funktie bestaat uit 
— Ontwikkeling en onderhoud van software 
— Assistentie aan gebruikers 
— Ondersteuning verkoopafdeling 

— Wi] vragen 
— informatica opleiding (Al Informatica of Industrieel Ingenieur) 
— Gedegen kennis en ervaring in zelfstandige analyse en pro 

grammeren 
— Ervaring Unix en of Prologue is een voordeel 
— Kennis en ervaring boekhoudkundige technieken wenselijk 
— Leeftijd tussen 25 en 35 jaar 
— Zin voor verantwoordelijkheid en systematiek 

— WIJ bieden 
— Een boeiende job vol afwisseling 
— Aantrekkelijke salariëring 
~ Zelfstandige funktie 
— Een prettige en moderne werkomgeving 

Geïnteresseerd'? 
Schrijf ons of nog beter telefoneer ons op het nummer 056 60 59 69 en 
vragen naar de heer Mekeirele 

kanton zijn bestaansrecht terdege heeft 
bewezen " 

WIJ: Het heet een kanton te zijn 
zonder gerechtelifke achterstand. 

Koenraad Degroote: Dat klopt Er 
IS geen achterstand en wij mogen spre
ken van een vlotte rechtsbedeling tvlen 
maakt daar terecht een erezaak van te 
Oostrozebeke De Vrederechter staat 
ook nog dicht bij de burgers, hij kent de 
streek, de zeden en gewoonten " 

WIJ: Geen gerechtelijk achter
stand, waaraan ligt dat? 

Koenraad Degroote: ,,Misschien 
omdat het een klem kanton is, hoewel 
dan anderzijds het aantal zaken met ge-
nng is Wij mogen met vergeten dat wij 
nogal wat gemeenten hebben uit een 
industrieel belangrijke geheel W/e/s-
beke, Ooigem, Oostrozebeke " 

Lieven Demedts: ,.Een kleineintiteit 
werkt nog altijd het best Vandaar dat 
WIJ moeilijk kunnen inkomen met de 
heersende centralisatie-tendens De 
burger moet zo dicht mogelijk bij zijn ge
rechtsgebouw staan Dat maakt het al
lemaal meer vertrouwd en meer men
selijk Meer begrijpelijk ook " 

WIJ: Toch zou het kanton opgaan 
in een groter kanton? 

Koenraad Degroote:,,Er is sprake 
van maar het zal zekerlijk geen verbe-
tenng zijn Het kan gewoon met beter 
Het IS goed zoals het is " 

Lieven Demedts: ,,Het eerste voor
beeld waar centralisatie goed bleek 
moet nog komen Decentralisatie blijft 
een noodzaak Dat is ook op politiek 
vlak zo Geef de gemeenten meer au
tonomie en het zal zo weer draaien 
Geef Vlaanderen meer autonomie en 
een reeks problemen zijn zomaar opge
lost Het moet begrijpelijk blijven voor 
de burger Vereenvoudig de procedu
res en breng het recht weer bij de bur
ger Je kan makkelijker de boom her
kennen dan het bos " 

Koenraad Degroote: Ons gerech
telijk kanton bewijst het iedere dag 
Eenvoudig kleinschali^en eerlijk Er is 
bij ons geen achterstand Waar kan 
men dat nog zeggen ' " 

* ,,De geschiedenis van het gerechtelijk 
kanton Oostrozebeke", 96 biz. kost 350 fr 
en IS verkrijgbaar bij de auteurs, Koenraad 
Degroote, Oostdreef 13,8788 Wakken en 
Lieven Demedts, Kalbergstraat 11-13, 
8780 Oostrozebeke. Verzendingskosten -
50 fr 

WEST-VLAANDEREN 
MEI 
19 ASSEBROEK: Daguitstap van het Davidsfonds Ver-Assebroek naar 

Frans-Vlaanderen Inlichtingen en inschrijvingen bij L Grootaerdt, 
tel 36 29 31 

16 ROESELARE: ,,DeBelgischefrankenderecentegebeurtenissen" 
door prof Dr Levy in het Dienstencentrum 't Leeuwke, St Mi-
chielsstraat 23 Org VU-Roeselare 

22 KORTRIJK: 6de Gewestelijke Ijzerbedevaartavond ,,40 jaar na de 
dinamitering" Om 20 uur in de Concertstudio van BRT 2 Org 
IJzerbedevaartwerkgroep-gewest Kortrijk 

24 KORTRIJK: In hettrefcentrum ,,West-Flandria", Graaf Gewijde van 
Namenstraat7 om 18 uur bestuursverkiezmgen VU-Korfrijk-stad, 
om 20 uur Barbecue 

24 IZEGEM: Artistieke uitstap naar Galerij Veranneman in Kruishoutem 
Daarna bezoek museum Dhondt-Daenens, Deurie Vertrek om 13u30 
(prive-auto's) m de Baronielaan Org VSVK 

25 lEPER: Fietszoektocht Vertrek tussen 13 en 14 uur Lokaal Rem
brandt aan de Menenpoort Org VUJO-leper 

26 IZEGEM: Flor Grammens en zijn aktiviteiten door palmer Ruysschaert 
(Oostduinkerke) Om 15u in de bovenzaal van het Oud Stadhuis 
Org VVVG 

JUNI 

IZEGEM: Dia's over de Provence door Rene Moeyaert Om 20u in 
't Spiegelaarke, Brugstraat 47 Org FVV 
ZWEVEGEM: Koud Buffet in 't Boldershof, Harelbekestraat 25 Ge
legenheidstoespraak door Noel Decramer uit Komen Aanvang 20 
uur Inschrijven bij Herman Van Welden (tot 20/5 056/75 64 93, na 
20/5 056/75 60 93) Deelnameprijs 500 fr pp Org Vlaamse Volks
beweging Groot-Zwevegem 
SINT-MICHIELS-BRUGGE: Bezoek aan de Duinenabdij te Koksij-
de en het Paul Delvauxmuseum te St -Idesbald Afreis om 9u30 in 
de Tillegemdreef (met personenwagens) Org Trefpunt Sint-
Michiels 

Oudstrijder'14-'18 

VU-Kortri|i(liuidigiie 
Frans Strubbe 

Op zondag 16 maar l.l. bracht de VU-afdeling Kortrijk-stad hulde 
aan één van haar verdienstelijke leden, de 91 -jarige Frans Strubbe. 

Deze huldiging greep plaats in het Trefcentrum West-Flandria voor 
een bomvolle zaal. 

De akademische zitting, die door de 
aanwezige perslui betiteld werd als 
, steengoed" en ,,kort en bondig, maar 
rijk aan inhoud", werd aaneengepraat 
door de heer Lieven Decaluwe, voorzit
ter van de VU-afdeling Kortrijk-stad Na 
het welkomwoord bracht Riet Declercq, 
voorzitster van de VU van het arrond 
Kortrijk en tevens voorzitster van de 
Partijraad, een groet aan de heer Frans 
Strubbe namens het arrondissement 

Blijvende bijdrage 
Nadien kwam José De Schaep-

meester VU-fraktieleider in de Kortnjk-
se gemeenteraad aan het woord De 
heer De Schaepmeester onderlijnde de 
aktieve rol van de gevierde tot en met 
de tweede wereldoorlog en stelde ver
der dat de heer Strubbe ook een blijven
de bijdrage had geleverd aan de na
oorlogse Vlaamsnationale politieke 
werking 

Nadien hield VU-stichter-voorzitter 
Frans Van der Eist zijn opmerkelijke 
feestrede 

HIJ belichtte de levensloop van Frans 
Strubbe die gekenmerkt is door zijn 
rechtlijnigheid — steeds bleef Frans 
Strubbe zichzelf een koppige volhar 
dende Vlaams-nationalist trouw aan 
zijn overtuiging in alle omstandigheden 

Frans Van der Eist onderstreepte dat 
door de jaren heen veel veranderd is in 

Vlaanderen en dat de VU daarin een 
beslissende rol gespeeld heeft 

,,Voor de strijder Frans Strubbe moet 
het een grote voldoening zijn te kunnen 
vaststellen dat zijn inzet, zijn strijd met 
nutteloos is geweest Een leven van 
trouw, een leven van strijd zoals dat van 
Frans Strubbe is en blijft een lichtend 
voorbeeld Mannen als hij hebben we 
nodig om het arme Vlaanderen van pa
ter Stracke op te tillen uit zijn miserie en 
welvarend te maken", zo besloot de 
heer Frans Van der Eist zijn toespraak 
die op een warm applaus werd ont
haald 
Dankwoorden 

Frans Strubbe, kennelijk ontroerd 
door deze huldiging, sprak hierop en
kele dankwoorden uit ,,lk dank de heer 
Van der Eist, die sprak naar mijn hart 
Ik dank ook mijn oude kameraden jon
gens die met mij hebben gestreden Ik 
hoop dat de Vlaamse beweging einde
lijk tot goede resultaten zal komen in on
ze stad" 

Het zingen van de Vlaamse Leeuw 
sloot huldiging af 

Aansluitend hierop werd een recep
tie gehouden aangeboden door de Fe
deratie van Vlaamse Vrouwengroepen 
waarop de talrijke aanwezigen nog wat 
bleven nakaarten over de stijlvol verlo
pen huldiging 

OOST-VLAANDEREN 
MEI 
16 

18 

23 

25 

LOCHRISTI: De perswereld doorgelicht Hugo Camps spreekt Aan
vang 20 u In de bovenzaal van de ,Lodejo", Dorp Oost 1, Lochristi 
Org Goossenaertskring-Lochristi 
NIEUWKERKEN-WAAS: Afvaart op de Ourthe Deelnameprijs 650 
fr per persoon Per gezin vanaf 3 personen 600 fr per persoon In
schrijven op het VUJO-sekretariaat tel 776 15 47 
RONSE-KLUISBERGEN: Kaas- en Wijnavond m de Sint-
Franciscuskring, Elzelesteenweg te Ronse Gastspreker is Toon Van 
Overstraeten Aanvang 20 uur Org VU-Ronse-Kluisbergen 
AALST: Ie Familiewandeltocht door het natuurgebied ,,Het Os-
broeck"onder leiding van gids Verzamelen om 14u30aan het cafe
taria van het sportstadion Org VU-Aalst-centrum 
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Prof. Billlet voor Leuvense arr. raad: 

„VU kan grote rol 
spelen bl| ontzuiling 99 

Op de raad van 25 april II. heeft het Leuvense arrondissements-
bestuur prof. J. Billiet uitgenodigd om een uiteenzetting te geven 
over de verzuiling in Vlaanderen. Prof. Billiet heeft rond het fenomeen 
van de verzuiling heel wat onderzoekswerk zodat hij alvast borg stond 
voor een boeiende avond. Hans Bracquene trad op als 
gespreksleider. 

Prof Billiet begon met een definitie van 
de verzuiling Verzuiling staat voor een 
netwferk van oranizaties die maatschap
pelijke funkties vervullen en die zich sa
men organizeren op — zogenaamde — 
ideologische of filosofische basis Ty
pisch voor de Belgische verzuiling is dat 
ZIJ geleid heeft tot opsplitsen van de be 
voking in aparte werelden die haast 
naast mekaar teven Politiek zeer be
langrijk IS dat de verschillende zuilen 
ook aanleunen bij een politieke partij 

Vele ladingen 
Sommige van deze elementen wer

den verder besproken Zo de ideologi
sche basis van de zuilen De zuilen noe
men zich katoliek, socialist of liberaal, 
maar bij nader toezien blijkt dat die vlag 
vele ladingen kan dekken Vooral bij de 
katoheke zuil is de ideologische 
grondslag soms zeer onduidelijk De 
aan gang ztjnde ontkerkelijking van 
Vlaanderen heeft inderdaad geleid tot 
een situatie waarin dat katoliek-zijn min
der betekenis krijgt voor de Vlaming 
maar waar de positie van de katoheke 

Voettocht naar 
Scherpenheuvel 

Op Pinksterzondag trekt Dosfelkring 
Kessel-Lo te voet naar Scherpenheu
vel Deze voettocht gaat langs prachti
ge veldwegen en in de vroege morge
nuren Vertrek aan de abdij van Vlier-
beek om 6 u Terugtocht gebeurt per 
auto Alle inlichtmen bij Florent Docx, 
Wijnbergenstraat 48, Kessel-Lo, tel 
016/25 68 21 

zuil daar maar nauwelijks heeft onder 
geleden Prof Bilhet noemt deze situ 
atie echter een kans om de verzuiling 
alvast minder sterk te maken De band 
tussen de zuil en haar leden wordt er 
immers duidelijk minder sterk door en 
een losweken van individuen wordt ei 
door vergemakkelijkt Een analyse van 
voorbije verkiezingsuitslagen en zeker 
de verzwakking van de CVP op lange 
termijn gezien duidt dit voldoende aan 
Dit neemt echter geenszins weg dat de 
druk van de organizatie op haar leden 
en de kontrole zeer scherp blijft Als een 
afwijkende idee al wordt toegelaten kan 
deze idee zeker met naar buiten ge
bracht worden Gelukkig is men in het 
stemhokje alleen 

Moeili jke posit ie 
Prof Biilietgingookdieperinopwat 

de houding van een partij als de Volk
sunie zo kunnen zijn t o v de verzuiling 
De VU zit immers in een moeilijke po 
sitie Enerzijds is de partij duidelijk te
gen de verzuiling gekant maar ander
zijds behoren het overgrote deel van de 
VU-leden, en waarschijnlijk ook van de 
VU-kiezers, tot een van de zuilen Prof 
Billiet waarschuwde er alvast voor al 
wat voor het ogenblik slecht gaat in on
ze maatschappij aan de verzuiling te 
wijten Wanneer men legende verzui
ling wil ingaan moet men wil men eni
ge kans op slagen hebben vermijden 
dat de verdedigers van bepaalde orga-
nizaties die tot een zuil behoren onmid
dellijk toeklappen en zich in hun schelp 
terugtrekken Daartoe is een verfijnd 
taktisch optreden gencht op dialoog 
noodzakelijk 

Als elementen van dergelijke taktiek 

kan men alvast naar voor schuiven dat 
men de term verzuiling omzichtig moet 
gebruiken Bij het gebruik van deze 
term gaan heelwat groepen zich gevi-
zeerd voelen en dan ook onmiddellijk m 
de tegenreaktie gaan Beter zou het zijn 
vooral de enge band tussen zuil en po
litieke partij aan te klagen eerder dan 
het bestaan van de zuil zelf Deze band 
IS immers vaak moeilijker te verdedigen 
en stuit ook binnen de organizatie al
thans bij de leden ervan, vaak op ver
zet Het IS trouwens ook de enge ver 
strengeling tussen zuilen en het beleid 
die geleid heeft tot de onmogelijke 
maatschappij waann wij leven 

VU-opdracht 
Daarnaast moet gezocht worden 

naar samenwerkingsmogelijkheden 
tussen de verschillende zuilen Als men 
er in slaagt domeinen te vinden waarop 
een samenwerking op echt pluralisti
sche bais mogelijk is moet ook dit lei
den tot een verzwakking van de zuilen 

Wat WIJ bij het aanklagen van de ver 
zuiling alvast met uit het oog mogen ver 
liezen is dat de strukturen wel nog 
steeds verzuild zijn maar de personen 
minder Het inspelen op deze evolutie 
en het versterken ervan kan door een 
partij als de VU gebeuren 

Deze nieuwe kijk op verzuiling, waar
mee Prof Billiet voor het eerst naar bui
ten trad, werd daarna in een diskussie-
ronde besproken 

Vermelden wij nog dat deze tsevindin-
gen van prof Billiet, diepgaander en uit
gebreider, aan bod zullen komen in een 
volgend numnfier van ,,Vlaanderen 
Morgen" Hans Bracquene 

ZO^K€BC3€ 

* 22-jange jonge dame 2jaarbedrijfs-
hostess bij INflOV, zoekt werk als ,,be-
dnjfshostess" Talenkennis Ned -Fr 
-Eng - Duits en Spaans Ervanng sta
ges in Flanders Technologie en Jaar 
beurs Voor inlichtingen zich wenden 
O VanOoteghem Senator, Arm Lon-
questraat 31, 9219 Gentbrugge Tel 
091/30 72 87 

BRABANT 
MEI 
16 LENNIK: Afdelingsbestuursverkiezingen in Verzekenng Grote Dorst, 

tegenover de kerk van Eizenngen Van 20 tot 22 uur 
20 TIENEN. Toon Van Overstraeten komst spreken over de splitsing van 

de provincie Brabant In de Bank van Parijs en de Nederlanden, Wol
markt Aanvang 20 uur 

22 WEMMEL: Afdelingsbestuursverkiezingen in KafeeHooghuis Mer 
chemsesteenweg 98 Van 19u30 tot 22 uur 

23 HEKELGEM Afdelingsbestuursverkiezingen in Cultureel Centrum 
Abdijstraat 6 Van 20 tot 22 uur 

23 MERCHTEM: Afdelingsbestuursverkiezingen in Gemeentelijke 
Feestzaal, St Guduladreef te Hamme Van 20 tot 22 uur 

23 TERNAT- Afdelingsbestuursverkiezingen in Kafee Uilenspiegel 
Kerkstraat 24 Van 20 tot 22 uur 

25 LIEDEKERKE: Busuitstap naar Mechelen voormiddag geleid stads-
bezoek, namiddag met parkgids in dierenparkt Planckendael Ver
trek cafe Pajot om 8u Inschrijven 053/66 85 49 Org VI Kring 

26 WOLVERTEM-MEISE:Om20u spreekt Toon Van Overstraeten VU 
senator in de Waalse Gewestraad, in de Sportschuur, Populierenlaan 
Wolvertem Org Karel Bulsfonds Meise-Wolvertem-Oppem 

26 MEISC-WOLVERTEM: Afdelingsbestuursverkiezingen in de Sport
schuur, Populierenlaan Van 19u30 tot 2lu30 

27 HALLE: Afdelingsbestuursverkiezingen in Taverne Rustig Hoekje, 
Minderbroedersstraat 1 Van 19u30 tot 21u30 

27 SINT-PIETERS-LEEUW: Afdelingbestuursverkiezingen in zaal Mo
lenhof, Mekingenweg Van 20 lot 22 uur 

31 VOSSEM: Groot bal l5jaarVU-afdeling-Vossem In zaal Edelweiss, 
Vossemberg 13, Vossem-Tervuren Orkest The Golden Bis Band en 
Studio Mach 1 Aanvang 20u30 Inkom 100 fr , voorverkoop 80 fr 

JUNI 

SINT-ULRIKS-KAPELLE: Afdelingsbestuursverkiezingen in Kafee 
Centrum, Kerkstraat 9 Van 20 lot 22u 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Aalst 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de Stad Aalst heeft de hier 
navolgende funkties opengesteld 

1 funktie van geneesheer-specialist in de otho-rfainolaryngologie (met 
bijzondere bekwaamheid m de othologie) 

— 1 volti)dse funktie van geneesheer-specialist in de orthopedie. 
De keindidaturen moeten bi) ter post aangetekende bnef worden gestuurd 

aan de Voorzitter van het OCMW, Gasthuisstraat 40,9300 Aalst, en die 
nen met de bewijsstukken mterhjk tegen 25 mei 1986 ter bestemming te zijn 

Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot ekonomische 
heronèntering van 4 augustus 1978, genaamd anti knsiswet, zijn de open 
gestelde funkties toegankehjk voor mannen en vrouwen tenzij het uitdruk-
kehjk anders is voorzien 

Bijkomende uüichtmgen zijn op dat adres te verkrijgen bij dhr Humbert 
Barrez, direkteur ziekenhuis, tel 053 78 33 66 binnenpost 110 

(Adv 81) 

Aanbevolen huizen 
Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF Annenkalei 237 
2000 Antwerfjen 

Tel na 19 u 03-2388840 

ZIIMK LOOD KOPER PVC WERKEN NATUUR EN ETERNITLEIEN 
ASFALT ROOFING SHINGELS SCHALIEN DAKPANNEN 

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

PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesleenweg 240, Ternal 

Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
\ an 9 19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-781009 en 053-2127 57 

F R A N S S E N S OPTIEK: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternal 
Tel 02-582 1312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

ccr\ STUDIO 
DANN 

02 428 6 9 8 4 

— Industriële folog'-afie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreporlages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmel 

Tel 02 4781993 

Import Export 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij type offset 
fabrikafie onnslagen - zakonnslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel 052-42 3304 - 42 39 16 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groensiraat 84 2000 Antwerpen 
Tel 0 3 - 2 3 6 4 5 3 1 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Oamiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03 353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

VAKANTIEVERHURING 
VERZORGDE 

APPARTEMENTEN 
KAMERS 

Met kookgelegenheid of met ontbijt 
voor 2,4,5 personen per week of 
14 dagen 
Reservatie 
Eig E Duysters-Minnaert de Smet de 
Naeyerlaan 86-88,8370 Blankentjerge 
tel 050-41 30 70 41 36 54 Krediet 
bank 472 7041761-28 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

Verzeker u goed 
en toch. . . 
goedkoper! 

eMr 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054 41 2 5 8 9 

Wi] bouwen voor u 
sleutel op de dpur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
coremoniewagens 

bpgrdfpnisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053 2136 36 

Houtzagerij 
DE ROOSE N V 

Algemene hout en platenhandel 
Schaven) 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054 33 11 49 
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Schrijver Jos Vandeloo over Tsjernobyl: 

„Het kan ook 
hier gebeuren!" 
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Schrijver Jos Vandeloo over T 

„Het kan ook 
hier gebeuren 

Mortsel. — De meeslepende roman ,,Het gevaar" 
van Jos Vandeloo verscheen in 1959. Ondertussen is 
dit meesterwerk aan zijn 24ste Nederlandse editie toe 
en werd het in liefst 15 vreemde talen vertaald. 

Alhoewel aanvankelijk niet aldus bedoeld, werd dit 
boek reeds in de zestiger jaren een wapen in handen 
van de tegenstanders van nukleaire energie. Vande
loo sloeg inderdaad de spijker op de kop. Dit bewijst 
de katastrofe in Tsjernobyl. 

Jos Vandeloo •,,Iemand die een waarschuwende vinger opsteekt mag 
toch met verweten worden behoudsgezind te zijn'^i" 

JOS VANDELOO in WIJ voor
stellen hoeft eigenlijk niet 
meer, dit gebeurde vorig 

jaar uitgebreid m een „Zomers 
gesprek" dat wij met deze schrijver 
hadden Deaanleiding voor dit in
terview ligt voor de hand de ont
hutsende gelijkheid tussen de ge
volgen van de ramp in Rusland 
en het door Vandeloo verzonnen 
verhaal nu 27 jaar geleden 

WIJ: In 1959 verscheen uw 
boek „Het gevaar". Wat moti
veerde U toen om dit te schrij
ven ? 27 jaar geleden leek het op 
science fiction. Vandaag weten 
wij wel beter. 

J. Vandeloo: ,,Het is inderdaad 
meer dan een kwarteeuw geleden 
De kritici noemden het toen scien
ce fiction Voor mij was het een 
werkelijkheid die klaar stond 

Ik had immers als steenkool-
deskundige in diverse laboratona 
gewerkt Toen waren reeds de 
eerste symptomen van een naken
de energiekrisis merkbaar Je voel
de dat stookolie en aardgas maar 
vooral ook kernenergie aan belang 
zouden winnen Ik stelde me toen 
reeds vragen over de gevaarlijk
heid van die nieuwe materie 

Daarop schreef ik dit verhaal 
waarin ik het met alleen had over 
de reële radio-aktiviteit maar ook 
over de radio-aktiviteit op moreel 
gebied in de hedendaagse samen
leving Het isolement van het indi
vidu in grote steden, de vereenza
ming ook dat IS radio-aktiviteit 
waar men kan van doodgaan " 

Schrijver is 
'n barometer 

WIJ: Er was in '59 nog weinig 
bekend over dit goedje... 

J.Vandeloo:,,/nderdaad Toch 
wou ik een boek schrijven over een 
ongeval in een kerncentrale Ik ben 
toen naar Mol geweest Aanvanke
lijk kreeg ik er geen toegang, men 
wou daar kennelijk geen pottenkij
kers Mits enige druk raakte ik toch 
binnen De naam Mol mocht wel 
met in mijn boek genoemd worden 

Ik heb tijdens mijn verblijf heel 
veel mensen ontmoet Ik mocht al
lerlei vragen stellen en overal gaan 
kijken Mijn vraag klonk steeds 
weer opnieuw ,, Wat gebeurt er als 
er hier iets misloopt''" Het ant
woord was al even stereotiep, 
halsstarrig, bijna eigenzinnig ,,Er 
kan hier niks mislopen' Alle veilig
heidsmaatregelen zijn perfekt " 
Of nog ,,Er moeten minstens vier 
mensen vlak na elkaar een ernsti
ge fout maken vooraleer er iets ver

keerd gaat " Noch over de moge
lijke menselijke noch over de on
vermijdelijke technische fouten 
werd een woord gerept 

Mijn standpunt was en is echter 
waar mensen werken kan men zo 
,, vertrouwd" raken met de omgang 
met gevaarlijke stoffen, dat men 
het grote gevaar met meer beseft 
Of men kan ziek zijn, of verstrooid 
of onverantwoordelijk Dit is nooit 
uitgesloten 

In mijn verhaal heb ik dan zelf 
maar een ongeval verzonnen Ja
ren later bleek dit door de feiten be
vestigd te worden Niet alleen in 
Mol (waar het been van een arbei
der diende geamputeerd wegens 
bestraling), maar ook elders in de 
wereld gebeurden ongevallen met 
kernenergie Meestal worden die 
verdoezeld en stil gehouden Mijn 
zorg ging ook uit naar het onzorg
vuldig omspringen met radio-
aktieve afval Daar heeft men trou
wens tot op vandaag helemaal 
geen oplossing voor 

Deze zaken worden van dag tot 
dag aktueler " 

WIJ: Dat is precies het mer
kwaardige. Zelfs een aantal 
ziekte-symptomen, die U toen 
beschreef, blijken na de ramp in 
Tsjernobyl ook zo te zijn?! 

J. Vandeloo: ,,Over de medi
sche kant van de zaak was er in 
1959 relatief weinig bekend Ik had 
wel enkele artsen geraadpleegd, 
maar die wisten er helaas ook heel 
weinig van, of hadden niet meer 
dan enkele veronderstellingen 

Maar dé ultieme behandelingsme-
tode die ik in mijn boek even heb 
aangeraakt betrof de behandeling 
met beendermerg Het merkwaar
dige IS dat de Amenkaanse speci
alisten die naar de Sovjetunie zijn 
afgereisd, precies deze behande
ling (zullen) toepassen Natuurlijk 
met omdat ik dit geschreven heb, 
maar het is een vreemde koinci-
dentie 

Een schrijver is als een barome
ter van de tijd waann hij leeft En 
hovt--ndien vervult hij vaak ook een 

voorspellende funktie Dit is hier 
wel heel duidelijk Is dit louter ge
luk, betreft het helderziendheid ^ Ik 
weet alleen dat ik bepaalde zaken 
probeer ,,op te vangen" 

Dit betekent met dat ik mij geluk
kig voel met de bevestiging van 
mijn voorspellingen Want het gaat 
om heel tragische en biezonder ge
vaarlijke dingen " 

WIJ: Welk was uw reaktie toen 
U het nieuws over Tsjernobyl 
vernam? 

J. Vandeloo: ,,lk kreeg de be
vestiging van de bewenng dat het 
om heel gevaarlijke dingen gaat 
En voorts werd ik weer eens getrof
fen door het feit dat zo 'n zaken al
tijd geminimaliseerd en verdoezeld 
worden door de overheden Niet al
leen door de Sovjetunie 

Je hoort velen nu boosaardige 
opmerkingen maken over het zwij
gen van de Russen en het gebrek 
aan informatie Maar dat gebeurt 
overal Het is natuurlijk nog nooit zo 
erg geweest Aanvankelijk pro
beert men het altijd stil te houden 
Ook in Harrisburg en Sellafield 
Ook daar zei men eerst dat het met 
erg was Nu blijken in Sellafield 
reeds 300 mensen aan kanker 
gestorven te zijn 

Laksheid en lobby 
WIJ: Hier kan dit nooit gebeu

ren...., zegt men. 
J. Vandeloo: ,,Kijk, daar sta ik 

altijd verbaasd over ,,Hier kan dit 
met gebeuren, vermits er een be
tonnen koepel over zit", wordt be

weerd Dat IS larie Het blijft een ge
vaarlijke zaak Als hier zo'n 
monster losbreekt dan kan dit eve
neens door de bodem zakken ten
gevolge van de immense hitte die 
verspreidt wordt 

Ik hennner me de woorden van 
een ingenieur in Mol in '59 Wan
neer ik hem vroeg ,,Wat gebeurt 
er nu als het toch misloopt men 
zo'n reaktor'^", antwoordde hij 
heel eerlijk ,,Dat weten we zelf ei
genlijk niet echt Als er ooit iets mis
gaat met zo'n reaktor, waardoor ie 
onhandelbaar wordt, dan volgt er 
een hoogstwaarschijnlijk een dra
ma'" Toen ik hem daarop vroeg of 
desgevallend ook Antwerpen be
dreigd werd, zei hij dat mag worden 
aangenomen dat in een cirkel met 
een straal van 30 km het leven zou 
verdwijnen Als je dit weet, dan 
kun je rustig stellen dat eigenlijk 
heel Vlaanderen kan ven/voest wor
den Doel ligt amper 10 km van Ant
werpen Bovendien kun je een stad 
zoals Antwerpen met evakueren '' 

WIJ: U was niet de enige die 
voor de grote gevaren waar
schuwde. Denken we maar aan 
de knappe film ,,China Syndro
me" met Jane Fonda. Zijn de 
overheden dan doof? Of steekt 
er een duivels mechanisme ach
ter, om het toch maar te blijven 
doen? 

J. Vandeloo: ,,lk meen dat er 
twee dingen achter steken Voor
eerst een veel voorkomende laks
heid bij de overheid die zegt ,,Het 
zal wel niet zo 'n vaart lopen Het is 
allemaal met zo erg " Op dit ogen
blik stellen wij ditzelfde vast bij de 
behandeling van het dossier van 
de Limburgse steenkolen Dit is 
een veel eksplosiever situatie als 
de overheid in Brussel vermoedt 
Als morgen die mijnen inderdaad 
zouden gesloten worden, dan krijg 
je daar ongetwijfeld een kettin-
greaktie waarbij heel zeker doden 
zullen vallen Dit is vanwege de 
overheid vrij ,,onzurgvuldig"gere
deneerd 

Ten tweede steekt daar de ster
ke lobby van de elektnciteitsmaat-
schappijen achter Die goedkope 
en propere elektnciteit willen pro
duceren Maar met de gevaren — 
die eraan verbonden zijn — willen 
inkalkuleren Wanneer men met 
een gevaarlijke stof werkt, dan 
moeten alle voorzorgsmaatregelen 
genomen worden, ook als deze 
ontzettend duur zijn Dat is kenne
lijk met het geval Voor radio-
aktieve afval heeft men geen enke
le oplossing' 

Wat toch tot nadenken moet 
stemmen is dat er in alle kerncen
trales over de hele wereld kleine en 
grote incidenten voorvallen " 

Burger slecht 
beschermd 

WIJ: Omheen België was blijk
baar een soort vlies gespannen: 
in Aken mochten de koeien niet 
meer op de weide, maar rond Eu-
pen huppelden deze runderen 
dartel in het rond? Begijpe wie 
kan. 

J. Vandeloo: ,,Je kan beter wat 
te veel veiligheidsmaatregelen ne
men dan te weinig Het kan dat Ne
derland en Duitsland en Italië iets 
te veel beperkingen hebben opge
legd Maar het IS stellig zo dat men 
bij ons te weinig doet Ik begrijp 
trouwens met dat men daar met 
zwaarder aan tilt Want het is inder
daad onmogelijk dat koeien in 
Aken gevaarlijk gras naar binnen 
krijgen terwijl ze vijf km ongevaar
lijk mogen doorgrazen Dit IS onmo
gelijk I 

Ik denk voorts dat men de gevol
gen op lange termijn zwaar onder
schat Misschien is deze, .politiek 
geïnspireerd door de vaststelling 

dat WIJ met over een eigen energie
bron beschikken, met uitzondering 
van de bedreigde Limburgse ko
len Dit mag evenwel met beteke
nen dat men daardoor nalatig gaat 
optreden en te laat uitpakt met vei
ligheidsmaatregelen Dit IS onver
antwoord Om dan nog te zwijgen 
over de waanzin die de verantwoor
delijke van de Burgerbescherming 
de wereld instuurde " 

WIJ: Behoort U nu niet tot het 
konservatieve kamp? Kernener
gie staat gelijk met vooruitgang, 
en het menselijk vernuft zal uit
eindelijk alles wel oplossen... 

J. Vandeloo: ,,Het menselijk 
vernuft is uiteraard nog onbe
grensd Maar de mens heeft ook 
zijn limieten op dit ogenblik Er is 
nog een gebrek aan kennis op ve
lerlei gebied Wat volgende gene
raties weer zullen goedmaken 
Vandaag weten we evenwel nog 
met alles en bepaalde veiligheids
systemen bieden geen garanties 
tegen rampen zoals deze in Tsjer
nobyl 

Ik blijf erbij dat het ook hier kan 
gebeuren, misschien in een ande
re vorm Waarom zou er hier geen 
ontploffing kunnen plaatsvinden ^ 
En dan mag je nog een betonnen 
koepel hebben Men weet immers 
met welke hel kan losbreken " 

WIJ: Wat moeten we dan in af
wachting doen? Het is nu zover. 
Welk alternatief rest ons? 

J. Vandeloo:,, Da/ /s heel moei
lijk te zeggen Men heeft hier dui
delijk gekozen voor kernenergie 
Dit betekent in feite dat er nog meer 
kerncentrales zullen komen en dat 
men de veiligheidsmaatregelen 
misschien zal verdubbelen 

Wat met wil zeggen dat alle ram
pen uitgesloten zijn, vermits er heel 
onvoorziene dingen kunnen ge
beuren Kijk maar eens even naar 
de,, Challenger", waar men zo ver 
gevorderd was met de spitstechno
logie Toch IS die ontploft Indiener 
iets ernstigs in Doel fout loopt, dan 
vrees ik het ergste De rampen
plannen, voor zover die er al zijn, 
zullen volkomen ontoereikend zijn 
We zijn overgeleverd aan toevalli
ge omstandigheden Je kunt 
slechts hopen dat het nooit ge
beurt Iemand die een waarschu
wende vinger opsteekt mag toch 
met verweten worden behoudsge
zind te zijn " 

Hopen 
op vernuft 

WIJ: Zijn we bezig met de 
voorbereiding van het einde van 
de wereld? 

J. Vandeloo: ,,Als je weet dat 
het losgebroken reaktorhart op ei
gen kracht de grond kan inzinken 
en zich door de aardkorst heen zou 
kunnen boren, wat gebeurt er dan '> 
Ben je dan de wereld met aan het 
verwoesten '> Ik denk dat dit gevaar 
reëel is 

Het enige wat wij kunnen vragen 
IS dat men voorzichtig is met de uit
breiding van wat men zo mislei
dend ,, kernpark" noemt Al heeft 
het niks met een park of groen te 
maken En dat men de veilig
heidsmaatregelen nog veel strikter 
maakt Maar het blijft een pro
bleem, zolang wij zullen leven Ik 
kan alleen maar hopen dat het 
menselijk vernuft een antwoord zal 
vinden op al deze risikodragende 
f akteren " (pvdd) 
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