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„Alles wat we vragen is dat de anderen zich ook aan de 
afspraak houden. Of willen ze dat samenleven onmogelijk maken? 

Dat ze het dan zeggen, nu meteen, liefst zonder omwegen." 
(Hoofdredakteur Mare Platel in „Het Belang van Limburg" van 28 januari '87) 

De grote leugen 
„Gouverner, c'est prévoir — regeren is vooruitzien". Als de 

staatsmanskunst van Wilfried Martens geijkt moet worden aan 
deze oude waarheid, schiet er weinig van over. Niemand zal ont
kennen dat de eerste-minister een lepe arrangeur is, een kat met 
vele taaie levens gehard in de strijd om boven te blijven. Maar of 
daarbij veel regeren, vooruitzien te pas komt? 

Vandaag 29 januari is een verjaardag. Dag op dag vier jaar ge
leden, op dezelfde datum van 1983 beviel Martens van het plan om 
de Voerstreek bij Brabant te voegen. „Maar die mensen mogen er 
blijven wonen, hoor". Met dit dubieus staaltje van staatsmanshu
mor werd het plan bekend gemaakt. 

Het werd door Vlaanderen weggehoond. Wat de eerste-minister 
niet belette om onverwijld uit te pakken met een nieuwe improvi
satie. Happart werd burgemeester, de benoeming zou echter 
slechts elf maanden later definitief worden. En in die tijd — zo liet 
Nothomb verstaan — zou Happart Nederlands leren. 

Toen, reeds vier jaar geleden, begon de paardemolen te draaien. 
De kortzichtige begeerte van Martens om te allen prijze te overle
ven als eerste-minister bracht hem er toe, zich neer te leggen bij 
de eisen en de grillen van zijn onooglijk Waals zusterpartijtje, de 
PSC. 

Vandaag is het niet alleen Happart. Het is ook Capart. Het is 
niet alleen meer de Voerstreek. Het zijn ook en vooral de randge
meenten. Gouverner, c'est prévoir? Ook de paardemolen van de 
randgemeenten begon vier jaar geleden te draaien. In 1983 reeds 
stelde de Raad van State Vlaamse klagers tegen Nederlands-
onkundige OCMW-leden in het gelijk, te Kraainem en te 
Wezembeek-Oppem. De Raad van State vernietigde benoemin
gen. De francofone gemeenteraden legden die vernietiging naast 
zich neer en benoemden opnieuw. Nothomb trad niet op. Martens 
liet betijen. 

Dat een verwittigd man er twee zou waard zijn, blijkt niet toe
passelijk op Martens. Vier jaar lang en over een nieuwe rege
ringsvorming heen liet hij de problemen rotten. 

Hij krijgt ze vandaag voor de voeten geslingerd, rotzooi genoeg 
om over uit te glijden. En in ieder geval te veel om ook maar enigs
zins behoorlijk te kunnen besturen. Hij krijgt ze voor de voeten 
geslingerd door de Walen, door de PSC-ers die jarenlang de arro
gantie van hun macht gewoon zijn geworden. 

Spijtig dat zo weinig Vlamingen Gerard Deprez, de PSC-
voorzitter, gezien hebben op het tv-scherm verleden zondag. Met 
wellust somde Deprez de hakken op die zijn partij de eerste-
minister heeft gezet, de nederlagen die zijn partij de CVP heeft 
doen slikken: de benoeming van Happart, de verijdeling van de 
federalisering van het onderwijs, de paardemolen. Gesterkt door 
deze overwinningen gaat Deprez thans resoluut verder. Hij eist 
dat voortaan de taaibetwistingen in faciliteitsgemeenten niet 
meer voor een Vlaamse Kamer maar voor een tweetalige Kamer 
van de Raad van State worden beslecht. 

Deze eis wil met één slag de klok een kwarteeuw terugzetten. 
Wat Deprez eist is noch min noch meer dan de vernietiging van 
de eentaligheid van Vlaanderen en Wallonië, zoals ze begin der 
zestiger jaren wettelijk werd geregeld. 

Wat is het meest te verachten: de driestheid van Deprez of de 
lankmoedigheid en de halfslachtigheid van Martens, die deze 
driestheid gemaakt en gevoed heeft? 

Inmiddels is het politiek bedrijf in de Wetstraat gezakt tot een 
lamentabel peil, dat de afkeer van de burger voor de politiek al
leen maar kan versterken. De eerste-minister staat openlijk voor 
schut als bluffer: de oplossing die hij aankondigde vóór 26 janu
ari, is uitgebleven. 

Heel dit wansmakelijk bedrijf van halfheid en gebrek aan moed 
speelt zich af tegen de achtergrond van ontsporing van de finan
ciële toestand en van sociale drama's. Rond Temse en in Limburg 
kijken tienduizenden gezinnen met angst de toekomst tegemoet. 

Terwijl de Vlaamse scheepsbouw wankelt en de Limburgse toe
komst wordt dichtgegooid is Martens op zoek naar de zoveelste 
leugen die hem een paar weken, een paar maanden verder moet 
brengen. tvo 

Ruzie in kristelijke familie? 

'n Adellijk huwelijk... 
Het zit er weer eens bovenarms op in de l<ristelijl<e 

partij-familie CVP-PSC. Zo lijkt liet althans. 

OEVEEL keer hebben wij 
het al niet meegemaakt? 
Rond één of ander dossier 

ontstaat er kommunautaire hei
bel. Her en der worden stoerklin-
kende verklaringen afgelegd en 
iedereen kijkt uit naar de grote 
krachtmeting. Die er heel zelden 
komt. 

Denken we maar even terug 
aan de diskussie rond de kommu-
nautarizering van het onderwijs. 
Tijdens de zomer van '85 werd 
beslist de parlementaire verkie
zingen met enkele maanden te 
vervroegen. Er restte nog net de 
tijd om een zg. Verklaring tot 
Grondwetstierziening door het 
Parlement te laten goedkeuren. 
Opdat het daaropvolgende Parle
ment toch minstens de kans zou 
hebben om eventueel de Grond
wet te wijzigen en waardoor mis
schien een begin kon gemaakt 
worden van de overheveling van 
de bevoegdheden en middelen 
naar de beide gemeenschappen 
toe. 

Alle Vlaamse en ook de meeste 
Franstalige partijen waren het 
daarover eens. Plots kwam de 
PSC op de proppen. Dit kleine 

partijtje zegde heel duidelijk 
,,neen" tegen de goedkeuring 
van zo'n Verklaring. Wat op zich 
geen onoverkomelijke hinderpaal 
mocht zijn, vermits er een na
drukkelijke meerderheid over
tuigd bleef van de wenselijkheid. 
Maar uitgerekend op dat moment 
begon de bijna mystieke huwe
lijksrelatie opnieuw te spelen. De 
PSC-voorzitter stapte naar het 
kamertje van zijn CVP-kollega 
(wat niet moeilijk is, vermits zij 
nog steeds onder hetzelfde dak 
wonen) en zei dat dit niet kon. 

,,Het" lukte, andermaal. Niet
tegenstaande de onvoorwaarde
lijke aanbiedingen vanwege de 
oppositie, koos de CVP uiteinde
lijk toch maar maar voor de PSC. 
En de Verklaring tot Grondwets
herziening kwam er niet. Ook in 
de aanslepende Happart-story 
gaat de CVP telkens weer door 
de knieën voor de eisen van de 
PSC. 

Nogal wat achtbare burgers 
vragen zich af hoe dit te verkla
ren is. Er blijft slechts dat ene 
antwoord: de CVP is inderdaad 
boven en voor alles een partij die 
de macht wil behouden in héél 

het land en dus moet zij de band 
behouden met haar franstalige 
partner. Dit impliceert echter dat 
de CVP steeds weer bereid is al
lerlei andere principes te verloo
chenen. Er staat immers zoveel 
meer op het spel dan bv. het 
Vlaams belang of zelfs de belan
gen van de kristelijke gemeen
schap. 

Of was U vergeten dat macht 
ontzettend veel met geld te ma
ken heeft? Een scheiding in het 
CVP-PSC-gezin zal er bijgevolg 
nooit komen. Net zomin als in uit
gekiende adellijke huwelijksrela
ties waar veel poen mee gemoeid 

'S (pvdd) 

12 april! 
Op zondag 12 april 

moet de Brusselse Mag-
dalenazaal stampvol zit
ten met VU-leden en -
sympatisanten. Die dag is 
er immers een grootse 
VU-meeting en -happe
ning gepland. 

Iedereen wordt ver
zocht deze dag vrij te 
houden I 
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... en WIJ 
H/// ontvangen graag bneven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

Vorige dinsdag, 20 januari hield 
Thyl Gheyselinck een uiteenzetting 
over Zijn plan met de Kempische 
Steenkoolmijnen Ook vanuit de nok-
volle Grote Aula te Leuven konden er 
vragen gesteld worden Studenten en 
aanw/ezige mijnwerkers uit onze fu-
siegemeenten Neeroeteren en Opoe-
teren hebben ons de krantenberich
ten bevestigd De heer Gheyselinck 
heeft daar op een ongewoon felle ma
nier uitgehaald naar de Volksunie en 
vooral naar de persoon van de VU-
voorzitter Jaak Gabriels Hij noemde 
letterlijk de houding van Gabriels in
zake de KS .Lichtzinnig en onver
antwoord" Gabriels werd vergeleken 
met ,,De rattenvanger van Hamein" 
Als VU-afdeling nemen wij deze be
schuldiging aan het adres van onze 
nationale VU-voorzitter met' 

WIJ vinden het gewoon laf en getui
gend van weinig fair-play vanwege de 
heer Gheyselinck om iemand die 
daar met aanwezig is op die manier te 
typeren 

Als VU-afdelmg die direkt betrok
ken IS met de sluiting van KS, nodi
gen wi) de heer Gheyselinck uit om in 
het publiek een debat aan te gaan 
met de heer Jaak Gabriels, hier ter 
plaatse in het Kultureel Centrum te 
Neeroeteren Als er nog een mini
mum fair-play bestaat dan moet de 
heer Gheyselinck onze oproep posi
tief beantwoorden' We zijn be
nieuwd' 

M. Meeuwis, 
VU-voorzitter Neeroeteren 

WATHELET 

Wathelet is een sympathiek man 
en meent het goed met de Walen Dat 
hij wil dialogeren met de Vlamingen is 
ook toe te juichen Denk echter aan 
het oude Vlaamse spreekwoord ,,Als 
de vos de passie preekt, boer bewaak 
uw ganzen" Met andere woorden 
als een Waal zoete broodjes bakt, 
Vlaams boerke denk aan uw centen 
Want het is altijd zo geweest dat wij 
voor elke toegeving van Waalse kant, 
dubbel en dwars moesten betalen 
Dat kan nu veranderen als elk Ge
west en elke Gemeenschap volledige 
autonomie krijgt, zodat wij eindelijk in 
echte solidariteit met onze Waalse 
zuiderbuur kunnen leven Er moet 
echter eerst nog het een en het ander 
rechtgezet worden De splitsing van 
ASLK en Gemeentekrediet is een van 
die zaken Ook het ministerie van 
Binnenlandse Zaken moet voor elke 
gemeenschap afzonderlijk ingericht 
worden Elk Gewest dopt zijn eigen 
boontjes en laat verder de buur met 
rust Dat is de ideale tweestatenbond 
die WIJ wensen Is de Waalse eerste-
minister het daarmee eens'' 

J.G., Maasmechelen 

VRT (1) 

Het IS weer eens ,,beentje stijf hou
den" geblazen voor de VU 

De anderen, de CVP op kop zijn 
reeds aan de zoveelste aftocht be
gonnen, dapper bijgestaan door de 
Vlaamse helden van de PVV 

ZIJ hebben blijkbaar weer eens be
vel gekregen van hun Frans-Waalse 
broodheren, de PSC op kop De grote 
baas van de BRT is komen vertellen 
dat we van deze Vlaamse verzuchting 
maar wéér eens zullen moeten af
zien, om financiële redenen 

Wat de f van RTBf gekost heeft zijn 
onze zaken met, dat gaat alleen de 
Walen aan' 

Wat de Vlaamse TV-kijker moet be
talen (in de nationale pot) om de RTBf 
draaiende te houden is ,,solidari
teit" Moet ook zo zijn, want demo-
kratisch 

Dat (nauwelijks) 3 miljoen Walen 
net zoveel TV-gelden hebben als 6 
miljoen Vlamingen is normaal 1 
Waal IS immers nog altijd gelijk aan 2 
Vlamingen' 

Hoeveel aan het ,,belastingsplich-
tige" Vlaanderen aldus reeds besto
len werd en nog zal worden, staat in 
cijfers vast maar laat blijkbaar ieder
een koud 

VRT' Maar man, wat een hoop on
kosten' Wie gaat dat betalen' En 
dan die stomme V (van Vlaanderen) 

En zo blijft 't Belgiekske draaien, 
van carrousels gesproken 

Q.V.D., Kraainem 

VRT (2) 
Dat m het begin VRT in het buiten

land vragen zal doen rijzen, is juist, 
maar ook die naam zal na enige tijd 
gemeengoed zijn Duitsland heeft 
toch ook ARD en ZDF, voor Fransen 
en Engelsen was dat toch ook met zo 
duidelijk Fransen zeggen Allemagne 
en Engelsen zeggen Germany, toch 
IS het Deutschland ORF is voor velen 
ook nog raawoeldchtig, wie iets af
weet van Ocstenrijk zal dat wel be
grijpen 

De VVB zou het erg vinden moch
ten de politici terugkomen op een ge
meenschappelijke houding in ver
band met Vlaamse Radio en Televisie 
voor ongegronde redenen Wij me
nen dat het hoog tijd wordt dat wij ons 
als Vlamingen en als Vlaanderen aan 
de buitenwereld tonen Dit is mis
schien een detail maar als wij het 
zelfs nog met doen in onze namen 
dan verdienen wij de naam van een 
volk met 

De VVB rekent erop dat parle
mentsleden blijven bij hun principiële 
overeenkomst en de naam van onze 
radio en onze televisie voortaan al
leen als Vlaamse Radio en Televisie 
zullen aanduiden 

WIJ verwachten van onze politieke 
mandatarissen standvastigheid m 
deze zaak 

(Ingekort) 
VVB-West-Vlaanderen 

JAPAN 

,,WIJ" van 20 november '86 over 
Japan kwam hier vandaag, 22 januan 
'87 aan Langs de trage bootpost 

Ik heb het stuk heel graag gelezen 
De beide bijdragen over Japan en 
over mezelf in Japan zijn vlot lees
baar, vriendelijk en juist gesteld Daar 
ben ik blij en dankbaar om 

Ik hoop maar dat u nog steeds een 

beste hennnering overhoudt aan uw 
verblijf in Japan — de enkele dagen' 
— en dat de terugreis goed verliep 

Hier IS alles best We hadden van
daag een berijmde morgen maar een 
heel zonnige dag de Japanse winter 
op zijn best' 

André Broekaert, Tokyo 

DE CVP EN HAPPART 

De CVP IS wel de kampioen in het 
tafelsprmgen Goeverneur Vander-
meulen speelt duidelijk en bewust in 
de kaart van de regering door zo lang 
te talmen en Happart te schorsen, om 
zo enkele weken uitstel van exekutie 

te verlenen aan Martens 6, want eens 
moet er toch klare taal worden 
gesproken 

Wat een komedie want nog eens 
mag Happart zijn klucht opvoeren en 
de carroussel laten draaien 

Dat de PVV een pest voor Vlaande
ren IS weten we reeds lang, maar nu 
wordt de mosselhouding van de CVP 
nog maar eens duidelijk Eerst bewe
ren dat na 30 september de uitspraak 
alles zou opgelost zijn, want het ar
rest moest volledig uitgevoerd wor
den En nu IS er weer uitstel en wordt 
er toegegeven, alleen maar om de re-
genng te redden We zijn die kome
die meer dan moe Bedankt CVP voor 
uw mosselhouding' 

IJzerbedevaartkomitee-
gewest Maaseik 

WATHELET 

Melchior Wathelet, het 8ste wereld
wonder' 

Een Waal die behoorlijk Neder
lands spreekt' Dat is alvast toege
geven 

Een uitbundig Vlaams publiek dat 
met handgeklap vraagt om een ,bis-
nummer" (tijdens de Mikeshow), dat 
IS zwaar overdreven' 

Mensen laat ons ernstig blijven 
Duizende Vlamingen spreken dage
lijks Frans van hetzelfde of hoger peil 
dan minister Wathelet, zonder 
daarom een speciale opleiding in 
Frankrijk te hebben genoten of een 
universitaire graad te hebben be
haald 

Groot IS blijkbaar de belangstelling 
en bewondering van de ,,VTR" voor 
de kruistocht van deze Waalse oppor
tunist door Vlaanderen, die het zo 
goed met Vlaanderen zou menen' 

Nochtans bevat het 2-maandelijks 
tijdschrift ,,Wallome-Bruxelles", 

uiteraard in het Frans gesteld, onder 
politieke verantwoordelijkheid van 
diezelfde Wathelet uitgegeven, ach
teraan ook een aantal bladzijdenver-
taling van alle bijdragen in het En
gels, Duits en Spaans vertaald, 
maar met in het Nederlands" 

Wellicht zegt Wathelet .Luister 
naar mijn woorden, kijk met naar mijn 
daden'" zoals trouwens zoveel an
dere politiekers binnen de huidige be
windsmeerderheid' 

G.V.L., Kapellen 
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Woont de Vlaamse 
Stomme van Portici 

in uw straat? 
Op 25 augustus 1830 -werd te Brussel tijdens het zingen van 

de opera „La Muette de Portici" de schreeuwlelijkerd België 
geboren. (De rest van het verhaal kent U 'weD. 

Maar als wij nu eens onze eigen Stomme van Portici zongen? 
Misschien gaat daarbij de bouwvallige Kongreskolom 

aan het wankelen... 
Om zo'n muzikale happening op noten te zetten zoeken wij: 

zangers, koortjes, bandjes, orgeldraaiers, orkesten, tromme
laars, fluiters, doedelzakblazers, pijpers, okkarinaspélers, lie-
remannen, rommelpotfanaten, triangelvirtuozen, grote klein
kunstenaars, akkordeonisten, enzoverder enzovoort. Zoveel 

als ze zijn, wij noteren hun namen, adressen, 
telefoonnummers. 

Misschien spelen wij dan ooit samen de definitieve „Stomme 
van Portici"... 

ü kunt ons daarbif helpen door de redaktie van dit weekblad een 
brief te schrijven of een bellet|e te geven met ww artiesten en hun 

kunsten. 
Red. „WIJ-De Stomme van Portici" 
Barrikadenplein 12 — lOOO Brussel 
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Kuijpers 

moet 
opletten 

Metro-dood 

Mevrouw Nelly Maes, de heren 
Kuijpers en Anciaux evenals de 
WIJ-journalisten doen er goed 
aan de komende dagen niet ach
teloos op een perron-boord de 
komst van de metro af te wach
ten Ze zouden wel eens hetzelf
de lot kunnen ondergaan als die 
Zweedse admiraal Algernon 

Carl Fredrik Algernon werd op 
15 januan waarschijnlijk onder 
een Stockholms metrostel ge
duwd, vermoedelijk omdat hij te
veel wist over de bedenkelijke rol 
van zijn regenng bij de illegale 
verkoop van Zweedse wapens en 
eksplosieven aan Iran Luidens 
hardnekkige geruchten zouden 
immers ook verschillende Zweed
se ondernemingen de wet op de 
internationale wapenhandel ge
schonden hebben, en dit ,,dank
zi j" de aktieve medeplichtigheid 
van de (socialistische) regering 

De verdenking is groot dat Alger
non, die het hoofd van de inspek-
lie van oorlogsmaterieel was, ver
moord werd omdat sommigen 
vreesden dat hij ooit eens zou 
gaan praten ten overstaan van de 
doeane-politie 

Dat ook de Belgische overheid 
aardig verveeld zit met het feit dat 
er iets uitgelekt is i v m de Belgi
sche medeplichtigheid, blijkt uit 
de hoogst zenuwachtige en opge
wonden manier van antwoorden 
op kritische vragen terzake door 
minister Leo Tindemans Alleen 
maar ongenoegen en vrees, of 
knaagt het geweten "> 

Wh 

„Nationalisme 
doden" 

Agalev-kamerlid Ludo Dle-
rickx IS een schitterend woord
voerder van datgene wat door de 
hoofden van de Groene leiders 
spookt In een vraaggesprek met 
,,La Libre Belgique" vertolkt deze 
man andermaal zijn ideeën over 
het kommunautaire vraagstuk, 
onder de veelzeggende titel, die 
braakt van pacifisme „// faut tuer 
les nationalismes" 

HIJ krijgt van deze Belgisch-
minnende krant ruimschoots de 
kans al zijn gal te spuwen op de 
nationalisten Deze laatsten 
wordt zowat beladen met alle zon
den van Israel Dierickx bewijst 
echter bovenal dat hij oprecht 
niks begrijpt van het wezen van 
het nationalisme Als je deze man 
zou geloven, dan zijn nationalis
ten eigenlijk een gevaarlijke ben
de oorlogszuchtige, nooit-kon-
struktieve, impenalistische perso
nen Het woord ,,fascisten" valt 
net met 

Het IS met de eerste keer dat wij 
ons groen ergeren aan de hatelij
ke nonsens van deze en andere 
Agalev-ers Het is alleen maar 
jammer dat een deel van de men
sen — die eerlijk en terecht be
kommerd zijn om de kwaliteit van 
net leefmilieu — zich laten verlei
den door het vriendelijk ogend 
vignetje van Agaiev De tijd is rijp 
om de hypokriete Agalev-ballon 
te doorprikken 

Dierickx 
haat 
nationalisten 

NUFS^?' 
Kamerlid Vic Anciaux 

" Vorige week ging In de 
Vlaamse raad de „Brussel-
Kommissie" van start. Wat is 
de bedoeling? 

„Negen maanden nadat ik het 
voorstel tot opnchting deed in de 
Vlaamse Raad, is de kommissie-
Brussel eindelijk van start ge
gaan Ze heeft als opdracht te 
onderzoeken op welke wijze en 
met welke middelen de besluiten 
van het Kongres van de Brussel
se Vlamingen kunnen omgezet 
worden in het beleid van de 
Vlaamse en, volgens mij, ook van 
de Belgische regenng 

Tevens wil ik de belangstelling 
voor Brussel aanwakkeren en de 
gevoerde politiek van de Vlaamse 
machtC^)hebbers toesten aan de 
echte noden van de Brusselse 
Vlamingen " 

" Brussel staat sinds enkele 
maanden weer op de politieke 
agenda. Worden de kommu
nautaire dossiers dan toch uit 
de ijskast gehaald? 

,,Brussel, Voeren en de Vlaam
se randgemeenten staan de jong
ste weken hoop op de agenda 
van het politiek leven Gedurende 
enkele jaren hebben hAartens en 
konsoorten deze problemen voor 
zich kunnen uitschuiven Samen 
trouwens met zo veel andere dos
siers die uitpuilen van de Vlaams-
Waalse konflikten Intussen mag 
Vlaanderen duur betalen, hard 

zwijgen en bovendien nog de 
kaakslagen inkasseren 

Dit kan met blijven duren De 
goocheltruukjes van Martens 
houden wel zijn regenng in stand 
maar lossen nooit iets fundamen
teel op Vandaag of morgen barst 
dit boeltje open Hoe dan ook 
t^aar ik vrees dat het nog niet 
voor vandaag is " 

" Beroert de hele diskussie 
ook de Brusselse Vlamingen, of 
kijken zij lankmoedig toe? 

,,Ach, de diskussie over Brus
sel wordt meestal veel te tech
nisch gevoerd Daar liggen de 
gewone Brusselaars heus met 
wakker van 

Alleen zij die bewuste Vlamin
gen zijn, beseffen het belang van 
het toekomstig statuut van de 
hoofdstad Zij weten dat het er op 
aan komt een struktuur uit te 
bouwen waann de Vlamingen on
misbare partners zijn Zij voelen 
dit sterk aan omdat zij volwaardi
ge gemeentenaren willen zijn 
Deze bewuste Brusselse Vlamin
gen, die dag in dag uit op de 
barnkaden staan, groet ik met 
veel respekt " 

' Wat is, naast de kommunau
taire kwestie, het belangrijkste 
Brussel-probleem ? 

,,Brussel is voor ons een alou
de Zuid-Nederlandse stad Een 
stuk van ons Daarom gaat de 
voortschrijdende verloedering 

van Brussel ons zeer ter harte De 
vicieuse cirkel van de verkrotting, 
de veroudering, de verarming en 
de gettovorming door een over-
koncentratie vreemdelingen, 
moet dringend doorbroken wor
den De stadsrenovatie en de so
ciale huisvesting vormen samen 
met de migrantenzorg een ge
heel, dat prioritair dient aange
pakt 

Dit beleid kan maar samenhan
gend gevoerd worden op het ni
veau van de agglomeratie en met 
volle samenwerking van de 
Vlaamse gemeenschap Zo zie je 
dat alles aan elkaar hangt " 

' U bent nu vier maanden voor
zitter af. U hebt nu tijd zat, of 
niet? 

,,Telkens opnieuw hoor ik zeg
gen dat ik nu wel over een zee 
van tijd zou beschikken Lieve 
hemel' Vergeet het maar Met 
kracht wil ik deze wellicht goed
bedoelde maar foutieve bewenn-
gen de grond inboren Ik ben 
helemaal met met pensioen 
Trouwens nog lang met 

Ik ben en blijf volksvertegen
woordiger van een reuzegroot en 
met problemen overladen arron
dissement Aan Brussel en omge
ving wil ik thans het grootste deel 
van mijn energie besteden En 
dan blijft er nog altijd een pak 
energie over voor heel Vlaande
ren " 

yMENSEN.. 
""NIEUlfS 

Vorige week voerde het KVHV-Leuven een ludieke aktie voor de 
poorten van het ministerie van onderwijs Dit kadert in een reeks 
manifestaties die het Verbond momenteel voert voor de splitsing van 
het onderwijs 

Een schoolbank die het Vlaamse en Waalse onderwijs voorstelde 
werd volgens de 60-40-verhouding doormidden gezaagd Zelfs toekij
kende ambtenaren gaven applaus 

(foto- Luc Collet) 

Nog eens 

Halfweg maart houden de 
Vlaamse socialisten een zg ad
ministratief kongres Meteen 
moet ook een nieuwe voorzitter 
verkozen worden Veel verrassin
gen zijn daarbij met te verwach
ten, vermits uittredend voorzitter 
Karel van Miert ook dit keer weer 
de enige kandidaat zal zijn De nu 
45-jarige socialist begint aldus 
aan zijn elfde jaar als partijvoor
zitter 

Van Miert: 
weer 
twee jaar 

Een tijdlang werd ook de naam 
van de intelligente Gentse jurist 
Luk Van den Bossche genoemd, 
maar deze diende uiteindelijk zijn 
kandidatuur met in Er wordt be
weerd dat hem dit afgeraden 
werd door een aantal unitaire en 
konservatieve bonzen, die onder 
geen enkel beding een vooruit
strevende (kon)federalist aan het 
hoofd van hun partij wensten 

Karel Van Miert van zijn kant 
bezit — naar onze bescheiden 
mening — met langer dat attrak-
tieve, frisse en open imago dat 
hem ooit groot maakte Tevens 
blijft het een vraag of hij de stapel 
problemen waartegen zijn partij 
aankijkt, zal kunnen oplossen Er 
IS, zoals aangestipt, de spanning 
tussen hardnekkige Belgen en de 
voorzichtige federalisten Maar 
voorts zijn daar de konflikten om
trent de wijze van oppositie voe
ren, de houding t o v internatio
nale vraagstukken, de stille er
kenning dat het SP-alternatief er 
eigenlijk geen is, de ruzies rond 
,,De Morgen" en het weekblad 
,,Links" de relatie met het ABVV 
en noem maar op 

't Zal overal wel iets zijn 

Goed nieuws 
Er IS nog goed nieuws ook 

Het unitaire Nationaal Werk 
voor Kinderwelzijn wordt in 
Vlaanderen eindelijk omgevormd 
tot ,,Kind en Gezin" In Brugge 
betaalt men, onder impuls van de 
VU, straks 1 procent minder voor 
de personenbelasting In Gent 
presteerde een Vlaams onder
zoeksteam het om revolutionaire 
vooruitgang te boeken op het ter
rein van de genetische manipula
tie van planten In de Golf van 
Riga werden 1 100 mensen nog 
net gered van twee grote, op drift 
geraakte ijsschotsen 

En in Brussel opende filmster 
Catherine Deneuve, weliswaar in 
het Frans, de 32ste antiekbeurs 
'n Kwestie van ouder wordende 
maar niettemin blijvend mooie 
dingen onder elkaar 

Cattiérine 
Deneuve, 
antiel(? 
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„Zo tilt Vlaanderen terecht heel 
zwaar aan de kwestie Happart. Een 
man die, als hij zich „normaal" had 
willen gedragen, nooit aanleiding 
zou hebben gegeven tot één enkel 
probleem. Het was en is klaarblijke
lijk te veel gevraagd aan Happart en 
diens politieke vrienden. Onze par
lementairen, onze partij zegt in 
blok dat het met Happart niet ver
der kan en dat er snel oplossingen 
moeten komen. De premier heeft 
dat verzekerd." 

(F. Cardyn, hoofdredakteur 
van het CVP-ledenblad ZEG, 

23 januari 1987) 

Niksen 
Door het gladde en mistige 

winterweer deden zich de voor
bije dagen tientallen ongevallen 
voor langsheen Vlaanderens we
gen. Merkwaardig daarbij is tel
kens weer het gedrag van de be
trokkenen, de omstaanders, de 
„file-slachtoffers" en de politio
nele diensten. 

Het optreden van deze laatsten 
durft nogal eens verschillen. 
Soms valt de stipte vlugheid op 
waarmee gereageerd wordt. 
Maar andere keren werkt de aan
blik van het al te nadrukkelijke 
geklungel ergerlijk. Zo mochten 
wij het vorige week beleven dat 
er, ondanks een muurvaste file, 
toch nog zo'n leuke flitser langs
heen de dampende auto's stond 
te niksen. Net zoals de dienst
doende rijkswachter achter het 
stuur. En dit uitgerekend op het 
ogenblik dat de oorzaak van de 
file slechts kon opgelost worden 
door het afzetten van een 
kruispunt eventjes daarvoor. Van 
gezond verstand gesproken. 

Toch maar opletten de ko
mende dagen dus: én voor de 
slecht berijdbare wegen én voor 
niksende maar gevaarlijke multa 
nova's... 

Doel bewust 
stoppen 

EBES, de alleenproducent 
voor elektriciteit in België, wordt 
kregelig. Sinds een tweetal jaar 
dringt EBES aan op wat zij een 
,,gunstige" beslissing noemen 
inzake de bouw van een vijfde 
kerncentrale in Doel. Volgens 
hun berekeningen hadden de 
werken normaal al gestart moe
ten zijn, maar een goedkeuring 
blijft vooralsnog uit. 

De ramp in Tsjernobyl dreigt 
heel het EBES-schema in de war 
te sturen. De betrokken eksellen-
ties hebben aangekondigd met 
hun beslissing te zullen wachten 
tot na het parlementair debat 
over het ,,rapport Tsjernobyl". 

Deze vertraging zou wel eens 
kunnen resulteren in het betalen 
van fikse geldboetes aan de 
Franse nukleaire industrie. EBES 
wil deze boetes nu afwimpelen 
op de Belgische overheid, doch 
deze laatste wijst er op dat niet 
de regering maar wel de privé-
sektor zich te ver engageerde bij 
het aangaan van verplichtingen 
in eerder afgesloten kontrakten. 

Al vermoeden wij dat de EBES-
direktie in feite een aardig num
mertje ten tonele voert: nu wat la
waai verkopen in de zekerheid 
dat Doel V er straks toch komt. 

Gezinnen 
straffen 

De Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen (BGJG) schreef vorige 
week, na inzage van het nieuwe 
wetsontwerp voor dientsplichti-
gen, een brief aan alle senatoren. 
De regering zegt daartoe ge
noodzaakt te zijn, gezien het da
lend aantal dienstplichtigen. 

Er IS echter iets dat de BGJG 
ontzettend stoort, nl. het feit dat 
vooral de grotere gezinnen ge
troffen worden. ,,De ouders die 

i >:«: •*:^#«s ^ 
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Tw/ee volle dagen en nachten waren er nodig om de brand aan boord van de Griekse tanker Olympic Dream 
te blussen Het was weeral eens een Nederlandse firma die deze opdracht volbracht. Opmerkelijk was trou
wens de striemende aanklacht van de burgemeester van Vlissingen over de gebrekkige Belgische aanpak 
van het probleem. 

We kunnen slechts hopen dat de milieuschade tot een minimum beperkt zal blijven. En dat de op papier 
bestaande rampenplannen nog eens kritisch op hun toepasbaarheid worden geëvalueerd. 

zich meer dan andere ingespan
nen hebben voor de toekomst 
van het land en meer dan andere 
de kost van kinderen hebben te 
dragen, worden hard aangepakt. 
(...) Wij dringen er dan ook op aan 
dat het Parlement initiatief neemt 
om in dit ontwerp de meest nade
lige gevolgen op grotere gezin
nen af te zwakken." 

We kijken met spanning uit hoe 
de CVP — die tijdens verkie
zingskampanjes steeds beweert 
de beste verdedigers van het ge
zin te zijn — op deze dwingende 
oproep van de Bond zal reage
ren. De VU-fraktie zal in elk geval 
niet alleen in woord, maar ook in 
daad de terechte gezinseisen bij
treden. 

VRT 

Fl van Flanders 
D E heer Cas Goossens, 

administrateur-gene
raal van de (nog altijd) 

BRT, heeft het VRT-debat 
opengetrokken met de bemer
king dat de V van Vlaanderen In 
het buitenland niks voorstelt. 
Wie in vreemdtalige woorden
boeken de naam zoekt van ons 
oude Graaf- en onze nieuwe 
Gemeenschap, moet er de F op 
naslaan. De F van Flandre, 
Flandern, Flanders, Flandria. 

De heer Goossens heeft ge
lijk, althans gedeeltelijk. Niet 
alleen Immers in het buitenland 
staat Vlaanderen voor niks, ook 
op z'n bloedeigenste bodem 
krabbelt het achteruit. 

De mode Is Fl. Niet Flandre 
natuurlijk, van de franskiljonse 
ziekte zijn we Goddank zo goed 
als genezen. En uiteraard ook 
niet Flandern, dat een panger-
maanse bijsmaak heeft en de 
reuk van kollaboraties. Flan
ders! Flanders, waar de klapro
zen bloeien sinds enkele de
cennia. Sinds een paar decen
nia Flanders fair face. En in het 
jongste decennium Flanders 
Technology en de vele varian
ten daarop. Grote verenigingen 
zoals de VTB, die onze Ge

meenschap omhoog stuwen in 
de vaart der volkeren, zijn hard 
doende om Fl burgerrecht te 
geven op hun uithangbord. 
Flanders Travel. Klinkt zoveel 
beter dan Bondsreizen. Bonds-
relzen desnoods naar de 
Bondsrepubliek. Maar in eco
nomy hoog over de wolken 
naar een goudgeel palmen
strand toch liever met Flanders 
Travel. 

Zo mocht je onlangs verne
men dat de heer Gaston Geens, 
sprekende voor een servlce-
club, aangekondigd werd als 
Flanders' Decisionmaker. De 
heer Gaston Geens, F.D. Nee, 
het waren niet de Lions, spreek 

uit Laai-ons, die zijn nog altijd 
niet flemish. Het was een Ring. 
Flanders Ring. 

Bij nader toekijken moetje je 
met die Fl maar verzoenen. 
Zelfs onze nóorderbroeders, 
gesproten nochtans uit denzel-
den stronk, spreken nooit van 
Vlaanderen. Hebben het stee
vast over Flaanderen. Welaan 
dan! Als het grootste deel van 
de Nederlandse stam er zo over 
oordeelt, wat zou je nog gaan 
dwarsliggen ? 

FBC. Flanders Broadcasting 
Corporation. FTB. Flanders 
Travel Brothers. FEA. Flanders 
Economist Association. FMP 
voor de leden van de Vlaamse 
Raad, Hti^FPM, Hls Majestys 
Flemish Prime Minister voor 
Gaston Geens himself. 

En zo vlug mogelijk een de
kreet om het F-label te verlenen 
aan onze culinaire triomf, ons 
exportartikel bij uitstek, ons 
waarmerk in de wereld. FFF op 
ieder pakje gebakken aardap
pelstaafjes, diepgevroren of 
dampend-vers uit het frietkot. 
FFF, Flanders Fast Fry. Bego
ten met FGB, Flanders Gour
met Beer. Maar dat spreekt 
vanzelf! 

Eén van de argumenten die 
door de tegenstanders van de 
VRr wordt aangegrepen heet het 
gevaar van verwarring te zijn. 
VU-senator Oswald van Ooteg-
hem, de indiener van het VRT-
voorstel, stuurde ons een brief 
waarin hij verklaart begrip te heb
ben voor dit standpunt. 

De radio- en televisie-omroep 
van de Turkse Cyprioten wordt 
immers ook aangeduid met de 
letters BRT, Bayrak Radio and 
Television. Teneinde alle moge
lijke dubbelzinnigheid en ondui
delijkheid te vermijden, is het dus 
echt de hoogste tijd dat de neder-
landstalige omroep van België 
het label BRT overboord gooit. 

„Pour les 
Flamands... 

...la même chose". De genoeg
zaam bekende uitdrukking waar
mee de Vlaamse soldaten decen
nia geleden de oorlog werden in
gestuurd. Toch is deze mentali
teit nog niet helemaal ver
dwenen. 

Zeer recent stond er in ,,VOX" 
— het militair weekblad van de 
Belgische Strijdkrachten — vol
gende inleidende tekst: ,,0p 11 
december 1986 heeft It.-gen. Gy-
semberg, chef van de Generale 
Staf, een belangrijke uiteenzet
ting gegeven over het thema 
„Het Belgisch Leger in mutatie". 
(...) De integrale tekst is (in het 
Frans) op schriftelijke aanvraag 
verkrijgbaar bij de SID." 

De generaal acht het blijkbaar 
niet nodig een dergelijke ,,belan
grijke" uiteenzetting in beide 
landstalen te houden. Er is zelfs 
geen Integrale nederlandstallge 
kopie voorzien. Het leger Is welis
waar niet langer ,,la grande mu-
ette", maar blijkbaar slaat die 
mondigheid op het bevoordelen 
van één taal, waar het om ,,be
langrijke" dingen gaat. 

Of hoeven met sterren en stre
pen versierde heren zich niet te 
voegen naar de wettelijkheid? 

Scheepsbouw 
Voor ' de scheepsbouw-werf 

van Boel (Temse) was het giste
ren een uiterst belangrijke dag. 

Toen greep een ultiem overleg 
plaats tussen de Boel-direktie en 
de nationale regering, omtrent 
het voortbestaan van dit wereld
vermaarde bedrijf. 

De overheid en de privé wijzen 
elkaar met de vinger en geven de 
andere de schuld voor de teloor
gang van deze roemruchte werf. 
Een diskussie waar de 2.000 ar
beiders en bedienden echter wei
nig boodschap aan hebben. Voor 
hen Is het een kwestie van ofwel 
op een levenswaardige manier 
verder te kunnen bestaan ofwel 
naar de verdomhoek van de uit
zichtloze werkloosheid te worden 
verwezen. 

Bovendien is het opvallend dat 
de regering nu zo krenterig waakt 
over de de omvang van de steun
maatregelen. Ten tijde van de 
moeilijkheden van het Waalse 
staal kwam de regering met tien
tallen miljarden over de brug, met 
als belangrijkste argument de ka-
tastrofale sociale gevolgen bij 
een sluiting. Blijkbaar telt dit ar
gument nu niet voor de Vlaamse 
arbeiders op de Boelwerf. 

Rijicswachters 
Eén van de rijkswachtsyndika-

ten pakte gisteren uit met verras
sende gegevens over het aantal 
miliciens dat in aanmerking komt 
om straks hun dienstplicht te ver
vullen bij de rijkswacht. Van de 
meer dan 2.300 Vlaamse dienst
plichtigen die zich hadden opge
geven zijn er slechts 13 geschikt! 
Vermoedelijk zal de regering 
haar objektief om het rijkswacht
korps aldus met 400 personen te 
versterken, niet halen. 

Wij blijven overigens gekant te
gen het inzetten van miliciens bij 
de rijkswacht, zelfs al wil men 
hun taak beperken tot het optre
den bij verkeersongevallen. Zo is 
het gevaar dat personen (die niet 
door het beroepsgeheim gebon
den blijven) toch in het bezit ko
men van vertrouwelijke Informa
tie te groot. 

Bovendien brengt deze goed
kope truuk met miliciens geen 
oplossing voor de erg grote moei
lijkheden waarmee de rijkswach
ters inderdaad worstelen • onder
bezetting, slecht betaald, over
werkt, zonder veel perspektieven 
en soms oog In oog met de dood. 
Zoals vorige week nog maar eens 
bloedig bewezen werd... 
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Zeebrugs Havenbestuur ontkent 

Geen wapens... 
De diensten van de Maatschappij voor Brugse 

Zeevaartinrichting (MBZ) ontf<ennen „ten stelligste" 
dat er via de haven van Zeebrugge wapens worden 
verscheept. 

Dit staat te lezen in het antwoord dat de Brugse 
burgemeester schreef op een vraag van onze WIJ-
kollega en raadslid Pol Van Den Driessche. 

FRANK VAN ACKER vroeg 
aan de MBZ wat er juist is 
van de beweringen dat de 

Zeebrugse haven zou fungeren 
als belangriji<e draaischijf van de 
wapenhandel naar landen-ln-
konflikt. 

Springstoffen 
De MBZ ontkent echter „ten 

stelligste", één uitzondering niet 
te na gesproken (een transport 
van afgedankte tanks). 

Via de haven worden er wel 
springstoffen in- en uitgevoerd, 
waarbij — aldus de MBZ — de 
nadruk dient gelegd op de term 
„springstoffen" en niet op muni
tie. Springstoffen, zo wordt droog 
opgemerkt, worden in ontwikke
lingslanden ook aangewend voor 
het aanleggen van wegen en van 
spoorwegen, voor het bouwen 
van bruggen en dergelijke meer. 
Bovendien bedroegen de verhan
delde springstoffen in '86 amper 
0,12% van de totale goederen-

verhandeling in Zeebrugge, wat 
een absoluut laagtepunt is in ver
gelijking met voorgaande jaren. 
Bij de ingevoerde springstoffen 
behoort natuurlijk ook munitie die 
door het Amerikaanse respektie-
velijk Britse leger wordt aange
voerd om de stocks in West-
Duitsland aan te vullen. En de uit
gevoerde springstoffen zijn „uit
eraard" voornamelijk Belgische 
produkten. Tevens wordt erop 
gewezen dat de uitvoer van 
springstoffen streng gereglemen
teerd IS en steeds gebeurt in aan
wezigheid van een inspekteur. 
„Men weet aldus precies wat uit 
Zeebrugge vertrel<t en daar zijn 
nooit documenten bij waarop wa
pens vermeld staan", zegt de 
burgemeester. 

Toch haast hij zich eraan toe te 
voegen dat het „vanzelfspre
kend" niet geweten is of er reeds 
wapens aan boord zijn die voor
heen in een andere haven wer

den geladen en of de door de uit
voerder vermelde bestemming 
van de springstoffen wel degelijk 
de juiste en definitieve bestem
ming is. 

,,0f er uiteindelijk op fraudu
leuze wijze, onder de naam van 
andere goederen, toch wapens 
zouden vervoerd geweest zijn, 
kan noch door de MBZ of door 
mezelf bevestigd of ontkend wor
den. Dit zou alleen door de doua
nen kunnen vastgesteld zijn 
n.a.v. kontroles en stekkproeven 
op de uit te voeren goederen", 
besluit Frank Van Acker. Met de 
randbemerking dat er door het 
havenbestuur een ontmoedi-
gingspolitiek wordt gevoerd in
zake de springstoffen-trafiek. 

Uitgezuiverd 
verslag? 

Alhoewel de perfekt sluitende 
bewijzen van Zeebrugse betrok
kenheid (voorlopig?) nog ontbre
ken, zijn er té veel tegen-
indikatles voorhanden die twijfel 
omtrent bovenstaande, ge
ruststellende bewering, recht
vaardigen. 

Er zijn de verklaringen van zee
lui, van doeane-beambten en wa-
pentrafikanten, er zijn de kopies 
van brieven en kontrakten waarin 
Zeebrugge herhaaldelijk wordt 
vermeld, er zijn de door iedereen 
gekende achterpoortjes. Herin
neren we maar aan de truuk die 
wapenhandelaar Nlmrodi in de 
ook door ons gepubliceerde brief 
aanstipt: de te leveren wapens 
zullen als „metal fabricates" ver
voerd worden in gesloten kontai-
ners. Daarenboven zijn er de 
mysterieuze schepen die uit Zee
brugge vertrokken en naderhand 
In de Iraanse havenstad Bandar 
Abass aanmeerden... 

Indien er echt geen vuiltje aan 
de lucht is, waarom weigert de re
gering dan zo halsstarrig de 
oprichting van een parlementaire 
onderzoekskommisie? En hoe 
komt het dat het door Tindemans 
bevolen doeane-verslag zo lang 
op zich laat wachten? De vrees 
dat ,,men" bezig is dit eind
verslag grondig en deskundig uit 
te ,,zuiveren", neemt met de dag 
toe... 

Wie verbergt hier wat en 
waarom ? 

Dit is het einde van de"Vlaamse film." 

Tot hiertoe hadden Vlaamse films een heel eigen 
karaktet Meestal prachtige verfilmmgen van 

naturalistische epossen van eigen bodem. Zoals het 
Gezin van Paemel dat nog steeds succes kent. 
Maar nu is er Skin. Een bijzondere prent, anders dan 
de doorsnee "Vlaamse film". 

R egisseur is Guido Henderickx, die meerdere films 
op zijn naam heeft staan. Voor de hoofdrol koos 

hij Arno Hintjens die hiermee debuteert als acteuc 
Beroemd zal hij er niet mee worden, want dat is hij al 
lang. Als zanger van ex-T.C. Matic, de Vlaamse rock
groep die het internationaal maakte. Maar Arno nam 
niet alleen de hoofdrol voor zijn rekening. Hij zotgde 
ook voor de filmmuziek, samen met Serge Feys. 

H intjens speelt Chico, de outlaw met zijn zware 
motor. Het verhaal speelt zich af in een harde 

wereld waar nog maar twee soorten mensen bestaan: 
de goeden en de slechten. Skin is een moderne cow-
bovfilm waarin paarden vervangen werden door 
motors. Een prent die baadt m een dreigende sfeer 
van confrontatie tussen twee vijandige kampen. 

Skin breekt echter nog met een paar tradities. 
Het is de eerste Vlaamse film in cinemascope 

waarin de mooie fotografie nog beter tot zijn 
recht komt. Het is een film met Nederlandse onder

titels want alle acteurs 
spreken hun eigen (vaak 
haast onverstaanbaar) 
dialect. 

En tegelijk is Skin een film met Europese allures. 
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Kamerlid André De Beul: 

„Kabeldekreet 
erger dan een misdaad" 

Na zowat 5 jaar touwtreken is het zgn. kabeldekreet dan toch doorheen de 
Vlaamse Raad geloodst. Stemt de Senaat vandaag in met het ontwerp over de 
handelsreklame op radio en tv, dan wordt één van de strijdkreten van deze rege
ringsmeerderheid bewaarheid: afschaffing van het BRT-monopolie. 

Gemeenschapsminister P. Dewael mag dan wel van een historisch ogenblik 
gewagen. Het is zeer de vraag of de wetgevende instrumenten voor Vlaanderen 
een beloftevolle start in het tijdperk van de beeldkultuur waarborgen. 

E fraktie van Hugo Schiltz 
stemde alvast, samen met 
SP en Agaiev, tegen het 

kabeldekreet. Maar onverwacht 
kan dit voor niemand geweest 
zijn. En dat maakt het allemaal 
nog veel beroerder, stelde André 
De Beul. „Waarom werd het ont
werp van kabeldekreet niet inge
trokken om dan, na langs een 
media-konventie een konsensus 
te hebben bewerkstelligd tussen 
alle betrokken partijen, een 
nieuw en algemeen aanvaard
baar media-ontwerp te kunnen in
dienen ?" 

Vorige week maakten we hier 
reeds melding van de waarschu
wing van senator Toon Van Over-
straeten, dat Vlaanderen niet de 
weg van Canada mag opgaan: in 
naam van de zogenaamde keu
zevrijheid de eigen beeldkultuur 
opgeven. 

Identiteit 
redden 

En moet dat niet de eerste be
kommernis zijn van een kleine 
gemeenschap: het behoud en de 
versterking van de eigen kultu-
rele identiteit bij de benadering 
van het mediabeleid? De Raad 
van Europa formuleerde de fun
damentele vraagstelling als 
volgt: „Hoe redden wij het me
dium televisie in het kleine ge
bied Europa, overspoeld als het 
is door populair programmawerk 
(amerikanisering) en door goed
kope technieken (japanise-
ring)?" 

Volgens André De Beul luidt de 
essentiële audio-visuele op
dracht van de Vlaamse Gemeen
schap dan ook: het beantwoor
den aan de uitdagingen vanuit 

het buitenland, het zo goed mo
gelijk doen uitkomen van de ei
gen kulturele identiteit en de gro
tere integratie van de media bin
nen het gehele Nederlandse kul-
tuurgebied. Vanuit ekonomisch 
oogpunt komt hier bij, dat alles 
op alles moet gezet worden om 
de eigen Vlaamse beeldindustrie, 
een toekomstsektor bij uitstek, 
zoveel mogelijk werk te ver
schaffen. 

Aldus belandde de VU-
woordvoerder in zijn ontleding 
van het dekreet bij de beschik
bare financiële middelen: een ge
deelte van het kijk- en luistergeld 
en de opbrengsten van de han
delsreklame. Over het eerste was 
hij vrij kort: „Ondanks de lippen
dienst door de meerderheidspar
tijen bewezen aan het principe 
van de verhoogde en vaste BRT-
dotatie, ziet het er naar uit dat 

deze dotatie de komende jaren 
zal stagneren en dus in reële 
draagkracht eerder zal af- dan 
toenemen." 

Une faute! 
Deze vaststelling verhoogt uit

eraard het belang van het tweede 
financiële middel, de zo'n 1 a 1,5 
miljard handelsreklame die in 
Vlaanderen kan worden gereku-
pereerd. Dit sluitstuk is evenwel 
in handen van de centrale rege
ring. Welk mediabeleid Vlaande
ren dus ook uitstippelt, het is de 
centrale overheid die in laatste in
stantie de richting ervan zal be
palen I 

En over die richting kan er vol
gens De Beul geen twijfel 
bestaan: de ene kommerciële 
zender voor gans Vlaanderen is 
geen haalbare kaart. Het doordu-
wen van deze optie - wat de 
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A. De Beul: 
„Mediabeleid moet 

eigen kulturele identiteit 
veilig stellen". 

Vlaamse regering wil - zou in het 
beste geval leiden tot een gesub
sidieerde konkurrerende zender 
naast de BRT en in het slechtste 
geval tot een satelliet van RTL of 
van één of andere Murdoch of 
Berlusconi. Eerder moet volgens 
de Antwerpenaar gestreefd wor
den „naar een versterkte ge-
meenschapsomroep, die de 
Vlaamse beeldindustrie laat wer
ken, en naar reële kansen voor 
regionale en lokale televisievere
nigingen". En hij vervolgde: ,,U 
staart zich liberaal doktrinair 
blind op die ene kommerciële te
levisie en al de rest neemt u erbij 
als garnituur. Dit is bijzonder erg. 
In het Frans zou men zeggen: 
c'est pire qu'un crime, c'est une 
faute." 

Canada nadert. En dit omwille 
van het ongenoegen van be
paalde politieke kringen over de 
radio- en tv-nieuwsdienst ? Dit 
kan toch door andere remedies 
ondervangen worden. „Zou het 
niet beter zijn ervoor te zorgen 
dat de BRT zijn spiegelfunktie 
waarmaakt en dat hij, met veel 
meer verve dan tot hiertoe, onze 
kulturele identiteit naar het bui
tenland uitdraagt. Of Vlaanderen 
in het buitenland bestaat zal ze
ker voor een groot deel worden 
bepaald door de uitstraling al dan 
niet van de BRT". 
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SENAAT 
Silvester zal de 
vroedvrouw zijn 

Geen twintig senatoren volgden eergisteren het 
debat over het Silvesterakkoord. 

Nochtans had de Hoge Vergadering hier voor 
eenmaal wel de primeur. 

Op een bepaald ogenblik 
somde Oswald Van Oote-
ghem de aanwezige le

den van de meerderheid op: één 
CVP'er, één PSC'er, geen 
PVV'er en geen PRL'er. 

Antwoord van de eenzame 
Weckx: we hebben dit debat niet 
gevraagd. Ziedaar de vertaling 
van de nieuwjaarswens van voor
zitter Swaelen, de herwaardering 
van de parlementaire werking. 
Ziedaar de belangstelling die 
CVP en PVV koesteren voor het 
dossier Brussel en de KS-proble-
matiek. 

Over die KS en meer in het 
bijzonder de houding van zijn par
tij liet Van Ooteghem niet de min
ste twijfel bestaan. De regerings
beslissing is niet korrekt, niet rea
listisch en niet te verwezenlijken. 
,,De regeringsbeslissing vormt 
een aanslag op de ekonomische 
ruggegraat van Limburg en op de 
Vlaamse ekonomie, zij houdt een 
manifeste schending in van de 
akkoorden van Zwartberg." 

De Gentse senator kondigde 
een verzet met alle mogelijke 
middelen aan tegen het Silvester
akkoord. En hiervan deed zijn 
kollega Daan Vervaet nadien, bij 
de ontleding van het Brusselse 
luik, niets af: „Het Silvester
akkoord zal de vroedvrouw zijn 
van een vernieuwde Vlaamse in
zet te Brussel!" 

Erg blijft het ondertussen dat 
CVP en PVV hun sterke onder
handelingspositie hebben laten 
teloor gaan. Voor de eerste keer 
in de geschiedenis waren de 
Franstaligen vragende partij. Het 

Daan Vervaet: „Politiek opportu
nisme primeerde boven Vlaamse 
eisen!" 

politiek opportunisme primeerde 
evenwel boven de jarenoude 
Vlaamse eisen voor de hoofd
stad. 

Hoe kan het anders uitgelegd 
worden dat de machteloosheid 
van de Vlamingen op het ge
meentelijk vlak blijft bestaan ? Dat 
de agglomeratieraad in de plaats 
van versterkt, herleid wordt tot 
een interkommunale bevoegd 
voor brandweer, huisvuil, 900 en 
taxis ? Dat met de versterking van 
de gewestelijke executieve defini
tief geopteerd wordt voor een der
de gewest? Dat de bevoegd
heidsoverdracht van gemeenten 
naar het NCC niet afdwingbaar 

Het is zonder meer duidelijk dat 
de Franstaligen bovenop hun 
centen ook nog andere wensen 
ingewilligd zagen. De Vlamingen 
moeten het stellen met wat vage 
beloften. Tenwijl tegelijkertijd heel 
wat stutten die de Vlaamse kon-
sensus schraagden, weggeno
men werden. 

PARLEMEMAIRE 

SftOKKEIS 
Q E Vlaamse Raad installeerde ein-

delijk een werkgroep Brussel. 
Voorzitter werd de CVP'er J. Chabert, 
ondervoorzitter Vic Anciaux. Diens 
oproep tot oprichting van een dergelij
ke werkgroep dateert reeds van april 
1986. Na veel vijven en zessen is het 
dan toch zover. De CVP stak er geen 
vinger naar uit, wat haar met belette 
het voorzitterschap op te eisen. 

U ET zwaartepunt van de afvalstof-
fenproduktle in Vlaanderen ligt 

zeker in de Antwerpse industriezone 
In een stevige interpellatie venwoord-
de volksvertegenwoordiger Oktaaf 
Meyntjens zijn vrees over de venwer
king en het storten van de industriële 
afvalstoffen. Bi] de kontrole hierop 
rijzen heel wat vraagtekens. 

D E C H T S H E R S T E L is geschied. Al-
dus antwoordde minister Pede 

op een vraag van Willy Desaeyere 
betreffende Philips Petroleum. De 
Vlaamse regering gaat over tot een 
wijziging van het gewestplan, zodat 
de verdere uitbating van het bedrijf 
van Tessenderio gevrijwaard is. 

%#AST agendapunt van de Vlaamse 
Raad is het Eurovisiesongfesti

val. Ditmaal uitte Luk Vanhorenbeek 
de vrees dat heel de organisatie Bel-
giè zal doen overkomen als een frans-
talig land. Dewael antwoordde dat de 
aanwezigheid van Vlaanderen tot ui
ting moet komen in de uitzendingen 
rond het festival. De RTBF zou nl. 6 
van de 22 inleidende spots bij de 
voorstelling van de deelnemers aan 
Vlaanderen gunnen. Tegen betaling. 

-w^i 

Brussel hoofdstad, 
doof stad ? 

Vorige week, woensdag 21 januari, was Algemeen Voorzitter Jaak Gabriels te 
gast op een akademische zitting van het VEV-Komitee Brussel. 

Als "provinciaal, en dan nog een van Limburg" greep hij deze gelegenheid 
dankbaar aan om zijn inzichten kenbaar te maken over Brussel in het kader van 
de algehele Vlaamse strategie, gericht op volledige ontvoogding. Een samenvat
ting van zijn rede, "Brussel Hoofdstad-Doofstad?", wilden we u niet onthouden. 

. E S T I J D S besliste de VU 
mede de keuze van Brus
sel als hoofdstad van 

Vlaanderen te verdedigen. Een 
Vlaanderen zonder Brussel zou 
immers het gevaar lopen, afge
zonderd te geraken van het be
langrijkste machtscentrum van 
het land. De Vlamingen maken 
60% uit van de bevolking, zij 
staan in voor ruim 60% van het 
BNP, voor 70% van de uitvoer 
enz... Maar het is in grote mate te 
Brussel dat deze indrukwekken
de politieke, ekonomische en so
ciale bijdrage omgevormd of mis
vormd wordt in beslissings- en 
betuursmacht. En daar willen en 
moeten wij in grotere mate bij 
betrokken worden dan tot dusver 
het geval was. 
Bovendien beseften wij maar al te 
goed dat in internationaal ver
band Brussel voor ons zoniet het 
enige, dan toch het belangrijkste 
kommunikatiecentrum is met het 
internationale forum. 

Masochistisch 
Terecht heeft de Vlaamse rege

ring van meetaf de internationale 
erkenbaarheid en herkenbaar
heid van Vlaanderen als een prio
riteit vooropgesteld. Wat dit be
treft valt vrijwel alles nog te doen.-
Ook bij de Vlamingen zelf. Met 
een waar masochistisch genot 
worden, zelfs in sommige Vlaam
se kranten, reakties gepubliceerd 
over de onbekendheid van Vlaan
deren, over de verwarring die al
dus in het buitenland ontstaat, 
over het "niet bestaan van een 
Vlaams imago". Alsof het anders 
zou kunnen nadat de Belgische 
staat meer dan een eeuw de 
Vlaamse identiteit heeft wegge
moffeld ! 

Verre van ons af te schrikken, 
moeten deze reakties ons er inte
gendeel toe aanzetten, internatio
naal langs alle mogelijke kanalen 
met onze eigen label op te treden. 
Wetende dat de identiteitsbeves
tiging een werk zal zijn van lange 
adem. 

Wij wensen aan de jonge Vla
mingen de kans te geven zich 
zonder hinder professioneel, kul-
tureel en sociaal in de ruime we
reld te gedragen met hun eigen 
Vlaamse identiteit. Wij hoeven 
voor niemand onder te doen I 

In deze strategie neemt Brus
sel uiteraard een belangrijke 
plaats in. Veel van de soms ver
bijsterende beeldvorming over 
Vlaanderen in het buitenland is 
een gevolg van het monopolise
ren van internationale kontakten 
te Brussel door het franstalig es
tablishment. Een versterkte 
Vlaamse aanwezigheid te Brus
sel moet het mogelijk maken, met 
de steun van de gehele Vlaamse 
Gemeenschap, mede de interna
tionale kommunikatielijnen te be
zetten en te hanteren. Daarom 
Brussel, ook Vlaamse hoofdstad. 

Kwestie van wil 
Het volstaat uiteraard niet van

op een spreekgestoelte de nood
zaak te onderstrepen van een 
sterke Vlaamse aanwezigheid te 
Brussel. Deze moet ook zichtbaar 
voelbaar gerealiseerd worden. En 
dit is de zorg van heel Vlaande
ren. 

Want kan Vlaanderen Brussel 
niet missen, Brussel kan evenmin 
Vlaanderen missen. De machts-
deelname van de Brusselse Vla
mingen moet struktureel onmis
baar gemaakt worden, gewaar
borgd en gerealiseerd op ge
meentelijk en agglomeratievlak. 
Ze veronderstelt meteen dat de 
Brusselse Vlamingen in Brussel 
politiek erkenbaar en herkenbaar 
optreden met een eigen elektora-
le basis. 

"De macht van de trouwen en de 
trouw van de machtigen blijven 
voor de Vlaamse ontvoogding 
nog steeds een probleem". 

De stelling dat Brussel Vlaan
deren niet kan missen verwijst 
uiteraard naar de bijdrage van het 
Vlaams bedrjfsleven aan de Bel
gische ekonomie, waarvan Brus
sel In meer dan evenredige mate 
geniet. Brussel is het financiële 
centrum. Een groot deel van de 
Vlaamse meerwaarde, van de 
Vlaamse spaaroverschotten en 
dies meer worden er gerecy
cleerd en gehanteerd. Toch wordt 
veel van dit Vlaamse potentieel 
nog steeds in het Frans behan
deld en aangewend. Deze funktie 
is een bron van macht en aan
zien. Zij werkt tot nu toe in de 
richting van een onevenredig 
franstalig machtsaandeel. 

"Brussel hoofdstad-doofstad". 
Welnu, voor ons is het met denk
baar dat Brussel-hoofdstad de 
stad zou zijn waarin de omzetting 
van het Vlaams ekonomisch en 
financieel potentieel in Vlaamse 
politieke en financiële macht in
derdaad zou gedoofd worden. Dit 
is in de eerste plaats een kwestie 
van politieke wil en politieke 
macht. De financiële macht volgt 
uiteindelijk de politieke, maar niet 
zomaar. Hiertoe is een kordaat 
eensgezind optreden vereist van 
de Vlaamse politieke leiders maar 
ook van de Vlaamse bedrijfslei
ders zowel deze te Brussel als 
deze in de rest van het Vlaamse 
land. 

l\/lacht en trouw 
De macht van de trouwen en de 

trouw van de machtigen blijven 
voor de Vlaamse emancipatie 
nog steeds een probleem. Het is 
onze wens dat Brussel een waar
dige hoofdstad, ook van en voor 
Vlaanderen, wordt. Hiertoe dient 
een hechte band te blijven be
staan tussen alle Vlamingen. Al
dus is het ter versterking van de 
Vlaamse posities in Brussel heus 
niet nodig dat alle Vlaamse instel
lingen in Brussel worden geves
tigd. De Vlamingen in Brussel 
zullen integendeel zich met des 
te meer gezag kunnen laten gel
den, naarmate zij mede de 
woordvoerders zijn van een sterk 
ontwikkeld hinterland. 

Ook moet onderstreept dat de 
Vlaamse beweging een beweging 
is die de globale ontvoogding van 
de Vlaamse mens beoogt, ook en 
vooral van de nederigen en de 
kleinen. In een dergelijke bewe
ging is de verantwoordelijkheid 
van elites zeer groot, want zij 
moeten wegbereiders zijn die 
nooit de band met de trager vol
gende groepen mogen verliezen, 
ook niet wanneer zij hoofdstede
lingen zijn. 

Moge Brusel niet langer een 
doofstad zijn waar Vlaams talent, 
inbreng en macht worden gereku-
pereerd en omgevormd tot een 
Frans imago en dito macht. Het 
moet een waardige hoofdstad zijn 
voor het land en een echte hoofd
stad voor alle Vlamingen. 

Jaak Gabriels, 
Algemeen voorzitter Volksunie 
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8 M l̂ 
Wereldprimeur in Vlaanderen 

Echte spitstechnologie 
Na de eerder in het wereldnieuws gel<omen rup

sendodende tabaksplant stelde de biotechnologi-
sche firma Plant Genetic Systems (PGS) haar 
nieuwe wereldprimeur voor: een plant die zelf on
kruidverdelgers verdelgt en ook kan overleven als de 
grond besproeid is met een dosis die 10 maal hoger 
is dan de normaal voor de plant dodelijke dosis. 

AAN de Gentse universiteit 
proberen de professoren 
Schell en Van Montayn 

planten nieuwe eigenschappen 
te geven door genetische mani
pulatie. Sinds 1983 wordt deze 
aktivlteit ook in de NV PGS uitge
voerd. 

Groei... 
PGS begon in 1982 met 20 

werknemers en een kapitaal van 
400 miljoen In 1986 was de ba
lans in evenwicht en werken er 
100 mensen waarvan 80 zich uit
sluitend moet onderzoek bezig
houden Het kapitaal van de NV 
werd samengebracht door de 
GIMV en enkele privé firma's 
waaronder de Tiense suikerraffi
naderij De omzet van PGS be
droeg in 1986 reeds 300 miljoen 
en voor 1987 wordt op een groei 
van 30 % gerekend 

De rupsenverdelgende ta
baksplant kreeg een erfelijke fak-
tor (gen) ingebouwd van een an
dere plant waardoor de plant van
zelf een produkt aanmaakt dat 
rupsen afstoot. 

Onverwoestbare 
planten 

Voor de recentste uitvinding 
van de onkruidverdelgende plan
ten isoleerde PGS een gen uit de 
bakterie Streptomyces Bacterium 
die fosfinotricine (een onkruidver
delgende stof) opspoort en on
schadelijk maakt. Het gen werd 
ingebouwd m enkele planten die 
op hun beurt de onkruidverdelger 
kunnen trotseren en neutralise
ren Een bijkomend voordeel is 
dat ze deze eigenschap doorge
ven aan de volgende generaties 
planten. 

Volgens PGS is het groot voor
deel van deze nieuwe planten
soort (tabak, aardappelen en to
maten) dat ze goedkoper kunnen 
geteeld worden en minder scha
delijk zijn voor het milieu 

Voor landbouwdoeleinden 
moesten immers tot vandaag 
steeds specifieke onkruidverdel
gers worden gebruikt tijdens de 
groeiperiode waardoor bepaalde 
landbouwgronden jaarlijks ver
schillende dosissen onkruidver
delger over zich heen krijgen met 
alle bekende gevolgen voor het 
milieu. 

PGS vertrok van een nieuwe 
onkruidverdelger BASTA (merk
naam van Hoechst) die alle plan
ten kapot maakt maar ook snel 
ontbindt en onschadelijk wordt 
BASTA werkt op basis van fosfi-
notncine en hiertegen was een 
afbrekende bakterie bekend. Het 
IS nu met het gen van deze bakte
rie dat men er in geslaagd is de 
planten bestand te maken. 

Alhoewel het nog enkele jaren 
zal duren vooraleer de BASTA-
resistente planten in de handel 
kunnen gebracht worden bestaat 

het grote voordeel van de nieuwe 
vinding erin dat men een relatief 

onschadelijke breedspektrum-
onkruidverdelger (allesverdelger) 
kan gebruikten waardoor de pro-
duktie goedkoper is en het milieu 
minder aangetast wordt. 

Nieuwe horizonten 
Deze vinding is een nieuwe 

stap in de biotechnologie die 
onze fantasie kan doen duizelen. 
Het spreekt vanzelf dat er nog tal
rijke vragen open blijven zoals 
eventuele schadelijke gevolgen 
van de nieuwe plantensoorten 

voor mens en dier. Nu men de 
techniek van de genetische mani
pulatie bij planten onder de knie 
heeft staan ons wellicht in de na
bije toekomst nog veel verrassin
gen te wachtens. We kunnen en
kel hopen dat deze nieuwe we
tenschap uitsluitend voor posi
tieve doeleinden zal gebruikt wor
den en op termijn een bijdrage 
kan leveren tot het oplossen van 
het voedselprobleem in de derde 
wereld. 

André Geens 

Het Gentse team dat de wereldprimeur mocht noteren. 

Gevaar voor politieke manipulatie? 

Waarheen met 
BTK-projeIcten? 

Vanaf 1 januari zou d& nieuwe regeling voor 
BTK- en OAÖ'tewerkgestetden van kracht worden 
waardoor de organisaties en verenigingen die hen 
tewerkstetlen 10 of 5% van de loontasten moeten 
dragen. Het Platform voor de Tijdelijke Arbeid 
stelde op een p&rskonferentie dat hierdoor de helft 
van de projekten in de sociaal-kuHurele sektor 
gedoemd zijn te verdwijnen. 

NAAR we kon<ien verne
men is de datum waar
op de verplichte btj* 

dragen van 5 of 10 % moet 
behaald worden ondertussen 
verschoven naar 1 juli De 
dreiging blijft echter bestaan 

Manipulatie? 
Het spreekt vanzelf dat tal

rijke vrijwilitgersorganisattes 
niet in staat zullen ztjn jaarlijks 
gemiddeW 70.000 F per BTK-
er Of 38 000 f mr OAC-er bij 
te dragen 

De organisaties verenigd tn 
het Ptatform kJagen verder 
aan dat de projekten voortaan 
moeten öoe<^ekeur<l worden 

door een intermmisteneel ko-
mrtee waardoor gevreesd 
wordt voor politieke manipula
tie Immers hetzelfde mmister-
komitee beslist over de ver
plichting de opgelegde bijdra
gen van 5 of 10 % al dan met 

te voldoen 
Uit een enquête by de aan

gesloten organisaties bleek 
verder dat 50 % van de projek
ten met zullen verlengd wor
den of vroegtijdig gestopt in
dien de bijdrageverpliehtirig 
gehandhaafd blijft, 

De verenigirigen aangeslo* 
ten bij de Botid Beter Uefmi-
lieu waren voor 48 % van 
oordeel dat de nteuwe toe» 

stand voor hen aramaxiscn 
was. Nfettegehstaande 1987 
het jaar van het leefmilieu zou 
moeten worden, geraakte be
kend dat voor een aar*ta1 pro-
jSkten tnzeKe öescherming 
var* hel Leefmilieu geer* vrij-
steilirig zou worden gegeven. 
Het Platform pfettte dan ook 
voor het vrijmaken v$.ri midde-
ten op de Vlaamse Begroting 
om Qsn aantal Imtlatteven ie^ 
laten overleven. 

Volwaardige job! 
In feite zou men er toe mos

ten komen meer votwaardtge 
jobs te Hreëren in de sociaai-
Kulturete séWor, Oe Sociaal 
Ekonomfsche Raad voor 
Vlaanderen stelde nog m een 
recent advies dat de overheid-
stegemoetkoming in de kultu-
rele sektor feitetijk niet hoger 
ligt dan de totale kostprijs van 
een volledig werkloze 

Hel is duidelijk dat de over-
netd met deze maatregelen 
eens te meer een bel^romper* 
budgetaire redenering heeft 
gevolgd zonder visie op de 
maatschappefijl<e noden 
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" i PENSIOENSPAREN 
• De demagogie en de de

sinformatie In de financiële we
reld omtrent het 
pensioensparen daar gelaten, 
biedt een recente studie alvast 
een negatieve motivatie voor 
het pensioensparen. Deze stu
die gaat de toekomstige finan
ciering van de legale 
pensioenen na In Nederland. 

Het besluit I veelzeggen: 
gesteld dat er zich geen buiten
gewone wijzigingen voordoen 
In de evolutie van de aktieve 
bevolking, dan zal een ekono-
misch aktieve In het jaar 2030 
40 % (!) van zijn aangegeven 
Inkomen moeten besteden aan 
de financiering van de pensioe
nen. Kortom, de financiering 
van het huidig pensioenstelsel 
Is In Nederland onhoudbaar. 
Het zal een grote prestatie zijn 
als de minimumpensioenen ge
vrijwaard kunnen worden. 

Er Is geen enkele reden om 
aan te nemen dat de vooruit
zichten In België beter zijn. 

AMERICAN 
DREAM... 
ÊÊ De berichten die de 

Reagan-administratle de 
jongste jaren verspreid hebben 
over de groei van hun ekono-
mie bieden weinig informatie 
over de invloed van die groei 
op het gemiddeld inkomen van 
de Amerikaan. Bij nader toe
zicht stelt het weekblad Inter
mediair vast dat deze weinig 
rooskleurig is. Het huidige ge
middeld gezinsinkomen ligt 
meer dan 6 procent lager dan 
in '73. Als we de Invloed van de 
toenemende participatie van de 
vrouw op de arbeidsmarkt niet 
In rekening brengen bedraagt 
die daling 10 %. Deze daling 
heeft zich konstant voorgedaan 
tussen '73 en '86. 

Het jongste deccenium Is de 
Amerikaanse droom voor de 
meeste Amerikanen niet meer 
dan een Illusie. Een dertigjari
ge werknemer In 1973 heeft na 
10 jaar een inkomen dat één 
procent hoger ligt. Na de oor
log zag de gemiddelde dertiger 
zijn inkomen met 63 % toene
men tijdens die tien jaar. 

Uit deze cijfers kan men het 
effekt van de nieuwe liberale 
doktrine distilleren: de vrij be
langrijke ekonomische groei 
komt een beperkte hoge inko
mensklasse ten goede. De min-
derbegoeden worden steeds 
meer aan hun lot overgelaten. 

BLANKE DROOM? 
ÊÊ Deze afname van het ge

middeld Amerikaans Inkomen 
weegt In grotere mate op de si
tuatie van de kleurlingen dan 
op die van de blanken. Gemid
deld zijn blanke gezinnen tien
maal zo vermogend dan zwarte 
gezinnen. Opvallend Is dat de 
Hispanic, de Latljns-
Amerikaanse bevolkingsgroep, 
zowat een kwart meer vermo
gend Is dan de zwarte. 

„Wie zwart of hlspanic Is 
heeft maar een kleine kans om 
het te brengen van krantenjon
gen tot miljonair" aldus Inter
mediair. Achterstelling van 
kleuriingen bestaat nog steeds 
op het vlak van onderwijs en 
karrièremogelijkheden. De 
kloof tussen blanken en kleur
lingen lijkt aangemoedigd door 
de neo-llberale staatsordening. 

^sêi^ 
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vu pleit voor derde weg tussen Oost en West 

België zes maanden 
voorzitter van 
de Europese Raad 
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STRAATSBURG — Vorige week spoedde minister 
van Buitenlandse Betrekidngen Leo Tindemans zicti 
naar Straatsburg om er voor het Europees Parlement 
het programma van het Belgisch Voorzitterschap toe 
te lichten. In een bijzonder lange en bijwijlen fletse 
rede gaf Tindemans toe dat ook België als voorzitter 
geen wonderen zal kunnen verrichten. 

UROPA heeft een vrij inge
wikkelde struktuur. Niet 
zonder reden kan je spre

ken van een ware driehoeksver
houding tussen de Raad van Mi
nisters, de Europese Kommissie 
en het Europees Parlement. En 
dat met zo'n soort relatie steeds 
moeilijkheden kunnen opdoemen 
is voor iedereen duidelijk... Kort 
geschetst komt het hier op neer: 
de Kommissie stelt voor en voert 
uit, het Parlement adviseert en de 
Raad beslist. Het voorzitterscahp 
van de Raad wisselt zesmaande-
lijks. Na Groot-Brittannië is België 
aan de beurt, daarna komt Dene
marken... 

j j Mister Europe" 
Sinds Tindemans in 1975 het 

gelijknamige Rapport neer
schreef werd hem het aureool van 
Mister Europe toegemeten. Eens 
heilig verklaard kan je nog weinig 
verkeerd doen. Toch bekoorde 
Tindemans de vergadering niet 
écht. Voor een halfvolle zaal er
kende hij dat hij de zesjaarlijkse 
klus zonder triomfalisme, maar 
ook zonder overdreven pessimis
me begon. 

De avond voordien vonden de 
parlementsleden In hun postbak-
jes, net voor de ingang van de 
vergaderzaal, een lijvige nota met 
de goede voornemens van het 
voorzitterschap... Wat een op
merkzaam Parlementlid inspi
reerde tot de volgende verkla
ring: „Als België dat alles voor 
mekaar brengt, dan moeten hier 
dagelijks een vijftal beslissingen 
genomen worden. We weten toch 
allen dat dit een onmogelijke taak 
is, de besluitvaardigheid van Tin
demans kennende..." 

Milieurichtlijnen 
naleven! 

Eind december publiceerde de 
VU bij monde van haar beide 
Europarlementsleden en voorzit
ter Gabriels een memorandum 
Inzake de VU-prioriteiten op Euro
pees vlak over de komende zes 
maanden. 

Jaak Vandemeulebroucke ge
bruikte die memorandum als de 
basis voor zijn repliek op Tinde-
mans's tussenkomst. ,,België", 
zo stelde hij, ,,moet als eerste 
land toezien op de naleving van 
de Europese Akte. We verwach
ten een korrekte toepassing en 
vragen u het Parlement maksi
maal in het overleg te betrek
ken". Vandemeulebroucke ging 
ook in op de begrotingsproble
men van de Gemeenschap. Hij 

zei dat het systeem van de BTW 
als financiële bron hem volkomen 
voorbijgestreefd lijkt. Wat de 
landbouwproblemen betreft, 
pleitte hij voor een éénmalige fi
nanciële operatie om de voorra
den weg te werken. Scherp was 
zijn aanklacht inzake de milieu
problematiek: ,,U herinnerde, 
mijnheer Tindemans, aan het Mi
lieujaar. Moge u die boodschap 
ook doorgeven aan uw binnen
landse kollega's opdat België 
zichzelf konform de milieurichtlij
nen zou gedragen." 

Bruggenbouwer 
Een flink gedeelte van Vande-

meulebroucke's tussenkomst 

handelde ook over de specifieke 
rol die regio's in de Europese 
kontekst moeten spelen. Het zijn 
met name de regio's die een 
positieve rol kunnen spelen in de 
Europese opbouw. Geen EG zon
der verscheidenheid en solidari
teit! 

De Volksuniewoordvoerder be
sloot Zijn bijdrage met een oproep 
tot een grotere solidariteit met de 
Derde Wereld en voor een politiek 
die de vreselijke kloof tussen 
Oost en West overstijgt: ,,De EG 
moet veel rijker zijn dan een op
gepoetste vrijhandelszone. Dit 
kontinent moet het politieke ant
woord worden op de alles verstik
kende blokkenvorming. Dit konti
nent, dat bulkt van de overschot
ten, moet een antwoord geven 
aan 700 miljoen sukkelaars in het 
zuidelijk halfrond dat onder de 
armoedegrens leeft". 

Het VU-memorandum inzake 
het Belgisch Voorzitterschap is 
verkrijgbaar op het EVA-sekreta-
riaat. 

Sir Henry Plumb, een Britse konservatief 
beloofde Europeaan te worden... 

Centrum studie Oost-Europa opgericht 

Belangrijk debat over 
verhouding EG-Comecon 

Op het einde van de zeventiger jaren verklaarde 
oud-EG-kommissaris Haferkamp dat het een 
,,anachronisme was dat de EG met verscheidene 
tientallen landen diplomatieke betrekkingen onder
hield, terwijl die er niet waren met de direkte buren". 
Hij doelde daarmee op de onbestaande officiële 
betrekkingen tussen de EG en de Oosteuropese 
Lidstaten van de Comecon. 

SINDS kort zit er weer schot 
in de onderhandelingen 
zodat de parlementaire 

kommissie Externe Ekonomische 
Betrekkingen de socialist Seeler 
belastte met het opstelten van 
een verslag. 

Moeilijke 
verhouding 

De Comecon is een intergou
vernementele organisatie tussen 
7 Europese staten (Bulgarije, 
Hongarije, Tsjechoslowakije, de 
DDR, Polen, Roemenië en Alba
nië), de Sovjet-Unie, Cuba, Viet
nam en Mongolië. Binnen de Co
mecon wordt geen gemeen
schappelijke markt nagestreefd 
en er is van éénwording in politie
ke zin geen sprake. De verhou
ding EG-Comecon lag tot op he
den vrij moeilijk maar evolueerde 
stilaan van wederzijds wantrou
wen naar een poging tot erken

ning van mekaars (ekonomische) 
realiteit. 

Willy Kuijpers vond het een 
goede zaak dat de besprekingen 
tussen beide organisaties terug 
op gang komen. ,,De Oosteuro
pese landen zijn niet alleen vanuit 
aardrijkskundig oogpunt maar 
ook zowel geschiedkundig, poli
tiek als kultureel nauw met West-
Europa verbonden", zo stelde hij. 

Kuijpers kwam terug op zijn 
kerstverblijf in Praag en zijn ont
moeting met leiders van Charta 
'77. Stuk voor stuk beklemtoon
den ook zij dat Europa één we
relddeel is in zijn meervoudig
heid. 

Wezenlijke schakel 
Het Europarlementslid vroeg 

bijzondere aandacht voor twee 
aspekten m dit dossier. De onder
handelingen met de Comecon 
moeten ertoe leiden dat de kleine
re Oosteuropese landen reële 

kansen krijgen. Hij pleitte voor 
het sluiten van handelsakkoorden 
met Comecon-lidstaten afzonder
lijk. ,,Zo kan recht worden gedaan 
aan de behoeften van de kleinere 
Oosteuropese landen en kunnen 
de smalle marges van hun soeve
reiniteit gebruikt en behouden 
worden." Het dient immers geen 
enkel Europees belang dat die 
staten nog hechter vastgeklon
ken worden aan de Sovjet-Unie. 
De recente akkoorden met Roe
menië bewijzen dat ten volle. 

Kuijpers herinnerde ook aan 
een eerder dit jaar goedgekeurd 
VU-initiatief over de oprichting 
van een Centrum voor de studie 
van Oost-Europa en de USSR. Hij 
wees op de belangrijkheid van dit 
initiatief dat een wezenlijke scha
kel kan vormen in de langzame 
toenadering tussen Oost en 
West. 

Europa kort 

HET Europees parlemenl 
werd twee en een haif 

jaar geleden voor de tweede 
maal rechtstreeks verkozen. 
Vorige week waren we meteen 
halverwege de legislatuur' 
Traditioneel wordtn dan een 
nieuwe voorzitter en een 
nieuw bureau verkozen en 
wordt de verdeling van de par
lementaire kommtss*es her
zien, 

NA vier stembeurten ver
koos het Parlement zeer 

nipt de Britse Konservattef Sir 
Henry Plumb tol haar meuwe 
voorzttter. Plumb heeft reeds 
een (ange politieke karriere 
achter de rug, beheert een 
grote boerdenj In Groot-Brtt-
lannie en was voorheen frak-
tmleider van de ,,Europese 
Demokraten". Een man met 
een Brits flegma, met zm voor 
humor maar levend onder de 
strenge scepter van de ,,iron 
Lady" De VU-verkozenen 
onthielden zich tijdens de (ge
heime) stemmingen. 

JAAK VANDEMEULE

BROUCKE en Willy Kuij
pers kregen ook de kans hun 
parlementaire kommissies te 
herzten. Kuijpers zal de ko
mende 2 1/2 jaar verder de 
kommissie Jeugd. Kuttuur. 
Onderwijs en Informatie blij
ven volgen Hij voltooit er bm-
n«nJ<ort zijn verslag over een 
Handvest voor kulturele en et
nische minderheden Hij bltjft 
00^ lid van de kommissie Ont
wikkelingssamenwerking. Als 
parlementaire delegatie koos 
hij voor de Vergadering EG-
ACS'landen, die toeziet op de 
akkoorden van Lome 

•AAK VANDEMEULE-
i f BPtOUOH^ blijft mede-
fraktleleider van de Regen-
DoogfraJktie, waardoor hi| als 
enige Vlaming zitting heeft m 
het ujlgebreid fauteaü van het 
Parlement. Hij wordt ook eer
ste vk!«-voorzitter van de kom-
mimh fiegiwaal Beleid en 
f^ütnstelllk© Orden ir>g Een be
ton ï»'^ voor het keiharde en 
nauwgezette werk m deze ver
gadering! Pas als hi| zijn rap
port over de Armeense geno
cide heeft afgewerkt verlaat hij 
de Politieke Kommisste. Net 
als tijdens bet eerste verkozen 
Parlement wenst hij terug te 
zetelen in de kommissie Ener-
gfe en Onderzoek. Een kom
missie die ongetwijfeld ge
bruik zal kunnen maken van 
zijn stevige dossierkennis. Als 
plaatsvervanger zetelt hij 
voortaan ook in de Regle-
menrskommtsste Hij blijft bo
vendien zetelen *n de delega
tie EG-Latijns-Amenka De VU 
bestrijkt met 2 verkozenen 5 
kommissies. Een situatie die 
ntet iedereen gegeven is' 
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Volgens EG-onderzoek 

Europeanen lauwe 
milieubeschermers 

De inwoners van de Europese Gemeenschap inte
resseren zich een l<lein beetje voor milieuproblemen. 
Zij erkennen de noodzaak van de milieubescher
ming. Ook wensen zij meer te weten over milieu
kwesties die hun direkt aangaan. In hun dagelijks le
ven leveren zij een kleine bijdrage aan de milieube
scherming. Met deze paar zinnetjes is dan het ekolo-
gische portret van de Europeaan geschetst. 

f o kwam dat althans te voor-
sctiijn uit een opinie
onderzoek dat vorig jaar 

op verzoek van de Europese 
Kommissie werd gehouden in het 
vooruitzicht van het Europese 

Medewerkers gevraagd 
Water is waardevol 

De Volksunie wil in 1987 biezondere 
aandacht besteden en aktie voeren rond 
het tema „Water is waardevol". Alle VU-
kaderleden ontvingen daaromtrent reeds 
een aktie-krantje „'t laWlJtje". 

Langs deze weg doet het partijbestuur 
een oproep tot allen die menen een waar
devolle bijdrage te kunnen leveren in de 
op te richten VU-kerngroep „Water is 
waardevol". Zowel water-deskundigen 
als mensen die over organisatorische ka-
paciteiten beschikken, worden verzocht 
dringend kontakt op te nemen. 

Een briefje of een telefoontje naar de 
VU-studiedienst, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel (02/219.49.30) volstaat. 

Op voorhand bedankt voor de toffe me
dewerking! 

jaar van het Milieu dat zoals ge
weten op lentedag begint 

Meer bezorgd 
Volgens dit onderzoek dat een 

paar dagen voor de ramp van 
Tsjernobyl werd gehouden, ma
ken de Europeanen zien thans 
meer zorgen over het milieu dan 
een paar jaar geleden en zijn ze 
met erg tevreden over hetgeen 
hun regeringen op dit gebied 
doen (zie Ekofront van vorige 
week) 

Een derde van de onder
vraagde Europeanen was zeer 
geïnteresseerd in de toekomst 
van onze planeet over honderd 

jaar 38 % was een beetje geïnte
resseerd en 26 % helemaal met 
Het zijn vooral de Nederlanders, 
Luksemburgers en Denen die be
langstelling hebben voor de toe
komst van de wereld, iets wat de 
Belgen (voor zover zij zouden 
bestaan), leren en Portugezen 
met zo na aan het hart ligt 

Een op de twee Europeanen 
vindt dat milieubescherming en 
het behoud van de natuurlijke 
hulpbronnen noodzakelijk zijn 
voor de ontwikkeling van de eko-
nomie 32 % meent dat men 
soms moet kiezen tussen het mi
lieu en de ekonomie en 9 % geeft 
een absolute voorkeur aan de 
ontwikkeling van de ekonomie 
Vooral in Luksemburg, Frankrijk, 
Denemarken en Italië plaatst 
men het milieu op de eerste 
plaats 

Informatie graag! 
48 % van de ondervraagden 

wenste beter ingelicht te worden 
over de gevaren van chemische 
produkten die in de winkels ver
kocht worden. 29 % wilde weten 

wat de schoonste manier is om 
zich van vuilnis te ontdoen en 28 
% wilde ingelicht worden over de 
preventieve maatregelen die de 
gevaarlijke industrieën in hun 
streek hadden genomen. Zaken 
van algemene aard zoals milieu
wetgeving of de gevolgen van be
paalde bouwprojekten kwamen 
slechts op de tweede plaats. 

Het merendeel van de onder
vraagden verklaarde in hun da
gelijkse leven weleens iets ge
daan te hebben voor de bescher
ming van het milieu Zo ver
klaarde 79 % erop te letten geen 
papier of afval op straat te 
gooien, 51 % paste op niet te vee 
lawaai te maken, 49 % geen 
kraantjeswater te verspillen en 39 
% deed iets aan het weer m om
loop brengen van bepaalde soor
ten afval zoals papier en glas. 

Weldadigheids- of politieke ak-
ties trekken echterr minder be
langstelling Slechts 11 % geeft 
geld voor natuurbehoud en 7 % 
doet mee aan reinigingsakties. 

België riskeert veroordeling 

Dekreet op vogelvangst 
voor onbepaalde tijd 
verdaagd 

In de Kommissie Ruimtelijke Ordening van de 
Vlaamse Raad werd de bespreking van het omstre
den voorstel van dekreet Olivier tot versoepeling van 
de vogelvangst hernomen. 

VU-raadslid Johan Sauwens vroeg de Kommissie 
de werkzaamheden op te schorten tot na het arrest 
van het Europees Hof van Justitie dat eerstdaags zal 
geveld worden inzake het behoud van de vogelstand 
in België. 

DE onlangs gepubliceerde 
konklusie van de advo-
kaat-generaal bij het Eu

ropees Hof maakt nu al duidelijk 
dat België dreigt een veroorde
ling op te lopen voor zijn gebrek
kige reglementenngen inzake vo
gelbescherming 

CVP-ongenoegen 
De PVV-fraktie van de Vlaamse 

Raad sloot zich aan bij de vraag 
van de oppositie tot opschorting 
tot na het te verwachten arrest 
Dit tot ongenoegen van de CVP-
kommissieleden Zodoende werd 
geen verdere datum voor bespre
king afgesproken Eerst zal kon-
takt opgenomen worden met het 
Hof van Justitie om de datum van 
het arrest te kennen 

De houding van België steekt 
schril af tegen de goede wil die er 
inzake vogelbescherming in Eu
ropa bestaat Zopas raakte be
kend dat de Gemeenschap een 
schenking van 3,14 miljoen Ecu 
heeft gedaan om in 13 gebieden 
her en der in Europa vogels te be
schermen 

redding van het moeras van 
Hensies 

Deze hulp is voor de betrokken 
regeringen een aansporing om 
de Europese richtlijn uit 1979 met 
betrekking tot de bescherming 
van in het wild levende vogels te 
respekteren. Tot dusver hebben 
de lidstaten weinig neiging ge
toond de nchtlijn toe te passen. 
Tegen ieder van hen heeft de 
Kommissie al minstens één keer 
juridisch moeten optreden Bel
gië staat in deze op de eerste rij... 

Aansporing 
In Nederland gaat het om de 

bescherming van de Fnese IJs-
selmeerkust en m België om de Als België met vlug beslist zal het hangen... 
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Veltmans en Plancquaert 

Biografieën van twee 
grote Vlamingen 

In de loop van 1986 verschenen twee biografieën 
over vooraanstaande Vlamingen, de één al wat be
kender dan de ander. Frans Van Campenhout 
schreef een boek over Hector Plancquaert, terwijl 
Jos Gouverneur onder de schuilnaam G. Van Voe
ren zich over de figuur van de Voerense pastoor 
Hendrik Veltmans boog. 

D E biografie is een moei
lijke tak uit de historio
grafie. Naast volledig

heid eist zij ook het schilderen 
van een brede achtergrond om 
de beschreven figuur te situeren. 
Daarentegen mag de schrijver 
niet in anekdotiek vervallen, en 
moet hij zorgen dat hij bij zijn on
derwerp blijft. In het licht van 
deze enkele bedenkingen valt de 
verschillende aanpak bij beide 
biografen sterk op. 

Hendrik Veltmans 
Pastoor Veltmans is ons be

kend door zijn werk als priester 
en Vlaamsgezinde in Sint-
Martens-Voeren, en niet in het 
minst door de vernieling van zijn 
grafmonument in 1984. Hendrik 
Veltmans werd geboren in het 
Limburgse Mopertingen in 1866. 
Als elfjarige was hij reeds wees. 
De familie was toch nog kapi
taalkrachtig genoeg om hem te 
laten studeren in Beringen en 
Sint-Truiden. Hij werd dan uitge
kozen om in Rome zijn 
priesterstudies te doen. Daar be
haalde hij een doctoraat in de 
Wijsbegeerte en een licentie in 
de Godgeleerdheid. Dit werd 
echter niet gehonoreerd met een 
benoeming naar verhouding. 
Heel zijn leven bleef Veltmans 
een „petit vicaire", één der vele 
die de Vlaamse beweging ont

zaglijke diensten bewezen. Ach
tereenvolgens diende hij zijn pa
rochianen in Diepenbeek, Luik, 
Saint-Remy en Sint-Martens-
Voeren. Hij overleed in 's Gra-
venvoeren in 1954. 

Hector Plancquaert 
Een tijdgenoot van deze 

priester was Hector Plancquaert 
(?1863). Na zijn kollegetijd in Ou
denaarde en Doornik, trok hij 
naar Leuven. Hij zakte door om
standigheden voor het tweede 
jaar Rechten, en kwam via familie 
in de nijverheid terecht. Pas in 
1898 slaagde hij voor zijn docto
raat in de Rechten. In plaats van 
zijn advokatenpraktijk ernstig uit 
te bouwen, legde hij zich meer en 
meer toe op joernalistiek en poli
tiek. Kristelijk en sociaal bewo
gen, werd hij aktief in de jonge 
daensistische beweging. Meer
maals stelde hij zich verkiesbaar, 
maar, mede door zijn wispelturig 
temperament, oogstte hij gering 
sukses. Door zijn aandeel in het 
aktivisme werd hij gedwongen 
naar Nederland, en later naar 
Duitsland uit te wijken. Pas in 
1929 keerde hij terug in de 
Vlaamse politiek, maar hij werd 
er, meer nog dan voordien, een 
randfiguur. Hij keerde zich open
lijk tegen het Vlaamsch Nationaal 
Verbond, dat hij ronduit fascis
tisch noemde. Vele daensisten 

Hector Plancquaert, boeiende randfiguur.. 

hadden nochtans wél de over
stap naar het VNV gemaakt. Tij
dens de Tweede Wereldoorlog 
trok Plancquaert zich terug, maar 
hij word toch nog door de repres
sie gevonden. Hij overleed in Ou
ter in 1953. 

Een nul... 
Van Campenhout heeft zijn 

boek over Plancquaert zeer door
dacht ingedeeld. Tegen de ach
tergrond van de sociale en poli
tieke — en niet in het minst gods
dienstige en kerkelijke — gebeur
tenissen van de 19de en begin 
20ste eeuw, schildert hij het por
tret van Planquaert resp. als poli
ticus, joernalist en letterkundige. 
Boeiend is hier de konfrontatie 
tussen de kristelijke maar anti
klerikale, Vlaamsgezinde, demo-
kratische en sociaalbewuste poli
ticus met zijn tegenstanders — 
medestanders. Hij botste onver
mijdelijk met zowel de katolieke 
als de Vlaams-nationalistische 
partijen. Dit komt o.m. tot uiting in 
de reeks dissidente lijsten en 
groeperingen die hij in de derti
ger jaren steunde. Maar reeds m 
de negentiger jaren van vorige 
eeuw voerde hij heftige polemie
ken in ,,Het Recht" e.a. dag- en 
weekbladen, met de rechterzijde. 
In 1925 en 1929 noemden Her
man Vos en Joris Van Severen 
hem een nul. Het is misschien 
wel de vraag voor wie dergelijke 
uitspraak (biz. 67) eigenlijk het 
meest een blaam betekende. 
Geen van deze twee heren kan 
men als voorbeeld van konse-
kwent politiek gedrag beschou
wen. Plancquaert komt ons veel 
eerlijker voor. 

Als germanist is de auteur 
goed geplaatst om over het joer-
nalistieke en litterarire werk van 
Plancquaert te schrijven. We wa
gen ons dan ook niet aan een 
ontleding hiervan, maar ons als 
leek lijkt de bespreking even
wichtig en eerlijk. 

Historische onzin 
De koele, afstandelijke maar 

doordachte benadering van Van 
Campenhout missen we in het 
boek van Van Voeren. De temati-
sche indeling wordt hier verlaten 
voor een zuiver kronologisch 
overzicht. De lezer loopt echter 
het gevaar te verzinken m een 
onoverzichtelijk verhaal, waarin 
feitjes en anekdoten elkaar opvol
gen. De achtergrondschildering 
IS soms fragmentair en zelfs met 
ter zak. Soms werd er een loopje 
genomen met de historische 
waarheid. Wat moet men anders 
denken van dergelijke passage: 

,,/Va eeuwenlang (vanaf 1366) 
behoort te hebben tot het Prins
bisdom Luik waardoor een groots 
streven naar ware eigenheid in 
de kiem werd gesmoord, na de 
materiële en de geestelijke 
afbraak-politiek van het Franse 
bewind, na de industriële revolu
tie in het Luikse zonder kompen-
saties voor Vlaanderen en nog 
minder voor Limburg ...was Lim
burg een negentiendeëeuws ko
lonisatiegebied met vele keuter-
boerkes en arme beproefde men
sen." (bIz. 23). 

Pastoor Veltmans tot in het graf achtervolgd.. 

Het lijkt ons onverstandig om 
de ekonomische, sociale en kul-
turele achterstand van Limburg 
op rekening van het prinsbisdom 
te schrijven. Het platteland in 
Limburg verschilde niet wezenlijk 
van dat van Condroz, om maar 
iets te noemen. Wat was het ver
schil tussen een boer, een 
priester of een lid van adel of bur
gerij in Beringen of in Ciney? En 
het grootse streven — wensdro
men als basis voor historiogra
fie? — zal in Luxemburg, Gelre 
of Picardië niet groter geweest 
zijn. Bij alle boeren zat de mest 
tussen de tenen... De Franse re
volutie dan: een zondebok waar
aan dit decennium graag op
nieuw — net als in de jaren '20 en 
'30 — een afbraakpolitiek toe
schrijft. 

Vergeet de auteur dat die 
slechts een etappe is in een 
reeks oorlogsperiodes die al eeu
wen onze gewesten teisterde? 
Verder is zij een onderdeel van 
een filosofische evolutie die de 
gehele mensheid in een nieuwe 
richting dirigeerde. Voor het eerst 
geraakte men los van een niet 
zelden verstikkende klerikale, 
konservatieve maatschappij. 

Ook de kristendemokratische 
gezindheid die de biograaf aan 
Veltmans toeschrijft, heeft 
belangrijke wortels in de ,,liberté 
— égalité — fraternité"-
gedachten. 

Tenslotte is er die industriële 
revolutie zonder kompensaties 
voor Vlaanderen. Het woordt 
kompensaties was waarschijnlijk 
nog met uitgevonden, tenminste 
niet met de betekenis die wij er 
nu aan vastknopen (nationale 
sektoren, weetuwel). Verder was 
er van een Vlaams-Waalse te
genstelling op politico-ekono-
misch vlak nauwelijks sprake. 
Vlaanderen als politieke en eko
nomische entiteit bestond met 
eens, net zomin als Wallonië 
trouwens. 

Tegenstellingen 
Andere betwistbare benaderin

gen; ,,(...) Vlaamse arbeider (...) 
naar Wallonië trokken, er zeer 
lange dagen in soms dierlijke om
standigheden dienden te slaven 
om Vlaanderen arm en Wallonië 
rijk te maken." (bIz. 56) 

Het zijn de grootindustriëlen in 
Vlaanderen en Wallonië, de ba
zen van de steenkoolmijnen, 
staal- en tekstielbedrijven ge
weest die zeer veel geld verdien
den... op de rug van de Vlaamse 
én Waalse arbeiders. ,,Wallonië" 
en ,,de Walen" waren niet rijker 
dan ,.Vlaanderen" en ,,de Vla

mingen". Een Waals arbeider 
stikte evengoed in de vette wal
men, het steenkolenstof, de ar
moede als een Vlaming. De 
mensonterende pendeltreinen 
kwamen natuurlijk wel de miserie 
van de Vlamingen verhevigen... 

Tekenend voor de benadering 
van hun onderwerp is de houding 
van de auteurs tegenover het ge
loof van Plancquaert en Velt
mans. Van Campenhout legt er 
de nadruk op dat Plancquaert en 
diens familie overtuigd kristen 
zijn, en getuigenis afleggen van 
hun geloof. Dit wordt op een 
rustige, informatieve foon mee
gedeeld doorheen de loop van de 
gebeurtenissen. Dit kontrasteert 
sterk met de aanpak van Van 
Voeren: 

,,Moeders vroom kruisje, sa
men met de dadelijke genade 
van vaders zegen uit de hemel 
hielpen de kleine Hendrik zijn 
zieltje op het rechte spoor en zijn 
lichaam gezond te houden." (bIz. 
33). 

Dergelijke taal past niet in een 
moderne biografie. 

Dit alles betekent echter niet 
dat de levensbeschrijving over 
Veltmans waardeloos is, wel inte
gendeel. De Vlaamse beweging 
heeft nood aan het op schrift stel
len van het leven van haar lei
dende figuren. Men krijgt van 
Van Voeren dan ook een zeer vol
ledig en goed gedokumenteerd 
overzicht van het leven van Hen
drik Veltmans. De bekommernis 
om diens nagedachtenis, en om 
de Vlaamse eigenheid van Voe
ren klinkt door m iedere alinea 
van dit werk. In die zin is het een 
hartstochtelijk pleidooi voor het 
behoud van Voeren en van Hen
drik Veltmans in het hart van 
Vlaanderen. 

Toch heeft o.i. het werk van 
Hector Plancquaert meer histori
sche waarde. Het doet niet aan 
mythevorming, iets waarnaar het 
ander boek al eens dreigt over te 
hellen Mogen deze twee werken 
een interessante aanvulling bete
kenen op hun terrein, en tegelijk 
een aansporing tot het overdacht 
schrijven van dergelijke studies. 

F. Seberechts 

— Hector Plancquaert, Daen-
sistisch politicus, journalist en let
terkundige. F. Van Campenhout. 
Uitg. De Nederlanden, Antw. 1986, 
208 bIz., ill. 750 fr. 
— Tweemaal geweld. Leven en 
werk van de Voerense pastoor Velt
mans. Uitg. Bond der Vlamingen 
van Oost-België, Tongerne. 1986. 
174 bIz., ill. 650 fr. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 31 jan. 
D BRT 1 • IPOO 
Laurel en Hardy in het verre 
Westen, film 
D BRT1 - 18.10 
Merlina, serie 
D BRT 1 • 18.35 
Rondomons, jeugdfilm 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT 1 - 20.20 
Noodkreet van een kind, film 
D BRT1 - 21.55 
RIgoletto, om te lachen 
D BRT 1 - 22.25 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 22.40 
De Oktopus II, serie 
D BRT 1 - 23.50 
Poolshoogte, Orion en de Pleiaden 
D Ned. 1 - 15.43 
Wild water, natuurdok. 
D Ned. 1 - 17.41 
De arend van IMadagascar, film 
D Ned. 1 - 19.05 
Kro's wereldcirkus 
D Ned. 1 - 20.28 
De Soundmix show 
D Ned. 1 - 22.07 
Brandpunt in de markt 
D Ned. 1 - 23.15 
In 't holst van de nacht, film 
n Ned. 2 - 20.25 
De dwaze lotgevallen van Sherlock 
Jones, film 
D Ned. 2 - 21.50 
Wordt U al geholpen?, serie 
D Ned. 2 - 22.40 
Studio sport 
D Ned. 2 - 23.15 
Heartsounds, film 

Zondag 1 feb. 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT 1 - 14.30 
Voor boer en tuinder, info 
D BRT 1 - 15.00 
Huizen kijken, nieuwe serie 
D BRT 1 - 15.45 
Prins Bayaya, jeugdfilm 
D BRT 1 - 17.00 
De Paradijsvogels, serie 
D BRT 1 - 18.20 
Leven... en laten leven, natuurkwis 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.35 
Het pleintje, serie 
D BRT1 - 21.15 
De steek-er-wat-van-op-show 
D BRT2 - 15.00 
Stadion, sportshow 
D Ned. 1 • 18.30 
De Cevennen, dol<. serie 
n Ned. 1 - 19.05 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 - 19.50 
The Cosby show, serie 
D Ned. 1 - 20.15 
Dorp in opstand, film 
D Ned. 1 - 22.40 
St. Elsewhere, serie 
D Ned. 2 - 12.55 
Herinnering aan Maria Gallas, gala-
koncert 
D Ned. 2 - 20.10 
Van Kooten en De Bie 

Paniek breekt uit in een vakantiekolonie, wanneer de bloeddorstige 
visjes het strand bereiken in ,,Piranha". 

Vrijdag 6 februari op TV 2, om 20u.55. 

D Ned. 2 - 21.02 
Gouden bergen, over geld 
D Ned. 2 - 21.47 
The Browning version, toneel 
D Ned. 2 - 23.03 
Filmfestival Rotterdam 
D Ned. 2 - 23.22 
Hier is... Adriaan Van Dis, 
praatshow 
D RTB 1 - 12.00 
Faire Ie point, debat 

2 feb. 
D BRT 1 - i n o 
De kleinste zwerver, serie 
D BRT 1 - 18.35 
Kameleon 
D BRT 1 - 19.00 
lemandsland, info 
D BRT 1 - 20.10 
Paradijs verdaagd, serie 
D BRT 1 - 21,00 
Olie en gas in de Noordzee, dok. 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.20 
Extra time, sport 
D BRT2 • 20.50 
Rock in Montreux, show 
D Ned. 1 - 15.20 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 - 15.50 
De film van ome Willem 
D Ned. 1 - 19.00 
De tovenaar van Oz, serie 
G Ned. 1 - 19.24 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Zeg 't maar! 
D Ned. 1 - 21.22 
Sonja op maandag, praatshow 
D Ned. 1 - 22,42 
De weduwen, serie 
D Ned. 2 - 18.45 
Jeugdjournaal 
C Ned. 2 - 20.30 
Reis om de wereld in 80 vragen, 
kwis 
C Ned. 2 - 21.40 
Opsporing verzocht 
C Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 

3 feb. 
r BRT 1 - TB.25 
Mik, Mak, Mon,; serie 
n BRT 1 - 18.35 
Zaterdag, jeugdserie 
n BRT 1 - 19.00 
De supermachten, dok. serie 
n BRT 1 - 20.25 
I.Q., kwis 
n BRT 1 - 21.00 

Verkeersgedrag, dok. 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
Mike, praatshow 
n BRT2 - 21.40 
Sorrell and son, serie 
D Ned. 1 - 14.30 
The unholy garden, film 
D Ned. 1 - 17.46 
Toppop, show 
D Ned. 1 • 19.30 
Sportpanorama 
D Ned. 1 - 20.28 
Als je dit leest ben ik er niet meer, 
dok. 
D Ned. 1 - 22.15 
Avro's televizjer 
D Ned 1 - 23.40 
Roermond, dok. 
D Ned. 2 - 20.00 
Televisie ter diskussie 
D Ned. 2 - 21.00 
Panoramlek, info 
D Ned, 2 - 21.30 
Nieuws uit de ruimte, dok. 

Woensdag 4 feb. 
D BRT 1 • 15,4(r 
Het sleutelkind, film 
D BRT 1 - 16,05 
Nils Holgersson, serie 
D BRT 1 - 16,30 
Vrouwtje teelepel, nieuwe strip 
D BRT 1 - 16,45 
Schatteneiiand, serie 
D BRT 1 - 18,35 
Dirk van Haveskerke, serie 
D BRT 1 - 20,00 
Stripkwis 
D BRT 1 - 20,50 
Een druppel in de oceaan, dok, 
D BRT 1 - 21.40 
Verwant, kunstinfo 
n BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
James Last at Tralee, show 
D BRT2 - 20 55 
Portugal-België, rechtstreekse re
portage 
C Ned. 1 - 14.00 
Taaltuin, serie over dialekt 
D Ned. 1 - 15.40 
De bijen, dok, serie 
G Ned, 1 - 16 15 
Dynasty, serie 
G Ned, 1 - 18,08 
Family Ties, serie 
G Ned, 1 - 20,33 

Tineke, praatshow 
G Ned, 1 - 21.32 
Miami Vice, serie 
G Ned. 1 - 22.17 
Verona, satire 
G Ned. 1 - 23.15 
Rur, praatshow 
G Ned. 2 - 20.00 
Wie, wat waar en hoe laat? 
G Ned. 2 - 20.20 
Beproeving die ik haar oplegde, 
toneel 
C Ned. 2 - 21.05 
De Egnima-variaties, klassiek 
G Ned. 2 - 23.00 
Nederland C, info 

Donderdag 5 feb. 
G BRT 1 - 18.10 
De zeven van Blake, serie 
G BRT1 - 19.10 
Kwizien, kooktip 
G BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, kaartspel 
G BRT1 - 21.05 
Panorama, info 
G BRT1 - 21.55 
Dallas, serie 
G BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
G BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
G BRT2 - 20.20 
Wambach, dok. 
G BRT2 - 22.10 
Blanchefloor, ballade voor koor en 
orkest 
G Ned, 1 - 16.00 
Daktari, serie 
G Ned. 1 - 19.00 
Nathalie, serie 
G Ned. 1 - 19.24 
Hallo Nederland 
Q Ned. 1 - 20.28 
Holland ze zeggen, over Schiphol, 
luchthaven 
G Ned. 2 - 20.00 
De ,,Frank en vrij" show 
G Ned. 2 - 21.05 
Hill street blues, serie 
G Ned. 2 - 21.50 
Profiel, prof. W.F. de Gaay-Fortman 

Vrijdag 
G BFfr 1 -

6 feb. 
18.30 

Bingo!, hitparade 
G BRT 1 - 20.20 
Het einde van een imperium, dok. 
serie 
G BRT1 - 21.25 
Extra-time 
G BRT 1 - 21,45 
So What?!, jazz 
G BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
G BRT 2 - 19.25 
Oshin, serie 
G BRT2 - 20.55 
Piranha, triller 
G BRT2 - 22,25 
Filmspot, info 
G Ned, 1 - 14.30 
Sons and daughters, serie 
G Ned. 1 - 19.00 
Alf, serie 
G Ned. 1 - 19.25 
Mijn geheim, kwis 
G Ned. 1 - 20.28 
Moordspel, serie 
G Ned 1 - 22.15 
De Tros TV show 
G Ned. 1 - 23.45 
Zijn eerste zaak, triller 
G Ned. 2 - 19.12 
Vriendjes... meer niet, jeugdfilm 
G Ned. 2 - 20.02 
'n Trap na, film 
G Ned. 2-21.32 
Een wereld van verschil 

Een film 
per dag 

Zaterdag 31 jan. 
Way Out West 
Amerik. film uit 1937 met Stan Lau

rel en Oliver Hardy. Stan en OIlie 
trekken door het wilde westen naar 
het stadje Brushwood waar zij de 
dochter van een overleden vriend een 
dokument moeten overhandigen. 
Maar er zijn kapers op de kust... (BRT 
1, om 16u.) 

Zondag 1 feb. 
Ce sacre grand-père 
Franse film uit 1968 met o.a. M'\-

chel Simon en Serge Gainsbourg, 
Een mode-joernalist en zijn vrouw 
besluiten hun vakantie door te bren
gen bij hun grootvader. Maar buur
man heeft de vrouw verklapt dat haar 
man een minnares heeft... (RTL, om 
17U.10) 

Maandag 2 feb. 
Les Nanas 
Christine verneemt dat haar vriend 

haar bedriegt met een boekenver-
koopstertje. Franse film uit 1985 met 
o.a. Marie-France Pisier, Dominique 
Lavanant en Macha Méril. (RTL, om 
21 u.) 

Dinsdag 3 feb. 
The Unholy Garden 
Amerik. avonturenfilm uit 1931. 

Diep in de Sahara ligt de volledig geï
soleerde Franse kolonie Orange. Een 
jonge avonturier heeft gehoord dat 
een Franse baron er een schat heeft 
verborgen en trekt op onderzoek uit. 
(Ned. 1,om 14u.30) 

Woensdag 4 feb. 
Le Boulanger de Valorgue 
Fernandel speelt de hoofdrol in 

deze Franse komische film van Henri 
Verneuil uit 1953. Justin, de zoon van 
de plaatselijke bakker is verliefd op 
de dochter van de kruidenier. Wan
neer hij naar het front vertrekt, blijkt 
het meisje zwanger. (RTL, om 
14U.30) 

Donderdag 5 feb. 
L'Addition 
Franse film uit 1982 met o.a. Ri

chard Berry en Victoria Abril. Bruno 
belandt wegens een onbenulligheid 
voor een paar dagen in de gevange
nis. Hij maakt zich weinig zorgen en 
droomt van zijn nieuwe vriendin 
Patty. (RTBF 1, om 20u.20) 

Vrijdag 6 feb. 
Piranha 
Gruwel en horror zijn troef in deze 

Amenk. film uit 1978. Een school pi
ranha's ontsnapt uit de kweekplaats 
en zwermt uit over de Amerikaanse ri
vieren Nietsvermoedende baders 
worden het vlees uit de kuiten gebe
ten. (TV 2, om 20U.55) 
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Het Oude Land 
van Loon lag er 
niet vroli|k bi| toen 
dinsdag Pieter 
Geert Buckinx be
graven werd. 

Kortessem aan 
de Herk ligt inge
bed in Vochtig 
Haspengouw, een 
land waar wee
moed aan de bo
men groeit. Pieter 
G. Buckinx droeg 
die weemoed zijn 
hele lange leven 
met zich mee. 

In Kortessem werd hij 84 jaar ge
leden geboren en nauwelijks de 
twintig voorbij had hij reeds een to
neelstuk geschreven. Buckinx ver
liet dorp en streek voor een ambte-
narenloopbaan m Brussel. 

In 1927 verscheen zijn eerste 
dichtbundel De doortocht. 

De jonge dichter dreef daarbij op 
sterk ontwikkelde vleugels van 
emotie. Hij hield ervan de zinnen zo 
te boetseren tot ze uitdrukten wat 
hij ervoer: schoonheid. Waar voor 
ons de taal een bloot kommunika-
tiemiddel is hanteerde Buckinx ze 
om een behaaglijk spel te spelen. 
En dat kon hij als geen ander. Haast 
deemoedig legt hij uit hoe: „Wij 
weten dat het mogelijlt is, in enltele 
zin- en kianl<heldere woorden het 
huiverend heimwee van de men
senziel vast te leggen". Verlangen, 
droom, heimwee, vuur, vaarwel, 
zuiverheid, zinnelijkheid, raadsel. 
Deze begrippen waren nooit ver 
weg uit de poëzie van Buckinx. De 
dichter vond ze niet uit, hij was ze. 
Je schrijft geen leven lang over iets 
dat niet bent. 

Ik snijd in 
dit ivoor 

Waar anderen zo maar wat rot
zooien leek poëzie voor Buckinx 
ontzettend eenvoudig. „Poëzie, zo 
zei hij, moet niets dan poëzie zijn, 
klaar als de klare diepte van het 
meer en toch zo ongrondelijk 
duister als de diepe bodem van het 
meer." 

Toen Buckinx in 1954 een reis 
door Kongo maakte raakte hij m de 
ban van de bantoe. De reis leverde 
de dichtbundel De oevers van de 
stroom op en begon met de regel 
,,Nergens kan de mens zichzelf 
ontlopen...". 

In deze bundel staat misschien 
wel het mooiste gedicht dat hij 
schreef. Het is te ontroerend om 
het niet te citeren. 

,,lk snijd in dit ivoor / de glimlach 
van mijn bruid, / 
en een prauw om mee te varen, / en 
een schouder waaraan ik slaap, / 
en een hand die stil wordt als 
maanlicht / in de witte schilfers 
ivoor, / 
en een oog, en een mond, en een 
oor, / en een voet voor de dans in 
het maanlicht / in de witte schilfers 
ivoor." 

Tot dan plots een tengere, ietwat 
bleke, immer sigaren rokende, ou
dere man voor de klas staat; de le
raar Toneelletterkunde aan de 
Brusselse joernalistenschool. 

Lessen, nou ja. Ontmoetingen 
waren het, memoires, ontdekkin
gen m de wereld van onze letteren. 
De gids: een boeiende verteller die 
de wereldverbeteraars van de 
zestiger jaren wist te bekoren. Een 
en al vriendelijkheid en veel begrip 
voor jong geweld. 

Tot het laatste werk van Buckinx 
behoort De zevende dag met sterke 
verzen over het ouder worden van 
een echtpaar. 

,,Bang zijn voor het laatste na
jaarsgoud, / voor de kamer, voor de 
spiegels en de wanden / en elkan
ders blik ontwijken, onverzadigd / 
neer te kijken langs de holle aders 
/ op het winterlandschap van uw 
handen." 

Nu de dichter in Kortessem on
der de zoden van het eerbiedwaar
dige Land van Loon rust knjgt dit 
vers zijn volle betekenis. • 

m 13 

éocA'd&'Wesh^ 

C^^eÈeit 

Het verhuizen van het ene EG-land naar het an
dere kan iets gemal<l<elijl<er worden indien de lidsta
ten de voorstellen aanvaarden die de Europese 
Kommissie onlangs op dit gebied heeft gedaan.,,Eu
ropees verhuizen" is nog steeds geen pretje. Het zo 
geprezen Europa van de burgers eindigt, ondanks 
alle goede voornemens, nog te vaak aan de lands
grenzen. Daar moet nu verandering inkomen... 

V OLGENS die voorstellen 
zal de Europeaan die van 
de ene lidstaat naar de 

andere verhuist met langer aan 
de grens verplicht worden te be
wijzen dat hij ook inderdaad m 
die ,,ene" lidstaat gewoond 
heeft. Verder zal hij zonder een 
cent te betalen met al zijn spullen 
de grens over mogen en hoeft hij 
met langer — zoals thans nog het 
geval is — het bewijs te leveren 
dat hij al zijn meubelen, huishou
delijke apparaten, muziekinstru
menten, kleding enz enz. al 
minstens dne maanden in ge
bruik heeft 

Ook de bezitters van wijnkel
ders die hun voorraad flessen 
graag mee willen nemen naar het 
nieuwe huis zullen, aan de grens 
gekomen met hun verhuiswagen, 
op meer begrip kunnen rekenen 
Op voorwaarde dan altijd dat de 
lidstaten de Kommissievoorstel-
len aanvaarden 

De Kommissie vindt namelijk 
dat de hoeveelheid ,.gevoelige" 
produkten, zoals alkohol, tabak 
en parfums, die zonder formali

teiten en zonder invoerrechten 
de grens over mogen, in geval 
van verhuizing aanzienlijk ver
hoogd moeten worden Momen
teel IS het nog zo dat bij verhui
zing men precies dezelfde hoe
veelheid drank, tabak en parfum 
belastingvrij mag meenemen als 
bij terugkeer in het eigen land na 
een verblijf van minder dan drie 
maanden m een andere lidstaat 
van de Gemeenschap 

Zaterdag 7 februari 

vanuit Beringen 

autol(aravaan 

op Hasselt 

„Omdat onze mijnen 
belangrijl( zijn!" 

C/^*^H?S) 
Terwijl de antwoorden op onze vorige opgave bin

nenlopen, gaan wij rustig door met opnieuw enkele 
verzen uit onze rijke Nederlandstalige poëzie. 

Aan U, beste lezer, om uit te zoeken wie de auteur 
is van deze fraaie zinnen. 

E persoon die wij zoe
ken IS een Nederlandse 
vrouw, die in Vlaanderen 

minder bekendheid geniet Niet
temin ontving zij reeds tal van on
derscheidingen Haar eerste bun
del „Kosmos" publiceerde zij in 
1945, ze was toen 40 jaar oud 
Het werk van deze vrouw behoort 
ongetwijfeld tot de hoogtepunten 
van de huidige Nederianse poë
zie 

Een bewijs 

(Voor mijn vader) 

De geur van kruizemunt waait 
over, — 
ik zie mijn vroege kindertijd, 
de wei, het slootje en zijn tover 
van koelte en doorzichtigheid 

Water en de geheimenissen 
die voor het turen opengaan, 
scholen van kleine, snelle vissen 
in vlucht en onbeweeglijk staan 

( ) 

Spelen, maar met een eerste ont
waren 
van d'onvervreemdbaar eigen 
aard — 
O spiegeling — na zoveel jaren, 
heb ik het alles gaaf bewaard "> 

Wie het antwoord meent te 
kennen, stuurt meteen een 
kaartje of een briefje naar WIJ, 
,,Meespelen (161)", Barrikaden-
plein 12, 1000 Brussel 

Misschien wint U deze keer het 
knappe WlJ-boekenpakkef 

in Dir jAnn.... 

VfiH Iter LttfKlLieo . . 

BISTESCT HEn BUmNDERe 
AMDfitCHT,., 

. . . AW e>£ veRvuite/i. 

Men kan van de ui niet zeggen dat deze groente 
gastronomisch hoog gewaardeerd wordt, maar in 
elke keuken zijn de ui en varianten uit de grote fami
lie (prei, sjalot, knoflook, bieslook) nagenoeg onmis
baar. Sommige kunnen als groente zo gegeten wor
den, andere gelden meer als aan gerachten toege
voegde smaakmakers. Ze hebben alleszins enkele 
grote voordelen: ze zijn gezond, niet duur en zowat 
het hele jaar door verkrijgbaar. 

V OLGENS de oude Turken 
was de ui een uitvinding 
van de duivel Andere 

verhalen vertellen dat wie een ui 
onder zijn hoofdkussen legt, van 
zijn toekomstige vrouw zal dro
men, en wie puur uiensap over 
z'n kletskop wrijft, krijgt weer 
weelderig haar Uien bevorderen 
ook de potentie en het gezichts
vermogen en je slaagt er nog 
goed van ook Het hoofdvoedsel 
van de slaven die de Egyptische 
pyramiden bouwden bestond uit 
uien De Romeinse legioenen 
vochten dapperder omdat ze veel 
knoflook aten En tussen de ro
zen geplant, doet knoflook die 
bloemen nog aangenamer geu
ren Keizer Nero was ervan over
tuigd dat hij zijn prachtige stem 
dankte aan het eten van prei 

Uien bevatten behoorlijk was 
zwavel, maar hebben kwasi geen 
voedingswaarde Zij bevorderen 
de werking van de ingewanden 
en stimuleren de bloedsomloop 
ZIJ verminderen vermoedelijk ook 
het cholesterolgehalte in het 
bloed en dus ook (alweer vermoe
delijk) de kans op afwijkingen van 
de kransslagader In prei zitten 
wel meer voedzame bestandde
len vitaminen (caroteen en vita

mine C) en mineralen (tweemaal 
zoveel zwavel, kalium en calcium 
ais in de ui) Maar laten we de ge-
zondheidskwaliteiten van de ui-
enfamilie toch maar met over
schatten Buiten de halvelinge-
droogde knoflook zijn de leden 
ervan ook moeilijk lang be-
waarbaar 

Nu iets over de smaak van de 
ui-varieteiten Alle soorten heb
ben zon nodig om te rijpen Hoe 
warmer hun groeiklimaat is, hoe 
zachter ze smaken De Spaanse 
ui is zelfs zo zoet dat hij best 
rauw kan gegeten worden Het 
vreemde van knoflook is dat deze 
groente ondanks zijn uitgespro
ken sterke smaak toch iets zoets 
aan de bereiding toevoegt De 
minder scherpe sjalotjes hebben 
ook een lichte knoflooksmaak en 
zijn zeer geschikt om in slaatjes 
verwrkt te worden Naar het 
schijnt werden deze kleine, 
vooral in Frankrijk zeer populaire 
uitjes in de middeleeuwen in Eu
rope geïntroduceerd door de 
kruisvaarders, die ze als trofeeën 
mee naar huis brachten De 
kleinse, meest verfijnde, groene 
uiesoort, bieslook of uiengras, 
was al 50 eeuwen geleden door 
de Chinezen gekend 
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Nabeschouwingen bij Timmermansjaar 

Modern theoloog 
aktualiseert de Fé 

Intellektuelen die met open oog en geopend hart Timmermans als mens en 
kunstenaar zijn tegemoet getreden, hebben zijn werken ontvet, hoofdzaak van 
bijzaak gescheiden, en zijn tot onthullende visies gekomen. 

De eerste in de rij is niemand minder dan de te vroeg overleden professor en 
essayist Albert Westerlinck. Wie heeft scherper dan deze geleerde de oorspron
kelijkheid van Timmermans' gekleurde wereld en metaforerende taal naar juiste 
waarde geschat? Volgens hem was Timmermans ,,een geniaal volkskunste
naar" die intuïtief begaafd achter de metaforiek van — als middeleeuwse minia
turen — ingekleurde taaischeppingen ,,het wezenlijke" wonderlijk openbaarde. 

T OT deze konklusie komt 
iedere onbevooroordeel
de lezer van de tijdens 

het Timmermansjaar gepubli
ceerde nieuwe Timmermans
studies. 

Schrijflabeur 
in ,,AI mijn dagen" beschrijft 

de Timmermans-specialiste In-
grid Van De Weijer, volgens de 
huidige gangbare universitaire 
methode, de taal en de schrijfact 
van Timmermans. Zij herwaar
deert, evalueert en konkludeert 
dat zijn zo schijnbaar honing-
vloeiende stijl het resultaat was 
van hard schrijflabeur: Timmer
mans heeft veel meer geschrapt 
en herschreven dan tot nog toe 
werd vermoed. Zijn glanzenden 
taal-poëzie — zo lentejong — en 
verrassend van beeldspraak, kon 
(in deze tijd van taalverschraling, 
TV-ABN en van vóórgekouwd in-
tellektueel grijs jargon) een be
zinning zijn over de kern van het 
schrijverschap. 

Een tweede eerlijke en heer
lijke studie heet „De goede Fee", 
auteur is Gaston Durnez. Durnez 
beoogt in zijn niet zo lijvig boek-
volume een soort ,,pasfoto". Hij 
IS daar met zijn talent voor hel
derheid, syntese en vertelkunst 
zeer ingeslaagd: het iaat zich in 
één adem uitlezen! 

Het is vooral een moedige stu
die geworden. Durnez profileert 
de auteur als mens, kunstenaar, 
flamingant en gelovige tegen de 
achtergrond van zijn tijd. Op 

grond van historische feiten (en 
getuigenissen uit eerste hand) re
kent Durnez ondermeer af met de 
mythen die in Noord en Zuid als
maar opnieuw geclicheerd zijn 
geworden. 

Het is bovendien als menselijk 
dokument een ontroerende stu
die geworden: men leze bv. wat 
de reeds zieke Timmermans na 
de bevrijding werd aangedaan 
door het serpent van afgunst en 
wraakzucht, en hoe de moedige 
Maurits Gilliams gepoogd heeft 
dit onrecht te keren. 

De kern 
van de dingen 

Als derde werk vermelden wij 
de heruitgave van Timmermans' 
,,Adagio" met meditiaties van 
Herman Mertens. 

Natrappende „intelligentsia" 
In het „bij uitstek intellektuele" tijdschrift Kunst En Cultuur-

magazine van januan '87 lezen wij een bijdrage gesigneerd 
door J. V. De auteur stelt aangaande het voorbije Timmermans
jaar deze vraag: „Wanneer opent de Dienst Letteren en Drama
turgie van het Ministerie van de Nederlandse Kuituur (...) de af
deling folklore?" Want in deze „afdeling" ligt volgens J.V het 
sukses van Timmermans en zijn aftands jaar met suksesnjke 
vieringen, „maar" stelt J.V. „de intelligentsia, of wat daarvoor 
doorgaat boudeert". 

En J. V. vervolgt: „Nee, nee, het is niet die fatale foto waarop 
de goede Fee tijdens de oorlog de Hitlergroet bracht. Hij was 
een goed mens, zijn goedheid heeft hem dan ook parten 
gespeeld". En verder: „De Vlaamse intellektueel is het her
waarderen beu. De invoering van een genre folklore zou mis
verstand en ergernis opheffen, en het publiek-sukses verklaren 
en de intelligentsia van een malaise verlichten". 

Tot hier deze bevrijdende versie van „de intelligentsia" over 
onze folklorist, de te goede Fee. De terloopse venvijzing naar de 
Hitlergroet is natuurlijk graag meegenomen, want (alhoewel 
„helemaal niet kwaad bedoeld") heeft deze verwijzing haar 
subtiele uitwerking in de ,,objektiverende en emancipatorische" 
visie" over het fascistoïde probleem der Vlaamse beweging, al
dus „de" Intelligentsia die Timmermans nauwelijks of niet heeft 
gelezen, laat staan herlezen. 

Mertens is een bekende profes
sor m theologie aan de KU-
Leuven. Reeds jaren verdiept hij 
zich in de moderne vakliteratuur-
theologie, maar evenzeer in de li
teratuur van de grote auteurs, die 
voor hem een ,,vindplaats van 
geloofsbezinning en theologie". 
Reeds jaren Is hij tevens een man 
die zich verdiept... in de mens en 
de kunstenaar Timmermans. Ei
genlijk IS Mertens een kunste
naar-theoloog, wiens geleerdheid 
dubbel impact heeft omdat zij 
een ,,lyrische meerwaarde" toe
gevoegd krijgt. 

Leven en lijden 
ledereen die Mertens tijdens 

het Timmermansjaar heeft ge
hoord als voordrachtgever over 
de religieuze dimensie in Tim
mermans' werk, heeft vooral 
,,een kunstenaar van het woord" 
meegemaakt die het oeuvre van 
Timmermans zo door en door 
kent dat hij spelende met de ei
gen gedachten én met de teksten 
van Timmermans soms... de 
grenzen uitwiste, zodat wij, toe
hoorders, werden binnengevoerd 
in één wonderlijk land van taal en 
geest. 

Wie de rijke inhoud van dit 
wonderlijk land, maar nu uitge
breid tot een boek, wil (opnieuw) 
binnengaan leze Mertens',,Medi
taties bij Adagio van Timmer
mans". Mertens gaat uit van de 
enige houding die ons toelaat te 
kommuniceren met kunst: deze 
van de bescheidenheid. Hij 
schrijft: ,,Timmermans heeft mij 
niet nodig, ik heb Timmermans 
nodig". Zijn meditaties zijn niet 
literair-kritisch bedoeld, zij ontle
den de gedichten dus niet, geven 
ook geen verklanng voor hun ge-
dachtengang, maar deze medita
ties zijn wel gedachten van Mer
tens opgewekt door de gedichten 
van Timmermans. 

In deze gedachten maken wij 
kennis met gedachten en teksten 
Uit de bijbel, de profeten, de 
,,Confessiones" van Augustinus, 
Luther en moderne theologen tot 
en met Schillebeeckx. Gekon-
fronteerd met deze groten uit het 
theologische denken ervaren wij 
eensklaps de volheid en diep
gang die woont in het zo eenvou
dige vers van Timmermans. Mer
tens heeft veelal één pagina no
dig om alleen maar meer inge
wikkeld te omschrijven wat Tim
mermans zoveel voller want 
zoveel meer poëtisch zegt in één 
vers. 

Kortom vanuit deze tekst-
konfrontaties vindt Mertens veler
lei nieuwe referentiepunten die 
Timmermans aktualiseren als es-
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sentieel, hiererx nu. Dit aktualise-
ringsproces betekent niet dat 
Mertens Timmermans moderne 
theologische opvattingen toe
schrijft; integendeel legt hij de 
nadruk op het feit dat Timmer
mans kristelijk wereldbeeld vol
komen traditioneel-kerkelijk was. 
Maar precies krachtens zijn 
kunstenaarschap dit is: zijn intuï
tie voor het mysterie, ,,het an
dere", de natuurmystiek, de 
bergrede, de Emmaüsgangers, 
Kristus, openbaart Timmermans 
in ,.Adagio" een tijdloos-modern 
religieus dichterschap. Dit dich
terschap is uitgepuurd door het 
leven en lijden van een man die 
net als ,,zijn" heilige Fransiscus 
(de dichter van het Zonnelied) 
deemoedig wou worden. 

Mertens verwerkt in zijn medi
taties trouwens heel wat reli
gieuze teksten die hij vindt in 
Timmermans' romans. Zo vervol
ledigt hij de religieuze dimensie 
van de mens Timmermans; een 
mens wiens eenvoud in zijn kunst 
,,zinvol" is ,,vanuit wat de Franse 
filosoof Paul Ricout noemt La 
Deuxième Naïvité die pas moge
lijk wordt op het einde van een 
lange moeizame en kritische 
weg" aldus Mertens. 

BRT 3 op z'n best 
Tot slot vermelden wij nog de 

buitengewoon-mooie uitzendin
gen van BRT 3 waarin Louis Wij-
nants met de drie hoger vermelde 
auteurs over Timmermans praat

te. Precies de uitzending over 
Adagio werd een parel van zeld
zaam niveau. Een fijngevoelige 
Wijnants, eenn onvergelijkbare 
stem van Stan Milbaux die Tim
mermans niet voorlas maar inner
lijk sprak en de buitengewone ge
dragenheid van ieder woord dat 
Mertens als gedachte toevoegde. 
Een uitzending die door velen 
werd opgemerkt en die BRT 3 als 
kultuur-overdrager met velen ver
zoent. Besluiten wij met de ge
dachte van Rilke: ,,De slechtste 
manier om kunst te benaderen is 
de (zelfingenomen) kritiek, de 
beste de liefde". In Kunst en 
Cultuur-magazine (zie kader) 
werd ons een staaltje van de 
eerste gebracht, in de drie boe
ken en op BRT 3 werd ons de 
tweede manier aangeboden. 
Vanuit dit aanbod waarin hoofd 
en hart samengaan, hebben wij 
Timmermans ontmoet in kringen 
die zich bewegen naar stilte. ,,De 
kern van alle dingen is stil en ein
deloos, alleen de dingen zingen, 
ons lied is kort en broos" aldus 
Timmermans. 

Harrold van de Perre 

— Al mijn dagen, Ingrid Van De 
Weijer. Uitg. De Gulden Engel 
— De goede Fee, Gaston Durnez. 
Uitg. Aktueel, Mare Grammens, 
295 fr. 
— Adagio, met meditaties van Her
man Mertens. Uitg. De Gulden 
Engel 
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Knappe lestekst 

Het monument 
van Jan en Pieter 

Dit jaar is tiet precies een eeuw geleden dat de 
bronzen beeldengroep van Jan Breydel en Pieter de 
Coninck werd opgerictit. Dit feit wordt stral<s trou
wens op velerlei wijzen feestelijk fierdacfit. 

Rik Verlinde, vrij medewerker aan ons blad, 
schreef over dit beeld en zijn gesctiiedenis een 
knappe tekst. 

DE Vereniging van Vlaamse 
Leerkrachten (WL) pres
teerde het om samen met 

„Knack op School" (KOS) een 
twaalf bladzijden tellende tekst 
op ruime schaal te verspreiden, 
onder de titel „Jan Breydel en 
Pieter de Coninck: een monu
ment". 

Daarin vertelt de jonge historl-
kus Rik Verlinde in een vlotte en 
beknopte stijl het merkwaardige 
verhaal. Hij plaatst de Gul-
densporenslag in zijn historische 
kontekst en de figuren De Co
ninck {„de eerste volksleider in 
de middeleeuwen") en Breydel 
(„de leverancier van vlees") wor
den haarscherp getekend. Te
recht wordt ook aandacht 
besteed aan de Guldenspo-
renslag als inspiratiebron voor de 
romantische Vlaamse Beweging. 

Eigen geschiedenis 
Tot slot wordt het hedendaags 

belang van deze beide figuren 
benadrukt. Alhoewel de Vlaamse 
Beweging veel realistischer is ge
worden, is het inderdaad goed 

eens terug te blikken naar het 
verleden, naar wat de flamingan
ten m de vorige eeuw bezielde. 
„Dit romantisch verpozen in het 
verleden, een vleugje romantiek 
in Flanders' Technology, kan een 
tijdelijke opluchting zijn in een 
steeds ingewikkelder wordende 
maatschappij, waarin de mens 
steeds minder de weg naar de 
hem omringende werkelijkheid 
vindt, en waarin hij zich niet meer 
thuisvoelt.", besluit de auteur. 

Deze ,,lestekst" is mooi ver
lucht door tal van foto's, tekenin
gen en afdrukken van teksten. (Al 
mocht de foto van het bewust mo
nument wel iets groter en duide
lijker geweest zijn.) 

Ik vraag me af waarop onder
wijsminister Coens wacht om 
deze boeiend brok geschiedenis 
als een verplicht lesuur op te leg
gen in dit Breydel en De Coninck-
jaar? 

Wie dit KOS-magazine wil ont
vangen, neemt kontakt op met 
het VVL-sekretariaat, Zwij
gerstraat 37 te 2000 Antwerpen. 

Breydel en de Coninck, jarig.. 

13 februari in Antwerpen 

Kwarteeuw 
Kleinkunst 

Het lijkt er op dat de bijna ter ziele gegane Klein
kunst aan een tweede jeugd toe is. Enkele ,,ouwe 
getrouwen" blijven voortwerken terwijl ook nieuwe 
geluiden hoorbaar zijn. 

Het ANZ en de BRT slaan de handen in elkaar. 
Gelukkig maar. 

^ P vrijdagavond 13 februari 
moet de Antwerpse Aren-
berg-schouwburg tot de 

Leuke dingen voor de mensen 

Kursiefjes en aforismen 
Boeken hoeven niet altijd zwaarwichtige maat

schappijproblemen of psychologische vraagstukken 
te behandelen. 

Zo nu en dan een licht brokje literatuur werkt aan
genaam op 't gemoed. 

PETER VAN STRAATEN Is 
een Nederlands schrijver 
van kursiefjes, maar ge

niet in Vlaanderen vooral be
kendheid met zijn tekeningen 
over de burgerlijke vader en de 
linkse zoon. Van Straaten schrijft, 
sinds Simon Carmiggelts ver
trek, stukjes in „Het Parool". 

Dans der dagen 
Die stukjes groeiden uit tot de 

nu wekelijks gevulde halve tot 
driekwart pagina En uit de afge
ronde verhalen van die stukjes 
heeft Van Straaten een zorgvul
dige keuze gemaakt voor zijn 
boek. 

Met opzet heeft hij ze niet voor
zien van zijn illustraties; zo krijgt 
de lezer niet al van tevoren een 
vaste voorstelling opgedrongen. 
Van Straaten tekent In dit geval 
zijn figuren herkenbaar met let
ters en woorden en zinnen. 

Zowel de echtparen die nog 
echt bij elkaar zijn en zich daar
door zo normaal gaan voelen dat 
ze er bijna gek van worden 
Evenals de moedeloos wordende 
mannen die zo nodig opgevan
gen willen worden bij die andere 
vrouw en dan plotseling van haar 
te horen krijgen dat ze voorlopig 
toch bij hun eigen vrouw kunnen 
blijven. Of over de vrouwen voor 
wie vrijen met meer zo hoeft, al
leen 's winters vinden ze het 
soms nog ,,lekker warm". 

Een prettige wandeling door de 
modeme dans der dagen. Alhoe
wel Van Straaten voor de titel 
„Leuk IS anders" koos. 

Genieten 
Gerd de Ley, zowat de be

kendste verzamelaar van Neder
landstalige citaten en aforismen, 
was het beu steeds weer te moe
ten horen dat het samenstellen 
van boekjes met leuke versjes 

geen kreatleve bezigheid kan 
zijn. Bijgevolg ging hij stiekem 
zelf aforismen schrijven. Deze 
heeft hij nu gebundeld in een 
handje boekje „Zout op de 
wonde". 

Het resultaat is goed. De Ley 
bewijst over de gaven te beschik
ken die nodig zijn om dit soort 
taalspelletjes te beoefenen: be
knopt, spits, raak, lachwekkend, 
onderhoudend, soms al eens 
scherp, maar nooit ongenietbaar 
chagrijnig. Alhoewel De Ley mis
schien een tikje te belerend wil 
zijn. 

Niettemin willen wij U enkele 
proevertjes voorschotelen „H/y 
was één van die mensen die 
vroeger zo vaak in de hoek had
den gestaan, dat hij er nu héél 
aardig kon uitkomen." Of' ,,Wie 
stormend naait, zal winderige 
kinderen oogsten " Om te eindi
gen met ,,Je hebt mensen die 
zelfs met voor ondergeschikte 
geschikt zijn." 

„Zout op de wonde" is een 
boekje om dicht in je nabijheid te 
houden. Om met mondjesmaat 
van te genieten. 

Peter Van Straaten, Leuk is an
ders, Uitgeverij Bruna, 550 fr. 

Gerd de Ley, Zout op de wonde. 
Standaard Uitgeverij, 245 fr. 

nok gevuld zijn De kommissie 
Kleinkunst van het ANZ 
presteerde het om in een ko-
produktie met de BRT-televisie 
een schitterend programma uit te 
werken „Kwarteeuw Kleinkunst". 

In een eerste gedeelte zullen 
Miei Cools, Hans de Booy, WIm 
De Craene, Jan De Wilde, Nico-
laas Lens en Leen Persijn eigen 
liedjes én chansons van kollega's 
vertolken. Zowel „Rosanne" , als 
,,De kathedraal" (van Brei) en 
het hitgevoelige ,,Alle vrouwen" 
staan op het programma. 

Na de pauze brengen enkele 

KoR wordt weer gezongen 

jonge vertolkers, gecoached door 
Johan Verminnen, een hom
mage aan de overleden KoR Van 
der Goten en Boudewijn de 
Groot Uitkijken wat dit wordt, al 
kan je bezwaarlijk met de ,,Bal-
lade voor de vriendinnen van een 
nacht" de mist ingaan... 

Prouktieleider van dit avondje 
luisterliedjes is Jan Geysen en 
de presentatie wordt verzorgd 
door Kathy Lindekens. 

Plaatsbespreking kan dagelijks 
van 11 tot 16 uur aan de kassa 
van de Arenberg of telefonisch op 
het nummer 03/232.11.14. 

Bmnnnmi 
SKIN van Guido Henderickx 

kun je afdoen met één en
kel woordje: gezeik, en 

dan zul je de mening van het 
overgrote deel van het cinema-
gaande publiek ook hebben ver
tolkt Henderickx heeft volgens 
onze echter een goede film ge
maakt. Zijn voorbeelden heeft hij 
gehaald bij Diva, Blade Runner, 
de eerste spaghetti-western van 
Sergio Leone, een beetje Zardoz 
enTHX-1138 Zelf zegt hij ook bij 
Walter Hill te hebben gekeken 

Henderickx is een toeschou
wer geweest bij voornoemde 
films, maar hij is het ook in zijn ei
gen film, hij IS een man die re
gistreert, die een eenzaat volgt 
die met rust wil worden gelaten 
en alle personages die daar om
heen hangen Ondertussen 
maakt hij een brutale film, over 
intrieste mensen die smachten 
naar vriendschap en liefde, maar 
in situaties belanden waar hen 
die gevoelens genadeloos wor
den ontzegd, omdat ze het 
meestal ook moeilijk hebben met 
kommunikatie. 

In een niet nader omschreven 
stad, in een niet nader omschre
ven land, in een met nader om-

NIEUW 
IN DE BIOS 

schreven tijd, zijn er twee klassen 
overgebleven de onverbiddelijke 
verdedigers van recht en orde 
(die rondlopen in een soort uni
form) en de uitgestoten margina
len. Chico (Arno Hintjens, die er
uitziet als Richard Gere en ak-
teert als Mickey Rourke) is een 
marginaal en wordt opgeroepen 
om zijn dienstplicht te vervullen 
HIJ zal alles in het werk stellen om 
te worden afgekeurd. In het door 
Ercola gekozen gore, maar hallu-
cinante dekor (ook de andere de-
kors zijn meesterlijk) van het 
oproepingscentrum, waar 
machtsmisbruik en willekeur 
schering en inslag zijn, ontmoet 
Chico de drugverslaafde muziek-
freak Max (een sublieme Josse 
De Pauw) en de doorslaande 
Rick (waar Mare Lauwrys goed 
gestalte aan geeft) Na de gruwe
lijke zelfmoord van Rick, die is 
veroorzaakt door de sadistische 
Kramer (waarin Ik Dirk de Batist 
met herkende) ontsteekt Chico in 
razernij die de dood van Kramer 
voor gevolg heeft. Hij ontvlucht 
samen met Max. Hoe hun strijd 
met de wet verloopt, hun liefdes 
en hun haat zien we in een aantal 
zwakkere minuten, maar de film 
herpakt zich om te eindigen in 
een gewelddadig slot, waarbij 
Henderickx nog een hele rist 
Heli's Angels laat opdraven Ver
melden we nog de opmerkelijke 
cameorol van Chris Lomme, de 
sexy benen van Hilde van Mieg-
hem, de erbarmelijke rol van 
Maggie Wing Yu en de knappe 
grootsprakerigheid van Gene 
Bervoets in zijn rol van S T A N , 
terwijl Frank Aendenboom een 
fascistische agent neerzet 

Deze week kregen we ook nog 
Blue Velvet, van David (Eraser-
haed en Elephant Man) Lynch 
voorgeschoteld, met te vreten, al
hoewel we met Isabella Rosselini 
een nieuwe beauty mogen 
vermeld 

W. Sneer 

anB 
29 JANUARI 1987 



16 W^ 
Liboton terug naar ,,af" 

Titelstrijd weerspiegelt 
seizoen niet 

Danny De Bie en junior Mare Janssens hebben 
ons klein veldritwereldje een (nieuwe) vernedering 
bespaard. In het Tsjechoslowaakse MIada Boleslav 
wonnen zij respektievelijk een zilveren en een gou
den plak. Totaal onverwacht eigenlijk. Want onze 
hoop en ons vertrouwen hadden we nog maar eens 
ten onrechte in Roland Liboton geïnvesteerd. 

OVER de nu wel voorgoed 
uitgetreden superkampi
oen zullen we kort zijn. Li

boton heeft het opnieuw laten af
weten. Hij IS — zoveel was duide
lijk — de strijd ontvlucht. Hij ver
koos een roemloze aftocht boven 
een eervolle nederlaag. 

Welles nietes 
In Tsjechoslowakije kwam Li

boton ziek aan maar zaterdag
ochtend bleek hij voldoende her
steld om te kunnen aanzetten. Hij 
verkende de omloop en... paste. 
Hij verschool zich achter de grie
paanval die hem zou verzwakt 
hebben. Wat niet onmogelijk was 
maar geen reden — zeker niet 
voor een coureur van zijn kaliber 
— om een forfait te wettigen. Li
boton kan de verplichtingen van 
een kampioen niet meer aan. Er
gens weet hij dat zelf ook wel. 
Vandaar die spelletjes welles 
niets. Vorig jaar in Lembeek lag 
het parcours te modderig, nu te 
hard en te bochtig. Liboton moet 
begrijpen dat niemand hem nog 
kan of wil geloven. Bovendien 
moet hij er rekening mee houden 
dat zijn handelswaarde nu wel 
snel zal afnemen. MIada Boleslav 
was trouwens een kaakslag voor 
de organisatoren van de Super
prestige. Het stemt tot nadenken 
dat het podium zowel bij de ama
teurs als bij de profs werd ingeno
men door veldrijders die in be
doelde trofee niet aanzetten... Zo 
bekeken weerspiegelde de ti
telstrijd geenszins het seizoen. 
Integendeel. In Tsjechoslowakije 
traden enkel veldrijders op de 
voorgrond die zich met overleg 
op het wereldkampioenschap 
hadden voorbereid Het was dan 
ook geen toeval dat de zege zo
wel bij de amateurs als bij de 
profs naar een Westduitser ging. 

Danny De Bie 
De „Fritzen" zijn er in alle 

sporttakken bij wanneer de 
hoofdprijzen worden uitgedeeld. 
Al stemt het natuurlijk tot naden
ken als een man van bijna 38 nog 
wereldkampioen kan worden. 
Thaler, dat dient gezegd, is niet 
de eerste de beste. Hij is een t>e-
hoorlijk wegrenner — wat hem in 
het veld vanzelf profijt oplevert — 
die een sterke veldrittechniek 
aan stuurmanskunsten koppelt. 
Hij fietst ervaren, gekoncen-
treerd, behendig. Hij maakt geen 
fouten. Ruim veertien jaar al be
hoort hij bij de betere veldrijders. 
Hij was een bekwaam tegenstan
der voor de De Vlaemincks en 
Berten Van Damme. Dat zegt ge
noeg. Bovendien doseert hij, in 
de loop van het winterseizoen, 

zijn inspanningen. En dat loont 
dus op beslissende momenten. 

Thaler kreeg enkel weenwerk 
van Danny De Bie. De man uit 
Booischot, die al enkele weken in 
supervorm verkeert, zocht en 
vond heil in een raketstart. Hij 
animeerde de wedstrijd en werd 
knap tweede. De Bie zal deze zo
mer ook veel op de weg rijden en 
dat moet zijn ontwikkeling, on
danks hij er reeds 27 is, normali
ter nog ten goede komen. 

Mare Janssens 
Overigens mogen onze wieier-

liefhebbers nog andere hoop voe
den. Bij de juniores meldde zich 
een nieuwe, veelbelovende gene

ratie. Aangevoerd door wereld
kampioen Mare Janssens en nati
onaal kampioen Kurt De Roose. 
Laatstenoemde won voor het we
reldkampioenschap drieëntwintig 
van de vijfentwintig wedstrijden 
waaraan hij deelnam en Mare 
Janssens, die vorig jaar in Lem
beek ook al mooi zesde was 
geëindigd, verraste iedereen 
door zijn aanvallend rijden. Hij 
schijnt een knaap voor grote ge
legenheden. Janssens is achttien 
en zijn verklaringen achteraf 
klonken erg nuchter. Overigens 
won België bij de juniores ook de 
landenrangschikking vermits 
eerstjaars Daniel Van Steenber
gen zesde eindigde. De jeugd
werking van bondscoach Bertje 
Vermeiren schijnt dus vruchten 
af te werpen. Maar tot vergaande 
konklusies laten we ons toch niet 
verleiden. Tot voor een paar we
ken had iedereen de mond vol 
over het Hollandse veldritwon-
der Men produceerde daar plots 
kampioenen op rij. In MIada Bo
leslav evenwel geraakte geen 
Nederlander op het podium. In 
geen enkele kategorie! 

Flandrien Mare Janssens, onze veidrijdershoop... 

LendI glijdt weer uit op gras 

Wordt de top toch breder? 
De open Australische tenniskampioenschappen 

boden stof tot nadenken. Er was de vroegtijdige uit
schakeling van Boris Becker. Er was de nederlaag 
van LendI in de halve finale. Er was de overwinning 
van de 21-jarige Stefan Edberg. 

OOK bij de dames viel er on
gewoon nieuws te rapen. 
De ongenaakbaar ge

waande Martina Navratilova ging 
in de eindstrijd in twee sets on
derdoor tegen haar gewezen 
landgenote Hana Mandlikova. 

Wurgend gras... 
Het verlies van LendI tegen de 

in de voorbije maanden voor ei
gen volk wederopgestane Pat 
Cash wekte nog nauwelijks ver
wondering. De Tsjechoslowaak 
had zich in eerdere wedstrijden al 
ktehoorlijk opgewonden. Dat 
wees op vorm- en/of aanpassing
problemen. LendI en het gras 
hebben zich nog steeds niet met 
elkaar verzoend en dat doet vra
gen rijzen omtrent de kansen van 
's werelds nummer één om ooit 
op Wimbledon te zegevieren. Zijn 
zelfvertrouwen zal door de 
jongste mislukking zeker niet zijn 
gegroeid. Maar dat zijn wel zor-

Pat Cash deed LendI 
even in tiet gras bijten... 

gen voor later. Becker van zijn 
kant zit met nijpender problemen. 
Hij werd in Melbourne met enkel 
vroegtijdig gewipt. Er was duide
lijk méér aan de hand. Inmiddels 
werd Günther Bosch, de trainer 
wiens naam wel voor altijd aan de 

snelle opgang van Becker zal 
verbonden blijven, doorgestuurd. 
Speler en trainer waren het gron
dig met elkaar oneens. De voorlo
pige resultaten schijnen Bosch in 
het gelijk te stellen. Vermoedelijk 
wordt de jongen man en daar 
gaan doorgaans moeilijkheden 
mee gepaard. Becker heeft al wel 
een nieuwe konditietrainer aan
geworven. De Brit Frank Dick die 
onder meer tienkampspecialist 
Daley Thompson naar de groot
ste triomfen leidde. Het wil wat 
zeggen: ook over de evolutie bin
nen de tennissport. 

Water en bloed 
Winnaar in Melbourne werd 

dus Stefan Edberg, het zoveelste 
produkt van de Zweedse school. 
Edberg, die ook vorig jaar al in 
Australië zegevierde, heeft daar
mee de prestatie van Mats Wilan-
der — die eveneens tweemaal na 
elkaar won — geëvenaard. Ed
berg, die naar de derde plaats op 
de wereldranglijst klom, zweette 
nochtans water en bloed tegen 
Pat Cash. Edborg begon sensati
oneel (6-3 en 6-4). In zijn eerste 
tien opslagspelen verloor hij am
per acht vijftienen... Daarna 
moest hij stoom aflaten en Cash, 
die vorig jaar na slepende rug
blessure als nummer 418 herbe
gon maar inmiddels toch alweer 
13de staat gerangschikt, kwam 
terug op temperament en strijd
lust. Cash wilde de wedstrijd be
perken tot een achterlijnduel en 
in de derde en vierde set (3-6 en 
5-7) slaagde hij in dit opzet. Ed
borg vond zichzelf evenwel op 
het tjeslissende moment terug. 
Hij nam sportief weenwraak voor 

de nederlaag van enkele weken 
eerder die Zweden de Daviscup 
kostte. 

Ook bij de dames vielen er 
klappen en dat was een nog gro
ter verrassing. Hana Mandlikova, 
de Tsjechische die binnenkort 
Australische zal worden en nog 
steeds geen vijfentwintig is, ver
sloeg Navratilova voor de tweede 
keer in een Grand Slam finale. 

Overwonnen 
legende 

In '85 had zij dit ook al in New 
York gepresteerd. Mandlikova is 
een natuurtalent. Pure klasse. 
Maar wispelturig en nogal wankel 
van karakter. In Melbourne kon 
ze de druk vijfennegentig minu
ten lang aan. Ze maakte minder 
dwaze fouten dan gewoonlijk en 
ze nam geen onnodige risiko's. 
Navratilova, die vanzelfsprekend 
haar beste dag niet kende, werd 
geklopt in twee sets. Pittig detail 
in dit eerder spannend dan 
hoogstaand duel was dat met 
minder dan elf opslagspelen wer
den doorbroken. In de tweede set 
liep Mandlikova eerst tot 3-0 en 
daarna tot 5-3 uit. Uiteindelijk 
won ze de tie-break met 7-1... 

,,lk heb een legende overwon
nen", zou Mandlikova na afloop 
gezegd hebben. Wij kunnen haar 
begrijpen. Blijft de vraag of Hana, 
na haar vroege Grand Slam-
triomfen (Melbourne in 1980 en 
Parijs in 1981), nu echt aanslui
ting heeft gekregen met de oude 
top van twee... Is het rijk van Mar
tina en Chrissie dan toch niet 
eeuwig ? 
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3de autokaravaan naar Hasselt 

II • VECHT 
EN ONZE MIJNEN 

VOLKSUNIE 

Zaterdag 7 februari 
te Beringen 

Na tal van akties en twee auto
karavanen gaat op zaterdag 7 
februari een massale autokara
vaan door Van Beringen naar 
Hasselt 

Hier de eerste inlichtingen 
13 u vertrek aan de mijn van 

Beringen, daarna richting Zolder 
en zo naar Hasselt waar aan het 
Kultureel Centrum een kolenmee-
ting gehouden wordt 

Gelieve nu reeds in de afdelin
gen het vervoer naar Beringen te 
organizeren 

Het partijbestuur deelt mee 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 26 

januari heeft Voll^sunie-voorzitter Jaal< Gabriels volgende mede
delingen verspreid ten overstaan van de pers. 

optreden van de Vlaamse 
Eindeloze serie 

Het dreigt inderdaad een eindeloze 
reeks te worden na Happart komt 
Capart Voor de Volksunie blijft het 
evenwel duidelijk dat de arresten van 
de Raad van State onverkort moeten 
toegepast en uitgevoerd worden Bo
vendien IS Vlaanderen alleen be
voegd over de totaliteit van zijn grond
gebied wie dat in twijfel trekt moet 
weten dat hij meteen ook de beginse
len van de rechtsstaat op de helling 
zet 

De VU betreurt tevens de houding 
van de Limburgse provinciegoever-
neur, die zich laat degraderen tot een 
makkelijk hanteerbaar instrument van 
de centrale regering Zijn handelswij
ze voedt de stelling van PSC-voorzit-
ter Deprez, nl dat goeverneurs on
dergeschikten zijn van de minister 
van binnenlandse zaken Waar blijft 
de CVP met haar stoer protest tegen 
dergelijke vazalachtige goeverneurs' 

Het 
meerderheidspartijen CVP en PVV is 
laakbaar De PVV verdient opnieuw 
de bijnaam ,,Pest voor Vlaanderen" 
de recente kapitulaties bewijzen dit 
De CVP van haar kant verkoopt wel 
harde Vlaamse taal, maar zwicht tel
kens weer Omdat zij de konfrontatie 
met de PSC met aandurft, zelfs met 
wanneer de PSC allerlei verwon/en-
heden op de helling zet De CVP 
verkiest politiek opportunisme boven 
algemeen Vlaams belang 

Daarenboven lijkt de CVP het noor
den kwijt Na de VU-Voer-interpella-
tie, zei de CVP dat ze zal wachten op 
een regenngsinitiatief Vorige week 
kon men aanvoelen dat er helemaal 
geen regenngsinitiatief zou komen, 
en toen beweerde men dat men de 
provinciale voogdij-overheid zou laten 
spelen 

De VU roept de Vlaamse strijd- en 
icultuurverenigingen op om aktie te 
voeren, opdat er eindelijk een einde 
i<omt aan deze voor de gewone bur-

LEES HET TIJDSCHRIFT VAN HET 
PRIESTER DAENSFONDS 

- solidariteit met de medemens 
- ontplooiing van het Vlaamse volk 
- democratisering van de samenleving 
- doorbreken van de verzuiling 

Jaarabonnement tijdschrift: 250 fr. 
Lidgeld + tijdsciirift: 400 fr. 

Te bestellen op het secretariaat: 

Grote Baan 51 - 2990 Wespelaar 
Tel.: 016/60.34.57 
Te storten op rekening K.B. 431-6126981 -43 
van het Priester Daensfonds te Wespelaar. 

VU-Arrondissementen Brussel en Halle-Vilvoorde 

op zaterdag 23 mei 1987 

Volksunie feest 
in 't hart 

van Brussel 
In de ,,Ancienne Belgique" te Brussel 
met — Connie Neefs en het 20-man sterke Gerry Liekens-

orkest 
— Jef Burm en zijn Brusselse liedekens 

met, in de Bar, de D J Celebration 

ger onbegrijpelijke koehandel De 
karroussel moet gestopt worden i 

Politieke vluchtelingen 
Het partijbestuur heeft ook gespro

ken over het probleem van de politie
ke vluchtelingen 

De erkenning en de opvang van de 
politieke vluchtelingen veroorzaakt 
een akuut politiek enerzijds door de 
gigantische toename van het aantal 
vluchtelingen en anderzijds de wens 
van het Hoog Kommissariaat van de 
Verenigde Naties om ontlast te wor
den in de beoordeling van de aanvra
gen 

De VU stelt in de allereerste plaats 
voorop dat aan het asielrecht voor 
politieke vluchtelingen geen afbreuk 
mag worden gedaan Daarbij is het 
echter essentieel dat de dossiers 
grondig worden onderzocht Te ruime 
interpretatie, uitbreiding in de praktijk 
van het begnp politieke vluchtelingen 
tot ekonomische vluchtelingen zijn 
immers van aard, uiteindelijk nadeel 
te berokkenen aan wie onmiskenbaar 
recht hebben op politiek asiel 

De Volksunie merkt ook op dat het 
aantal vluchtelingen in ons land rela
tief hoger ligt dan in enkele van onze 
buurlanden Eind 1985 telde ons land 
36 400 politieke vluchtelingen, wat in 
vergelijking met Nederland (15 000 
politieke vluchtelingen) en Frankrijk 
(126 000 politieke vluchtelingen) 
hoog IS 

Om de rechten van de politieke 
asielant te waarborgen acht de VU het 
essentieel dat zijn dossier veel vlug
ger behandeld wordt dan thans het 
geval is en dat de kandidaat-asielant 
ten behoeve van dit onderzoek zich 
vestigt op een hem toegewezen 
plaats 

Een Europese regeling dnngt zich 
op In afwachting daarvan wil de 
Volksunie dat er een einde wordt 
gesteld aan de onderlinge doorvenwij-
zing tussen Europese landen 

De VU acht het in het belang van de 
asielant dat hem telkens dit mogelijk 
IS asiel zou worden geboden in lan
den met een zo sterk mogelijk aan de 
zijn verwante kuituur en leefpatroon 

VNOS op BRT 1 
In het VNOS-programma van vrij

dag 30 januari om 19u 15 op BRT-1 
— Red Onze Mijnen ' een reportage 
over het groeiend verzet van de Lim
burgse kompels tegen het plan-Ghey 
selinck met beelden van de protest 
autokaravanen de hoorzittingen en 
gesprekken met mensen van het ak 
tiekomitee en met VU-senator Rik 
Vandekerckhove 
— In Uit de Wetstraat' een gesprek 
met VU-volksvertegenwoordiger Vic 
Anciaux over het VU-standpunt over 
Brussel als antwoord op het Sylveste-
rakkoord 
— In Mensen van bij ons' een por
tret van de Vlaamse' winnaar van 
de BRT-liedjeswedstrijd , Een kwart
eeuw kleinkunst" Frans De Schrijver 
uit Iddergem 

AANWERVING 
De Vlaams-Nationale Studiedienst (VNS) werft een 
medewerker (m/v) aan. 

Vereisten 

— licentiaat in de Rechten 
met biezondere belangstelling voor sociaal recht (arbeidsrecht en 
sociale zekerheid) 
— max leeftijd 35 jaar 
— vrij van legerdienst 

Kandidaturen met uitgebreid curriculum vitae voor 13 februari 
1987 aan 
Dhr. Paul Van Grembergen, 
Barrikadenplein 12 
1000 Brussel 

Top 20 
1 
2 
3 
4 

6 
7 
8 
9 

10 

13 
14 

16 

18 

20 

(... 
(... 

( 1) * Jan Caudron, Aalst (12) ** 
( 2) Anny Lenaerts, Wilrijk (12) 
( 3) Jaak Gabriels Bree (—) 
( 5) Ward Herbosch, Wommelgem (15) 
( 4) Frans Lachi Lier (—) 
( 6) Bert Van Hove, Lede (—) 
( 7) Georges Raes, Ledegem (—) 
( 8) Filip Simoens, Wervik (—) 
( 9) Roos Lernout, Geluwe (—) 
(13) Hugo Coveliers, Aartselaar (15) . 
(10) Guido Dossogne, Brussel (—) 
(10) Enk Vandewalle, Izegem (—) 
(12) Johann Vancoppenolle, St-Truiden (—) 
(15) VIC Anciaux, Brussel (15) 
(13) VU-Kemzeke (—) 
(15) Hilde Van den Buicke, tVlaldegem (—) 
(15) Paul Van Grembergen, Ertvelde (—) 
(18) Jaak De Groeve, Ertvelde (—) 
(18) Georgette De Kegel, Ninove (—) 
(20) Jules Cornells, Lennik (—) 
(—) Luk Vanhorenbeek, Korbeek-Lo (12) 

1* plaats vorige week 
r* punten deze week 

542 p 
351 p 
231 p 
180 p 
180 p 
135 p 
114 p 
105 p 
102 p 
90 p 
90 p 
90 p 
84 p 
75 p 
75 p 
60 p 
60 p 
57 p 
57 p 
54 p 
54 p 

Zaterdag 14 februari te Brussel 

vu-vrouwen 
houden studiedag 

Op zaterdag 14 februari a s komen te Brussel te VU-vrouwen samen De 
studiedag gaat door in het trefcentrum „De Knstallen Bol" aan de Oude 
Graanmarkt te Brussel 

Programma 
lOu 30 Verwelkoming 
11u Dialoog met de vrouwelijke Volksuniekaderleden over organisatie en 

vertegenwoordiging m arrondissementele besturen en -raden Doorstroming 
naar partijraad en partijbestuur 

12u 30 Apentief en lunch 
14u Bespreking werktekst van de stuurgroep VU-vrouwen 

' Onze visie op het onderwijs Inleiding door H De Bleecker 
' De vrouw in de sociale zekerheid Inleiding door A Van de Casteele 

16u Voordracht door mevr professor dr Hilary Page ,Gevolgen van 
demografische verschuivingen voor de levensloop van vrouwen " 

17u Einde 
Inschrijven is wel noodzakelijk, liefst voor 11 februan 

Bi) de inschrijving vermelden werkgroep Onderwijs, werkgroep Sociale 
Zekerheid, middagmaal 

Sturen naar VU-sekretariaat, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel (02/ 
219 49 30) 
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15 jaar geleden overleed 

Burgemeestervolksvertegenwoordiger 
Etienne Lootens 

Dit jaar is het 15 jaar geleden dat burgemeester-voll<svertegen-
woordiger Etienne Lootens uit Koekelare overleed. Hij was amper 
58 jaar. Een zeer t>escheiden man, die niet hield van praalvertoon 
en opschepperij. Een man uit één stuk ook, waarop men steeds 
kon rekenen, de werker die in verbondenheid met het Vlaamse 
volk steeds ten dienste stond van zijn mensen, zonder eerst naar 
hun partijkaart of politieke overtuiging te vragen. Een edel mens. 

Lootens werd geboren te Koekelare 
op 20 augustus 1914 als zoon van 
Alfons Lootens en Celesta Pyck Na 
de dood van zijn vader hertrouwde 
zijn moeder in 1919 met een zekere 
LOUIS Stael De brouwerij van Alfons 
Lootens werd verder uitgebaat door 
Stael en later door Etienne Lootens 
De „Kookla-Pils" was zeer goed be
kend in de omgeving De zelfstandige 
brouwerij had verschillende herber
gen in Koekelare en de omliggende 
gemeenten In de jaren '30 werd Loo
tens geheim lid van het Verdinaso 
Tijdens de oorlog 1940-45 hield hij 
zich afzijdig van elke politieke bewe
ging Op 9 juni 1951 trad hij m het 
huwelijk met Mane-Madeleine Ampe, 
ZIJ kregen zes zonen 

Gemeentepolitiek 
In 1952 nam Etienne Lootens voor 

het eerst deel aan gemeenteraadsver
kiezingen Op de katolieke lijst van 
burgemeester Rene Beernaert werd 
hij lijsttrekker Zijn grootste rivaal zou 
dr Polydore Gentil Holvoet (1900-
1972) die de liberale lijst aanvoerde, 
worden Holvoet werd later senator 
maar het dient gezegd te worden dat 
hij een loyaal tegenstrever was De 
jaren 1952-54 werden een zware pe-
node met vier verkiezingen waarin 
roddel, pesterijen en onhebbelijkhe
den schenng en inslag weren Het 
dagblad ,,Het Volk" schreef zelf van 
,.staat van beleg te Koekelare" en 
,,uitkoperijgen en verdachte dingen te 
Koekelare" De gemeente was m 
twee grote kampen verdeeld en velen 
zullen zich dat nog levendig herinne
ren Amper 20 kiezers bepaalden de 
uitslag Toch werd Lootens burge
meester benoemd in 1954 Hij bleef 
net tot in 1970 Als burgemeester 
heeft hij al die jaren hard gewerkt voor 
de vooruitgang van zijn gemeente en 
het welzijn van al zijn medeburgers 

Naar het parlement 
Vanaf 1954 draaide Lootens mee in 

de grote jjolitiek Hij kreeg een vijfde 
plaats op een CVP-lijst en behaalde er 
4393 voorkeurstemmen Een zeer be
hoorlijk resultaat trouwens In 1958 
kreeg hij een vierde plaats en goed 
voor 7689 stemmen In 1961 kwam hij 
met meer aan boed voor een redelijke 
plaats door de onkiese houding van 
de CVP-leiding en zijn nvaal Vandam-
me HIJ werd dan door de Volksunie 
benaderd om er kandidaat te zijn 
Men wist dat Lootens zeer Vlaamsge-
zind was, ja zelfs Vlaams-nationalist 
HIJ werd dan ook m 1961 kopman voor 
de kamer en de provincie voor het 
arrondissement Oostende-Veurne-
Diksmuide In 1965 werd hij volksver
tegenwoordiger met 7040 voorkeur
stemmen Als tweede plaatsvervan
ger op de senaatslijst van het distrikt 
Diksmuide, werd de tweede kandi
daat Jozef Deganck, een landbouwin
genieur uit Beerst, leraar aan het 
RITO te Diksmuide, provinciaal raads
lid Dit was werkelijk een doorbraak 
van de Volksunie in hel arrondisse
ment In totaal behaalde de VU 
16 375 stemmen en in 1971 een totaal 
van 27 993 stemmen Na zijn dood 
werd Etienne Lootens opgevolgd door 
Emiel Vansteenkiste, de huidige poli-
tiekommissans uit Oostende HIJ bleef 
volksvertegenwoordiger tot 1981 

Ten dienste 
Lootens hield zich vooral bezig met 

landbouwproblemen en midden
stand Zijn talrijke interpellaties zijn 
daar een zeer duidelijk bewijs van 
Deze werden zorgvuldig voorbereid 
hij kende zeer goed het dossier Sa

men met Mik Babyion deed hij een 
interpellatie aan de minister van 
Openbare Werken over ,,De waters
nood in de Westhoek" en dit tijdens 
een vergadering van 21 december 
1965 De interpellatie verscheen zelfs 
in brochure 

Toch was Etienne Lootens geen 
redenaar, geen woordkunstenaar 
doch zijn sociale bewogenheid en 
liefde voor zijn volk uitten zich vooral 
in een zeer uitgebreid en intensief 
dienstbetoon Ontelbaren heeft hij ge
holpen in hun moeilijkheden Of het 
nu ging om een pensioen, bouwtoela
ge of een ander probleem waarmee 
de gewone man geen weg wist, nooit 
heeft iemand vruchteloos op hem be
roep gedaan 

Herinnering 
HIJ overleed op 6 maart 1972 aan 

een zeer pijnlijke ziekte Zijn laatste 
wens die hij neerschreef, want praten 
kon hij met meer, was dat de leeuwen
vlag op zi|n doodskist zou gelegd 
worden, een ontroerend bewijs van 
z'n diepe gehechtheid aan Vlaande
ren Talrijk was de menigte die de 
lijkdienst op een zeer gure winterdag 
bijwoonde Meer dan 4 000 bidprent
jes werden uitgereikt Talrijke parle
mentsleden van alle strekkingen 
waaronder senator Leo Vanackere, 
volksvertegenwoordiger Jan Verro
ken en VU-voorzitter Frans Van der 
Eist waren aanwezig Een indrukwek
kende begrafenis 

Ik heb Etienne persoonlijk goed 
gekend Wekelijks kwam ik op vnen-
denbezoek in het grote statige bur
gershuis in de Oostmeetstraat, 56 A 
Ik leerde er ook zijn meest intieme 

vnend Jef Hendryckx kennen Wij 
Si,.raken er meestal over politiek bij 
een goede ,,Kookla Pils" Ik leerde 
hem nog beter kennen en waarderen 
door mijn schoonvader André Demey 
die toen gemeenteraadslid was en 
verkozene op de ,,Lijst Lootens" De 

zondagvoormiddag gingen we vaak 
kolporteren met ,,De Volksunie" te 
Bovekerke, Vladslo, Werken Daar 
zag ik dat hij zeer geliefd en populair 
was Sinds zijn heengaan is het in 
Koekelare anders geworden 

Gilbert Devnendt 

Leefmilieuschepen Sohier haalt slag thuis 

De Provense Kanadabossen 
zijn weer groen 

In 1979 interpelleerde VU-gemeenteraadslid Rik Sohier de toen
malige CVP-meerderheid van Poperinge over de illegale weekend
verblijven in de Provense Kanadabossen, die als beschermd 
natuurgebied op het gewestplan aangeduid stonden. 

De CVP kon met anders dan gehoor 
geven aan de alarmkreet van de 
Volksunie en in 1981 kreeg het sche-
penkollege van de gemeenteraad de 
machtiging om zich burgerlijke partij 
te stellen tegen 19 optreders, die in de 
bossen een weekendverblijf hadden 
opgencht 

Verkeken kans 
Rond 1980 was er echter al een 

effektieve veroordeling van een eige
naar van zo'n weekenhuisje maar de 
CVP liet door slordigheid, verzuim of 
bangheid de kans voorbij gaan om dat 
arrest, de opruiming van dat optrekje, 
te laten uitvoeren Hieruit trok de 
voorzitter van de rechtbank van leper 
de konklusie dat, vermits het stadsbe
stuurvan Poperinge geen werk maak
te van de uitvoering van arresten, het 
overbodig was er nieuwe uit te spre
ken 

In behandeling, maart 1983, door 
de leperse rechtbank, vielen drie vrij
spraken en werden de ovenge zestien 
uitgesteld om deze eigenaars toe te 
laten hun besluitschnften op te stel
len Op deze zitting werd toen gezegd 
dat de stad Popenng (CVP) het uitslui

tend aan de rechtbank had overgela
ten om de kastanjes uit het vuur te 
halen 

Inmiddels was de CVP, na 40 jaar 
meerderheid, naar de oppositieban-
ken verwezen en kwam er een koalitie 
VU-PVV-SP, tot stand De VU-inter-
pellant van vroeger. Rik Sohier, werd 
nu schepen van Leefmilieu en het was 
meteen voor iedereen duidelijk dat er 
met te lievemoederen zou vallen 

Schot kwam er in deze zaak toen de 
twee vrijspraken, waartegen beroep 
was aangetekend, door het Hof van 
Beroep te Gent werden behandeld 
Een eigenaar die zijn weekendwoonst 
op het terrein had laten staan, werd 
daar veroordeeld Dat arrest zou voor 
de leperse rechtbank model staan om 
ook de andere zestien eigenaars te 
veroordelen 

Bulldozer 
VU-schepen van Leefmilieu Rik So

hier was tevreden maar ook katego-
riek ,,Wij geven éen jaar tijd, volgens 
het arrest, om de weekendhuisjes af 
te breken Is dat met het geval dan 
staat de bulldozer klaar " 

Merkwaardig is dat de veroordeel

den met verder alle rechtsmiddelen 
hebben uitgeput Er was nog beroep 
en eventueel cassatie mogelijk. Insi
ders beweren dat men ervan over
tuigd was dat het Popenngse stads
bestuur toch nooit de politieke moed 
ging opbrengen om het vonnis te 
doen uitvoeren Rik Sohier had het 
echter nooit onder stoelen of banken 
gestoken dat hij er een erezaak wilde 
van maken de Kanadabossen te zui
veren en had er ook zijn schepensjerp 
aan verbondne ,,Als de weekend
huisjes met weggaan dan stap ik op 
als schepen " 

VU-schepen Sohier draagt nog 
steeds zijn schepensjerp maar de 
weekendhuisjes zijn opgeruimd (zon
der bulldozer) 

Meer dan zes jaar heeft de strijd 
voor de bosbeschrming geduurd De 
Provense Kanadabossen zijn weer 
groen 

Volgens natuurbeschermers en ju
risten kunnen de uitspraak van de 
rechtbank en de houding van het 
Poperings gemeentebestuur als voor
beeld gelden voor andere gemeenten 
waar het om een of andere reden met 
even gemakkelijk is inbreuken op de 
bescherming van het leefmilieu aan te 
pakken 

De Volksuniefraktie van Poperinge, 
met schepen Sohier op kop, is er fier 
omi 

WEST-VL. 
JANUARI 
29 lEPER: ,,Bejaard wat n u ' " , bij 
mevrouw Dagmar Anneessens, 
Ooievaarlaan 11 om 15 uur Org 
VZW Welzijnszorg West 
29 MENEN; ,,De grijze jaren" Om 
20u in het Trefcentrum West-Flan-
dria, leperstraat 65 Org vzw Wel
zijnszorg West 
30 KOMEN: ,,Depressies" Om 
20u Huize Robrecht van Kassei, Kas
telenlaan 109 Org vzw Welzijnszorg 
West 
31 ALVERINGEM: Vriendenbolling 
ten voordele van de VU-afdelingskas 
in het lokaal bij W Wemaere in de 
afspanning De Dne Ridders Vanaf 19 
u tot 22u Talrijke prijzen Ook op 1 
februan 

FEBRUARI 
1 IZEGEM: Wandeling „Kachtem 
anders bekeken", o I v Jacques Buy-
se Samenkomst om 13u 30 aan het 
Vlaams Huis Org Wandelklub 
Vlaams Huis 
1 LAPSCHEURE: Nieuwjaarswan
deling en -receptie van en voor de VU-
bestuursleden en -simpatisanten 
Aanvang familiewandeling om 14u30 
aan de kerk en receptie om 16u ten 
huize van Reinhilde Verbruggen 
Org VU-arr bestuur 
1 ALVERINGEM: Laatste dag v/d 
Vnendebolling in Gasthof ,,De drie 
ridders" te Gyverinkhove Van 10 tot 
22u 12 000 f r aanprijzen Org VU-
arr OVD 
2 IZEGEM: Ons geld Hoe met het 
gezinsbudget werken, door Els Ver
meulen (Gent) Om 20u in 't Spiege-
laerke. Brugstraat Org PVV 
7 MIDDELKERKE: Bal van Burge
meester J Desseyn in het Casino 
Aanvang 21 u Orkest The Jacksons 
met zangeres Tania 
8 ASSEBROEK: ,,De computer 
lekt" door Pop en Theater Repelsteel 
Om 14u 30 in de ,,Patria" langsheen 
de Kerklaan Org Davidsfonds Ver-
Assebroek 
10 DIKSMUIDE: Een avond met 
Jaak Gabnels in het Dienstcentrum 
Aanvang 20u Org Vlaamse kulture-
le vriendekring 
13 lEPER: Grote Hutsepotavond 
om 20u in de Parkzaal te Elverdinge 
Volw 250 fr , kind-12j 125 fr Inschrij
ven bij bestuur, tel voorzitter 057/ 
42 30 85 Org VU-leper 
14 DE PANNE: Ledenfeest in zaal 
,.Centrum" Kerkweg te Adinkerke om 
19u 30 Eregast is Paul Van Grember-
gen 
15 DEERLIJK: Mosseletentje in 
zaal 't Wit Paard, Hoogstraat 45 Van
af 11u 30 Eregast is Jaak Gabnels 
Kaarten te bekomen bij Dirk Demeu-
rie (056/71 88 02) en André Eylen-
bosch (056/71 61 04). Org VU-Deer-
hjk 
18 IZEGEM: Voordracht over de 
soorten rechtbanken, door Mr Geert 
Bourgeois Om 15u in de bovenzaal 
van het Oud Stadhuis. Org VVVG 
16 WERVIK: ,,Eerstelijnsgezond-
heidszorg" Om 15u in het Wiener 
Koffiehuis, Ooievaarsstraat Org . 
Vlaamse Gepensioneerden en Wel
zijnszorg West 

ZO«K€BC)^ 
C Gepensioneerde rijkswachter, 45 
jaar, zoekt betrekking bewaking 
geldtransport of chauffeur (rijbewijs 
D) voorkeur te Brussel of omgeving 
Voor nadere inlichtingen zich wen
den O Van Ooteghem — Senator, 
Arm Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge (091/30 72 87)/ 

18j A2 opvoedster zoekt een be
trekking als opvoedster doch wil ook 
ander werk doen Liefst in Brussel of 
op de as Brussel-Ninove Voor inl 
zich wenden tot senator-burgemees
ters dr J Valkeniers, tel 02/ 
569 16 04 

Over te nemen 
C Druivenstreek, centraal geleven. 
Taverne IJssallon TUL Zeer rende
rende zaak met woonst Luxe innch-
tmg 65 plaatsen Vele mogelijkhe
den Prijs 1 250 000 fr Inlichtingen 
Rudi VRANKEN, tel 02/657 001 16 
— 657 18 65 
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VU-Waregem: blik naar 
de toekomst 

Op een perskonferentie in de Klau-
waart, nam voorzitter Ene Deroose 
van de Waregemse VU-afdeling geen 
blad voor de mond Omtrent de poli
tieke toekomstperspektieven van de 
groep citeerde hij de volgende tekst 
„Als het Eendracht-kartel er opnieuw 
komt, wat wij van harte hopen, dan 
zou dit met zijn omdat de VU de 
aanhangwagen van de PVV wil zijn 
De VU wil in het kartel meewerken op 
voorwaarde dat er voldoende garan
ties zi)n in het geval van een overwin
ning tijdens de komende verkiezin
gen Indien wij onze kiezers moeten 
bedriegen, dan komen wij liever met 
een eigen VU-lijst voor de pinnen " 

De goede stemming kon echter met 
verdoezelen dat de Waregemse VU-
afdelmg met sommige zaken in de 
maag zit Het,,toetje" van de persno

ta het aan duidelijkheid mets te wen
sen over ,,Dat WIJ, zoals sommigen in 
de Waregemse politiek, nu reeds aan 
partnerruil denken, dat is voor de 
Waregemse VU-mensen ondenkbaar 
Fairplay is ons boven alles dierbaar" 

De persnota stelde verder ,,dat de 
vorming van een kartel met de Een
dracht de enige kans is om de huidige 
meerderheid te breken" Tevens be
treurt men dat ,,de Eendracht een 
nogal blauwe kleur heeft", en dat 
ondanks talloze, dikwijls opbouwen
de, interventies van de VU-mandata-
nssen m de gemeenteraad 

Aktief blijven 

Verder maakte de afdeling de ba
lans op van het voorbije werkjaar 
Vooral bij de herschikking van de VU-

Nieuw in Oostende-Veurne-Diksmuide 

Dienstbetoon 
en afdelingswerk 

kaders skoortde Waregem hoog 
Chris Vandenbroeke werd met ruime 
meerderheid als lid van het partijbe
stuur verkozenn Hij is tevens provin
ciaal voorzitter van West-Vlaanderen 
Jan Fonteine en Paul Wielfaert ma
ken deel uit van de partijraad en vier 
Waregemnaars zetelen in het arron
dissementeel bestuur 

Voor de toekomst wil de afdeling 
haar aktief beleid verderzetten Op 28 
maart gaan in Groenhove duizend 
voeten onder de tafel en op 29 augus
tus vindt de derde editie van het ,,gele 
roosentuinfeest" plaats De hoog
staande apentiefkoncerten in de Klau-
waart hebben inmiddels burgerrecht 
verworven 

De afdeling Waregem deed het weer' Op oudejaarsavond rukten 4 ploegen wt 
om tegen nieuwjaarsmorgen op 12 2M2 borden vrienden en andere mensen het 
beste te wensen 

Het dienstbetoon in het arrondisse
ment Oostende-Veurne-Diksmuide 
werd onlangs gekoppeld aan het or
ganiseren van een maandelijkse kon-
taktavond met de afgevaardigden van 
de afdelingsbesturen De arrondisse-
mentsraad van OVD is volgende rege
ling overeengekomen 

1e woensdag van de maand 
Dienstbetoon vanaf 19u m het Tref-

centrum. Aartshertogstraat 4 Oosten
de Tel 059/50 52 77 

Om 20u Kontaktvergadering met 
Groot-Oostende, Groot Middelkerke, 
Bredene en De Haan 

2e woensdag van de maand 
Dienstbetoon vanaf 19u in het lo

kaal ,,Uilenspiegel", Stationsstraat 
85, Gistel Tel 059/27 86 25 

Om 20u Kontaktvergadering met 

Gistel, Oudenburg, Ichtegem/Eerne-
gem 

3e woensdag van de maand 
Dienstbetoon vanaf 19u in het 

Vlaams Huis, Ijzerlaan 83, Diksmui-
de Tel 059/50 07 49 

Om 20u Kontaktvergadering met 
alle afdelingen van het kanton Diks-
muide 

4e woensdag van de maand 
Dienstbetoon vanaf 19u in het lo

kaal , Belfort", Grote Markt 26, Veur-
ne Tel 058/31 11 55 

Om 20u Kontaktvergadenng met 
alle afdelingen van de kantons Veur-
ne en Nieuwpoort 

Voor dringende gevallen telefo
nisch afspreken 059/30 32 92 (thuis) 
of 50/30 06 61 (gemeentehuis) 

In Izegemse gemeenteraad 

CVP-PVV-Oppositie gaat 
af als een gieter 

Het CVP-PVV-oppositiehalfrondje in de Izegemse gemeenteraad 
begint zo stilaan de allures te hebben van een koffiekransje van 
roddeltantes. Roddel begint inderdaad hun voornaamste wapen 
(?) te worden, een roddel die de grenzen van het vulgaire en van 
de verdachtmaking regelmatig overschrijdt. 

De belangrijkste agendapunten op 
de dagorde waren wellicht het ont
werp en de wijze van gunnen van de 
nieuwe openbare biblioteek, en de 
wijze van gunnen voor de aankoop 
van audio-visuele materialen voor de 
bestaande biblioteek en voor het her
stemmen van de klokken van de Sint-
Hilomusbeiaard Al deze puten wer
den ingeleid en deskundig aan de 
man gebracht door kultuurschepen 
Enk Vandewalle 

Polyvalent 
De schepen wees in zijn biblioteek-

pleidooi op de funktionele soberheid 

Lees deze week in 
NIEUW AVONTUUR . RAFTING 

Rafting IS een oprukkende rage Vlotten op wild water, 
konfrontatie met helgrote avontuur op bergrivieren en 

wildheken Een groepssport die een grote fysieke inspanning en 
veel discipline vereist 

MANNEQUINS ZIJN DROOMVERKOPERS 
Luc Deridder is vierentwintig Ruim eenjaar geleden was hij 
nog bouwvakker Nu kent de modewereld hem als , ,Fi anz". 

één van de meest gevraagde mannequins van Belgies grootste 
modelleribureau Een reflektie 

HET ANDERE FIETSEN 
Van 31 januari tot en met 3 februari loopt op de Hei zei Velo-

Expo Daar krijg je met alleen zomaar fietsen te zien, maar de 
allernieuwste snufjes op twee wielen 

SPAANS WORDT MODE 
Purificacion Garcia, Adolfo Dominguez, Roser Marcé, Juan 
Mas Nieuwe namen op het modefront Spanje levert grote 

inspanningen om zich een plaatsje te veroveren naast de groten 

IN THAILAND BEGINT DE DAG MET SOEP 
Eten is m Thailand heel belangrijk Maaltijden worden er 

genuttigd in een heilige stille Sombal, een jonge Thai, tekende 
voor Knack Weekendde recepten van zijn zus op die hel sukses 

uitmaken van hun restaurant, Les Larmes du Tigre" 

GROTE WUNEN VOOR MORGEN 
Herwig Van Hove ontdekte in hel gebied van de Cdtes du 

Roussillon een paar wijnen die binnen afzienbare tijd biezonder 
gegeerd zullen zijn Maak gebruik van zijn tips en koop wijnen 

voor morgen tegen prijzen van vandaag 

TROPENKOORTS 
Subtropische vakanlieparadijzen in grijze regenlanden 

Surrogaat voor wie geen geld of geen tijd heeft om de echte 
Tropen op te zoeken ̂  

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

van de hele nieuwbouw, en de polyva
lente aanpak Inderdaad, in het kom-
plex zal o a een vergaderzaal zijn ten 
behoeve van de Izegemse verenigin
gen, en misschien al archiefruimte 
voor bepaalde kulturele verenigingen, 
o a de heemkundige kring Overal is 
gebruik gemaakt van energiebespa
rende matenalen, zoals dubbelglas 
en PVC-ramen Een ruime staatstoe-
lage is mogelijk waardoor de kosten 
voor de stad uiteindelijk rond de 20 
miljoen zullen bedragen Als men be
denkt dat men daarvoor een gloed
nieuw en ruim gebouw krijgt, optimaal 
ingekaderd in het herwaardenngspro-
jekt Marktcentrum, dan loont dat ze
ker de moeite 

Kritiek van CVP en PVV veel te 
duur Dan moeten we eraan hennne-
ren, dat diezelfde oppositie gewild 
had dat de stad het oude (geklasseer
de) postgebouw aankocht, een ge
bouw waar zeker — bevoegde inge
nieurs hebben dat nagetrokken en 
bevestigd — meer dan 10 miljoen 
instandhoudingskosten zouden in
kruipen En dan had het nog geen 
bestemming Voorstel van CVP-PVV 
maak er een archiefruimte van voor 
de heemkundige knng Stel je voori 
Meer dan 10 miljoen in een gebouw 
pompen om dan misschien eén of 
twee kamers te vullen met archief Als 
dat geen beleid is' 

Komt daar nog bij de arrogantie 
van PVV'er Lecluyse Die wist zeker 
dat de bestaande kelder onder het 
toekomstige biblioteekgebouw zou 
scheuren Zijn ,,kennissen" hadden 
hem dat verzekerd De architekt en de 
twee ingenieurs die het studiewerk 
voor de nieuwbouw verricht hebt)en, 
zijn dus inkompetenten' Lecluyse 
zou liever een nieuwe kelder hebben, 
maar vergeet blijkbaar de meerkosten 
die hieruit zouden voortvloeien De 
meerderheid wilde bewust kosten be
sparen door de bestaande kelder
ruimte (het eropstaande pand moet 
uiteraard worden gesloopt) te behou
den, en die ruimte blijft uiterst ge
schikt Zoals gezegd, dne experts 
hebben dat onderzocht' 

Janushouding 
Wat de gunning van audio-visueel 

materiaal (d i LP's, CD's en casset
tes) voor de bestaande bib-kollekties 
betreft, manifesteerde zich vooral 
weer de Janushouding van de CVP 
BIJ de gunning en de vaststelling van 
de voorwaarden stelde het kollege 
bewust de faktor ,,kwaliteit" voorop 
De goedkoopste langspelers worden 
over het algemeen geleverd door mer
ken uit Oostbloklanden Deze platen 

zijn vaak van infeneure kwaliteit, en 
bevatten muziek, voortgebracht door 
orkesten met een mindere en zelfs 
met toereikende bezetting Dat uit 
zich vooral bij de klassieke muziek 

Het kollege wilde twee vliegen in 
een klap slaan kwaliteit leveren, en m 
de mate van het nK>gelijk toewijzen 
aan plaatselijke handelaars, want die 
hebben kwaliteitsmerken in voorraad 
( DGG, Erato, Philips, Harmonia Mun-
di, Archiv, ) 

Dat interesseerde de CVP echter 
met Louter en alleen om raadslid Van 
Walleghem nog eens de kans te ge
ven om de mond te roeren, formuleer
de ZIJ een tegenvoorstel de kwaliteit 
telde met, allen het kntenum ,,laagste 
prijs" Terwijl de meerderheid een 
kombinatie van de twee kriteria voor
stelde Onze konklusie de plaatselij
ke handelaars moeten met leveren 
aan de stad, althans volgens de CVP 
Of houden de CVP'ers van Ravels 
Bolero of de ,,Pathetique" van Tsjai-
kovksy, uitgevoerd door een derde
rangs ,,sympfonie"-orkestje, ,,made 
in Oeral'"? 

En dan bedenke men dat raadslid 
Genevieve Wyffels ooit protesteerde 
omdat twee dwells, een emmer en 
een trekker niet Eian een Izegemse 
handelaar waren aangekocht 

Spijkers... 

Dat CVP en P W kultuurminded zijn 
tot en met, bewezen zij op een gelijk
aardige manier, waar het de gunning 
van de opdracht voor het herstel van 
de klokken van de Izegemse t>eictard 
betrof De stadsbeiaardier, exp>ert in 
de matene en een internationaal ge
waardeerde figuur, had aangeraden 
te gunnen aan de firma die de eerste 
restauratiewerken had uitgevoerd, in 
1982 Het gaat immers om een aan
vulling aan die vroegere werken Bij 
onderhandse gunning is dit alles per-
fekt mogelijk Na een tip van iemand 
in het stadhuis ging de CVP op eigen 
houtje een veel mindere firma aan
spreken, ook veel minder kompetent 
Uiteraard was de pnjs van de eerste 
firma doorgespeeld, zodat er kon voor 
gezorgd worden dat,,vriendje" num
mer twee dsiar met zijn pnjs zeker 
onder bleef 

Het gezond verstand, de bezorgd
heid voor de kulturele infrastraktuur, 
de eerlijk bekommernis en het vak
manschap van de stadsbeiaardier,.. 
het mocht allemaal met baten CVP 
en P W stemden tegen het voorstel 
van de meerderheid Waarom'' Dat 
weten ze zelf niet Als )e als oppositte 
niet meer weet van welk hout pijlen 
maken, dan moet je natuurlijk spijkers 
op laag water gaan zoeken Het be
lang van de burger telt dan ruet 
,.Omdat mensen belangnjk zijn" 

V.UJ. 
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VU-afdeling doet voorstel: 

Wifgmaalse opvang voor noodlijdende inwoners 
In een schnjven aan schepen van 

Stadsbedrijven Flour wees Volksunie-
Wijgmaal op de weinig begaanbare 
toestand van de wandelwegen in het 

Toon Van Overstraeten 
te Aarschot 

HIJ moet wel een stukje boegbeeld 
geworden zijn in Vlaanderen Dat 
merkt men aan het spontaan applaus 
dat hem verwelkomt in een Aarschot
se zaal, goed gevuld ondanks de 
strenge kou 

Onze fraktieleider in de gemeente
raad, Andre De Samblanx, stelde 
Toon voor , Iemand die voor zijn 
ideaal vocht in het oosten naar het 
westen terug kwam en senator werd 
m het zuiden " 

En dan hoorden we Toon Hij gaf 
via zijn eigen ervanngen, op een aan
gename soms humoristische wijze 
een beeld van de onzinnige struktu-
ren in ons land Hij leerde ons tegelij
kertijd hoe ons buurvolk, de Walen, 
leven en zijn Hoe hun leiders de 
Belgische staat misbruiken en Vlaan
deren uitmelken 

HIJ toonde aan dat er wel degelijk 
iets schort aan de westerse demokra-
tie, waar een minister van Justitie en 

een minister van Binnenlandse Zaken 
de wet overtreden, en waar geen 
rechter in staat is dat te veroordelen 

HIJ leerde ons hoe een nationalist, 
als mens soms eenzaam en vol onze
kerheid, toch steunend op zijn over
tuiging elke moeilijkheid aankan 

Dan gaf hij een richting aan waarin 
onze staat zich zou moeten ontwikke
len 

WIJ zijn blij Toon bij ons gehad te 
hebben Hij is een van de levende 
oorzaken van de splitsing van de 
provincie Brabant, als die er komt Hij 
was op de donkere dagen van onze 
verkiezingsnederlaag een lichtpunt, 
hoe toevallig ook 

Wat we vooral waarderen in zijn 
betoog, is de zachte dwang waarmee 
Toon ons, dikwijls met een glimlach, 
doet nadenken over onze opdracht 
en voor de moed die hij ons geeft om 
vol te houden 

A DS. 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R 
Grsthenk«rt ikelen 

Zaakvoerder 
Staf Kiesekoms 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

KKIZKKSTRAAr 2 I7<0 1KRNAT (>2 5H2.22.22 
.lop sjc(hts 15 km van Brussel cfnlruinl 

ZO€K6ftC}6 

Gevraagd 

Voor aan te leggen werfreserve 
poetsdienst ziekenfonds Flandria 

Poetsvrouwen 
Voorwaarden woonachtig Groot 

Gent, 2 jaar uitkenngsgerechtigd zijn 
(BTK & DAC eventueel inbegrepen) 

Aanvraag nchten aan Voorzitter 
Flandna, Holstraat 21, 9000 Gent 

D Over te nemen te Gent zeer goed 
gelegen bekende horeca zaak Prijs 
uniek Zich wenden 091/25 49 57, 
091/51 61 51 of 091/51 58 26 

Rietenspark Deze zijn bij de minste 
regenbui herschapen in modderpoe
len en plassen De Volksunie drong er 
dan ook bij de schepen op aan dat 
men de nodige werken zou laten uit
voeren opdat in de toekomst dergelij
ke toestanden zouden vermeden wor
den, zeker met het oog op de komen
de periode van dooi 

Er werd tevens op gewezen dat dit 
park na zovele jaren nog steeds zijn 
verlichting moet ontberen en men 
vraagt ook kontrole uit te oefenen op 
het feit dat autobestuurders met aar
zelen gebruik te maken van de wan
delwegen als kortere verbindingsweg 
naar de omliggende straten 

Aandacht werd ook gevraagd voor 

de nieuw aangeplante bomen waar
van er geen enkele het overleefde 
ofwel het slachtoffer van vandalisme 
werd 

Daarom vraagt de Volksunie een 
regelmatiger onderhoud der wandel-
wegen van het enige park dat Wijg-
maal rijk is Tot slot werd de reeds 
jaren geleden gestelde vraag voor 
een bijkomende wandelweg in het 
Rietenspark nog eens in hennnenng 
gebracht bij de schepen 

Schepen A Flour het ondertussen 
reeds weten de nodige nchtlijnen aan 
de verschillende bevoegde diensten 
overgemaakt te hebben En de VU 
wacht ondertussen de eerste resulta
ten hiervan af 

VU-WIjgmaal klaagt 
toestand Rietenspark aan 

De Volksunieafdellng-Wijgmaal wil reageren op het bericht in 
sommige l<ranten als zou deze deelgemeente ook over een lokaal 
beschikken waar oudere mensen die tijdens deze winterse dagen 
met verwarmingsproblemen zitten, terecht kunnen. 

Niets is minder waar. 

De Volksunieafdeling van Wijgmaal 
nam echter met verbazing kennis van 
de beslissing genomen door het 
stadsbestuur om de inwoners van 
Wijgmaal die door de kou getroffen 
zijn, naar de Louis Tielemanswijk in 
Wilsele te sturen 

De Volksunie dringt er bij het stads
bestuur dan ook op aan dat men voor 
Wijgmaal ook een degelijke opvang-
mogelijkheid zou ter beschikking stel
len voor de noodlijdende inwoners en 
dit op het grondgebied van de eigen 
gemeente 

De Volksunie stelt voor deze dienst 
onder te brengen in een der lokalen 
van het Stedelijk Kleuter- en Lager 
Onderwijs in de 8 E Descampslaan, 
of in een der lokalen van het Ymeria 
Ontmoetingscentrum Beiden kunnen 
verwarmd worden of zijn dit reeds, en 
worden reeds door het OCMW be
diend 

Uitslag tombola VU-Londerzeel 
Ondanks het koude weer buiten, 

werd het VU-bal een sukses Nadat 
het orkest om 2 30 u het bal besloot 
met de Vlaamse Leeuw, wilden de 
meeste aanwezigen de goede sfeer 
nog verder zetten in het café van zaal 
Egmont 

Oud-voorzitter Vic Anciaux trok alle 
registers van zijn zangkunst open en 

leidde de zangstonde van Vlaamse 
volksliederen tot in de vroege uurtjes 

Uitslag tombola op de ingangskaar-
ten 329 — 1081 — 197 — 732 — 539 
— 813 — 349 — 464 — 925 — 655 

Prijzen af te halen bij Betty Cler-
bout, Hogedonk 22, 2900 Londerzeel 

Tot volgend jaar 

B.V.B.A. 
ZAKENKANTOOR 

VAN IBmSK 
Wivi Van Biesen, verzekeringsmakelaar 
Bemadette De Keersmaeker, boekhouder 
Luk Van Biesen, handelsingenieur 

Acaciast raat 15, 1950 Kraainem 
t e l : 02/731.47.75 

openingsuren: woensdag 18u30-20u, zaterdag 10u30-
of bel ons op, wij komen langs! 

Alle verzekeringen - Spaarb 
Leningen - Beleggingen 

12u, 

ank 

Het gaat met op dat men juist de 
meest behoeftigen — de oudere inwo
ners — door het huidige gure weer 
over een dergelijke afstand naar een 
lokaal in Wilsele stuurt dat eerstens 
met duidelijk aangeduid werd en in 
het geheel niet bereikbaar is met het 
openbaar vervoer 

Bij de drie bezoeken die de Volks
unie de voorbije dagen aan dit lokaal 
te Wilsele bracht blijkt uit gesprekken 
met een aantal gebruikers dat inwo
ners uit Wijgmaal inderdaad de te 
grote afstand opgeven als reden om 
geen gebruik te maken van een der
gelijk uitgewerkte maatregel 

BRABANT 
JANUARI 
29 VILVOORDE: Praatavond met 
Jaak Gabnels in het Stedelijk Audito
rium, Bergstraat om 20u Org VU-
Vilvoorde 
30 GROOT-BIJGAARDEN: Arrond 
raad vergadenqng in de Zaal Colle
gium, om 20u Org Arr Halle-Vilvoor-
de 

FEBRUARI 
1 AFFLIGEM: Pannekoekenfestijn 
vanaf 14u te Natekenshof (Teralfe-
ne) Org FVV-Affligem 
3 VLEZENBEEK: Dia-voordracht 
,,Voeren", door Guido Sweron, in 
Ontmoetingscentrum Merselborre, 
Gemeenteplein Aanvang 20u In
kom leden 40 fr , met-leden 60 fr 
Org Vlaamse Werkgroep De Vrede, 
Vlezenbeek 
6 STEENOKKERZEEL: Gespreks-
avond met Toon Van Overstraeten in 
de parochiezaal Humelgem, Billast-
straat 35 (tegenover het kasteel van 
Humelgem) Om 20u Inkom gratis 
Iedereen welkom Org VU-Steenok-
kerzeel 
7 O.L.VROUW-TIELT: VU-leden-
feest in 't Wit huis, De Berg, om 20u 
7 SINT-ULRIKS-KAPELLE: 12de 
groot Breugelfestijn in feestzaal 
Nachtegaal, Brusselstraat 83 om 18 
uur Org VU-Volksbelangen-St-Ul-
nks-Kapelle Ook op 8 feb vanaf 
11u30 
7 HERENT: Jaarlijks VU-bal in 
sportzaal Warot-Winksele Orkest 
„Millers Group" Inkom 100 fr W K 
80 fr Org VU-Herent-Winksele-Vel-
tem 
14 LEUVEN: Valentijnfestijn in zaal 
St -Jozef, Burgmeesterstraat om 20u 
Met koud buffet, muziek en volksspe-
len Org VU-Leuven-Centrum 
16 TERALFENE:, ,Transplantatie & 
de nieuwe donorschapwet" Voor
dracht met dia-montage in Natekens
hof (Teralfene) door Mieke Bnels van 
het AZ-Edegem Aanvang 20u Org 
FVV-Affhgem 

Buurtwinkel „Bljstandswijk" 
te Brassel 

Het was een drukke, gezellige bedoening op die bitter-koude 
vrijdagavond 16 Januari 1987. 

Aan de Anspachlaan 186 hield de Buurtwinkel in haar fris
geschilderde lokalen een nieuwjaars-open-deur-dag. 

In de nabije buurt van de 17e eeuw-
se barokke O L Vrouw-van-Bijstands-
kerk past parochiepriester Joz Vereist 
er een eigentijdse bijstand toe Zelfs 
de liberale, Brusselse vroeg-gestor-
ven burgemeester Jules Anspach 
(1829-1871) zou zijn ,,zegen" kunnen 
geven over dit ,,door kansarmen voor 
kansarmen"-projekt 

Anspach, die gedurende 16 jaar in 
Brussel burgemeester was, verwe
zenlijkte een hele nts sociale én eko-
logische projekten Hij overwelfde 
met alleen de zieke, besmettelijke 
Zenne maar saneerde heel wat volks
wijken en zette de eerste stap naar 
openbaar, goedkoop vervoer ,,den 
Brusselsen tram" Rond de uitloper 
van de Anspachlaan en het Frans 
Anneessensplein — de in 1719 door 
de Oostenrijkers onthoofde am
bachtsdeken van de schaliedekkers 
— IS het marginaal-stil geworden De 
wijk — zoals zovelen in Brussel — liep 
leeg Enkel de gevels van de An
spachlaan, houden nog wat ,,tering 
en nenng" over ,,La fin des Bour
geois" kan er zo zijn dekor vinden 
Lemonnier schreef dit werk m 1892 
,,Zijn laan" beging in 't verlengde van 
de ,,Anspach" (De Volksunie had er 
ooit haar sekretariaat) 

Kookgroep voor kansarmen 
Een Limburgse Herentenaar, Manu 

Aerden, is reeds 5 jaar in dit,,wegge
gleden kwartier" tussen de Beurs en 
't Zuidstation 

Voor wat hij noemt de vereenzaam
de „dubbel werklozen" is deze zelf
hulpgroep de sociale toeverlaat Ve

len leven achter de bourgeoisgevels 
van de lanen en zijstraten op een 
kamertje van mksmendalle werkloos 
en veelal te oud om nog gepast werk 
te vinden Hygienegebrek en onder
voeding zijn de eerste gevolgen Van
daar die kookgroep Eten-met-enke
len IS altijd 'n feest Ook de Chiro 
vergadert er En de koorgroep En 
nog zoveel meer ,,Allen samen, voor 
mekaar", zoals dat heet 

Atelier voor Sociale en 
Kulturele Promotie 

Een titel die zo weg gelopen is uit 
een dure folder In feite is het een 
soort beschuttende werkplaats van de 
Teledienst, die er in 1981 mee startte 
Elkeen die wat eenvoudig werk wil 
opknappen, vindt er een thuis 

Samen met de ,,kookgroep" zijn 
het de 2 kleinschalige armoedebestrij-
dingsprojekten die de Europese Ge
meenschap steunt In het totaal wor
den over 4 jaar werktijd een 65-tal 
initiatieven, gespreid over de eerste 
10 der 12 lidstaten, gesteund en door
gelicht Daarna zullen de besluiten 
volgen Verstedelijking heeft verkrot
ting en vereenzaming meegebracht 
OOK in Vlaanderen en Wallonië 

Deze 4e wereld van ons overdruk-
georgamseerd volk moet ons meer 
dan iets zeggen, met direkt vanuit de 
liefdadigheid, maar wel eerst vanuit 
de „zelfverwezenlijking" ,,Plus est 
en Vous"! 

Wllly KuIJpers, 
Lid van het Europees Parlement 
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Speelt in op ,,Waardevol water" 

Verjongd VU-bestuur 
te Maldegem 

„De vernieuwing en de verjonging in de partijtop van de 
Voiicsunie heeft zich ooic doorgezet op ioi<aal vial(. En dat is 
evenzeer het geval in het IMaidegemse afdelingsbestuur", aldus 
de heer Wilfried De Metsenaere (die de nieuwe IMaldegemse VU-
voorzltter is geworden) ter geieigenheid van de nieuwjaarsont
vangst. 

.̂  > 1 ^ ^ 

Het verjongde Volksuniebestuur van Maldegem en senator Guido Van In (foto 
Guido Veerman) 

Ook legde de kersverse VU-voorzit-
ter de klemtonen voor de werking m 
1987 op het alvast meer naar buiten 
treden naar de mensen toe Met de 
jaarwisseling werd er reeds een pamf-
lettenaktie gevoerd en ook in de ko
mende maanden zijn er straatakties 
gepland De Volksunie te Maldegem 
neemt zich ook voor op direkte wijze 
in te spelen op de nationale VU-
thema's zoals bijvoorbeeld de kam-
pagne „Waardevol water" Boven
dien zal heel wat aandacht gaan naar 
de voorbereidingen op de gemeente
raadsverkiezingen in 1988 

Werkverdeling 
De nieuwe Maldegemse Volksunie-

voorzitter Wilfned De Metsenaere 
stelde tijdens de nieuwjaarsontvangst 
het verjongde bestuur voor aan de 
aanwezigen De voorzitter wordt bij
gestaan door sekretaris Hilda Vanden 
Buicke en penningmeester Lutgarde 
Lampo, voor het dienstbetoon staat 
Hendnk Vercruysse in De jongeren
werking en de organisatonsche aan
pak worden gekoordineerd door res-
pektievelijk Mare Verstringe en Nancy 
De Lille Ouderdomsdeken is Robert 
Boute die het ondervoorzitterschap 
en de verantwoordelijkheid voor de 

Jongere kandidaten nemen 
in Gent de faldcei over 

Gentse VU-fraktle huldigde de ontslagnemende mandatarissen 
Lucien De Spriet en Jef Van den Broeclte. 

In het historisch leader van de Smt-Pietersabdij ontving de 
voltallige VU-fral<tie van gemeenteraad en OCMW op 18 Januari de 
bestuursleden der Gentse afdelingen. 

De woorden waannee fraktieleider 
Guido De Roo allen welkom heette 
legden de nadruk op de hartelijke 
warmte en de vnendschap die nood
zakelijk zijn tussen alle bestuursle
den 

Dan pas immers kunnen we het aan 
om onze taak te volbrengen, waar we 

ook staan en dit ten bate van het 
ganse Vlaamse volk 

Voor de Gentse VU wordt het een 
bijzonder druk politiek jaar Niet al
leen dienen reeds de gemeenteraads
verkiezingen van '88 te worden voor
bereid, maar tevens moeten 2 nieuwe 
mandatanssen zich inwerken 

Deze week 
in Knack Magazine 

Verscheurd parlement 
De rol die het parlement in de besluitvorming speelt, 
wordt van langsom kleiner. Hoe voelt het parlement 

zich na de voorbije volmachten-jaren? Laat het 
zich van het kastje naar de muur spelen? 

Knack verzamelde vijf fraktieleiders rond de tafel. 

Vaarwel BBI 
Op 1 februari wordt de band tus 
sen de Biezondere Belastingsin-
spektie en het gerecht doorgeknipt 
De vraag is of grote zaken van fis 
kale fraude nu nog even gemakke-
hjk aan het hcht zullen komen Of 
was het precies de bedoeling om dat 
te vermijden' De BBI, deze week 
m Knack 

Studenten spreken 

De betogingen van de Chinese stu
denten voor meer vrijheid hebben 
de top van de kommunistische par 
tij zwaar in moeilijkheden ge 
bracht Wie zijn die studenten en 
wat willen ze ' Een gesprek in Pe 
king, deze week in Knack 

Wit is kunst? 

In het kader van de lezingenreeks 
Hard op de Tbng waagden filozoof 
Leo Apostel en kunstenaar Leo Co-
pers zich aan een boeiend experi
ment Ze hielden een fundamente
le diskussie over de kunst Apostel 
bracht verslag uit. Knack drukt zijn 
tekst deze week af 

Parijs-Dakar 

De negende Parijs Dakar, de eerste 
zonder Thierry Sabine, zit er weer 
op Knacks Pierre Darge was in de 
woestijn, en zag de karavaan voor 
bij trekken Zijn reportage, deze 
week in Knack 

Twee van de oude getrouwe vrien
den geven inderdaad de fakkel door 

Enerzijds gemeenteraadslid Lucien 
De Spriet (Wondelgem) die er al bij 
was toen in 1964 de VU in Gent voor 
het eerst met een eigen lijst opkwam 
(en 2 zetels haalde) en in 1965, in zijn 
nieuwe woonplaats Wondelgem de 
lokale VU oprichtte 

In 1970 werd Lucien er schepen en 
samen met de overige VU-verkoze-
nen drukte hij een blijvende Vlaams-
nationale stempel op het socio-kultu-
rele leven 

Vanaf 1977 zetelde hij in de ge
meenteraad van de fusiegemeente 
Gent Namens de OCMW-raadsleden 
kregen Lucien en zijn echtgenote Mo
nique, een mooie herinnenng aange
boden 

In de gemeenteraad wordt hij opge
volgd door Johan Beke 

Anderzijds neemt ook dr Jef Van 
den Broecke ontslag uit zijn funktie 
van OCMW-hd 

Ook hij was een van de pioniers van 
de Volksunie, in St Denijs-Westrem, 
waar hij voor de fusie het eveneens tot 
schepen bracht en er in vele gevallen 
in slaagde de Volksuniestandpunten 
door te duwen 

Als OCMW-lid in Gent is het zijn 
grote verdienste een aantal formaties 
vanuit de beslotenheid van de 
OCMW-organisatie te laten hebben 
doordringen tot aan de basis, tot bij 
onze leden Ook aan Jef werd een 
herinneringsgeschenk overhandigd 

Zijn opvolgster wordt Lieve Buyst-
Daems, die samen met Jan de Moor 
de VU-standpunten in het OCMW zal 
verdedigen 

De ganse verjongde VU-ploeg moet 
in onderlinge vnendschap en met gro
te inzet een bruisende aktiviteit ont
plooien om samen met de aangedui
de lijsttrekker, Karel Van Hoorebeke, 
de Vlaams-nationale partij m Gent 
omhoog te stuwen 

De aanwezigen bedankten en de 
ontslagnemenden, hun opvolgers en 
Guido De Roo met een hartelijk ap
plaus o g 

ledenwerving kombineert Tenslotte 
maakt Piet Blomme als gemeente
raadslid voor de Volksunie-Milieube
langen ook deel uit van het bestuur 

Op deze nieuwjaarsontvangst was 
de Brugse VU-senator Guido Van In 
als gast aanwezig hij verontschuldig
de de nationale sekretaris Van Grem-
bergen en senator Van Ooteghem 
voor hun afwezigheid 

In naam van de nationale Volksunie 
wenste senator Van In alle aanwezi
gen en vooral het verjongde Malde 
gemse VU-bestuur het allerbeste toe 
voor 1987 De heer senator blikte 
even terug naar 1986 en zei dat in het 
voorbije ,,Jaar van de Vrede" meer 
dan ooit over de wereld wapens wer
den verkocht en gebruikt Ook het 
amnestievraagstuk raakte de VU-se
nator aan door te melden dat het door 
toedoen van de Waalse socialisten, 
bijgestaand door de Vlaamse socialis
ten, de bespreking van dit grote 
vraagstuk voor de zoveelste keer 
werd afgeketst 

Profiel 
Ook de verjonging aan de top van 

de nationale Volksunie raakte de 
Brugse senator aan door te stellen dat 
die verjonging moet doorgetrokken 
worden tot de basis van de Vlaamge 
gemeenschap Een verjongde top die 
samen met de basis wil werken naar 
een open Vlaanderen dat in goede 
nabuurschap met de volkeren rond 
ons zijn plaats inneemt in Europa en 
de wereld Ook een klein land dat 
grote bijdragen kan leveren voor vre
de en veiligheid Binnen de eigen 
metatschappij is vrede de verdraag
zaamheid en propere demokratie 

Een werking naar een welvarend 
Vlaanderen dat zorgt voor werk Al

leen mits ruime tewerkstelling kan 
een hernieuwde en rechtvaardige so
ciale zekerheid ook in de toekomst 
behouden blijven De zin van de ar 
beid mag met onder belastingsbergen 
begraven woren en de kansarmen 
dienen te worden beschermd 

Een verjongde werking naar een 
leefbaar Vlaanderen waar de rivieren 
ophouden open riolen te zijn en waar 
geen TGV de rest van het Vlaamse 
landschap verminkt De nog beschik 
bare ruimte moet spaarzaam en oor
deelkundig worden benut, zuiniger 
omspnngen met energie is veiliger 
dan de wilde bouw van kerncentrales 
Een werking naar een modern Vlaan
deren dat de trein van de omschake
ling naar de informatiemaatschappij 
met mist Een modern Vlaanderen dat 
ruimte biedt voor werken, onderne
men en sparen De toekomst ligt in de 
snelle ontwikkeling van onze kennis 
en het gebruik ervan in de steeds 
kleiner wordende wereld 

Aan de hand van de bovenstaande 
vier punten schetste senator Guido 
Van In het profiel voor een verjongde 
Volksunie van hoog tot laag en wens 
te nogmaals de Maldegemse Volks
unie-afdeling alle sukses toe 

Guido Veerman 

ZOêKeRC]^ 
D 19-jang, dnetalig ongehuwd meisje 
met A2 diploma bureelwerken zoekt 
een betrekking in het Brusselse of op 
de as Brussel-Ninove Kan nog wer
ken als stagiaire Voor ml zich wen
den tot senator-burgemeester dr J 
Valkeniers. 02/569 16 04 

Valcantiewoningen te liuur 
in gans Europa 

Valcantiewoningen 
De IVIaerschaiclc 
Antwerpsestraat 454, 2650 Boom 
Tel.: 03-888.44.07 en 03-888.56.55 

Dokumentatie gratis op aanvraag 

OOST-VLAANDEREN 
JANUARI 
30 WEITEREN: „Wie dinamiteer-
de de IJzertoren" in ,,De Warande", 
Warandelaan 14 Om 20u Org 
CDNV-vzw 

FEBRUARI 
3 BELZELE: I^W-hobby-klub leer 
Brugs haakwerk aan bij Lescrauwaet, 
Belzeelsestraat 23, Evergem van 
13u30to t16u Meebrengen haak-
pen + garen (geen wol) Ook op 17 
februari 
6 SLEIDINGE: 5e Hutsepotavond in 
het Jeugdhuis (Parochiale Knng, 
Schoolstraat) om 19u 30 Volwasse
nen 300 f r , kinderen -12j 150 fr 
Gastspreker Paul Van Grembergen 
Inschrijvingen voor 1/2 Inlichtingen 
bij bestuursleden VU-Sleidinge 
6 ERTVELDE. Piano-recital door 
Franpois Glorieux in het Gemeente
huis te Ertvelde om 20u Voorverk 
175 f r , kassa 200 fr Org VNKKE 
6 SINT-GILLIS-DENDERMONDE-
Hutsepotavond in ,,De Schuur", Tor
restraat vanaf 19u 30 250 fr (aperi

tief -1- nagerecht — koude schotel 
verkrijgbciar) 
7 ERTVELDE: Tentoonstelling 
schildenjen van Bob Stormens m het 
Vlaamse huis De Veldbloem, i-loge 
Avenjstraat 5 Deze tentoonstelling 
loopt tot 1/3 en is open op wo-do-vnj 
vanaf 17u Op zaterdag vanaf 14 uur 
en zondag vanaf lOu 
7 GERAARDSBERGEN: Eetmaal in 
feestzaal ,,De Vlasschaard", Gentse 
steenweg Hemelveerdegem-Lierde 
Volw 250 fr Kind 150fr Van 17 tot 
22 u Ook op 7 februan van 11 tot 16 
u Org Vlaams socio-cultureel cen
trum Geraardsbergen 

14 KRUIBEKE Sint-Valentijnsa-
vond van de VU-afdeling Kruil^eke 
Gasthof Schelderust om 20u Gratis 
inkom, iedere aanwezige ontvangt 
verrassing Met aanwezigheid van 
burgemeester Antoine Denert 

14 MELLE: Volksunie-Valentijntjes-
bal in de Parochiezaal Melle-Cen-
trum Muziek Ludwig's diskotheek 
Inkom 120 fr Aanvang 21 uur 
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22 w^i 
vu-Ranst in de weer 
voor Zevenbergen 

s t e d e b o u w h e e f t d e k n o o p d o o r g e h a k t , d e b o u w a a n v r a a g d i e 
h e t C V P - S P - g e m e e n t e b e s t u u r h a d i n g e d i e n d m e t h e t i n z i c h t o m 
h e t b e w u s t e g r a s p l e i n n a a s t d e k e r k v a n S t . P a n c r a t i u s t e 
b e b o u w e n , w e r d g e w e i g e r d ! 

D e k i n d e r e n u i t w i j k Z e v e n b e r g e n e n u i t d e d o r p s k e r n k u n n e n 
d u s g e r u s t b l i j v e n s p e l e n o p , , h u n " s p e e l w e i d e , e n d e o m g e v i n g 
v a n d e k e r k za l n i e t w o r d e n v e r m i n k t d o o r s t e e n e n b e t o n . . . 

Alhoewel voorlopig, zo verklaarde 
een CVP-schepen We zullen dus 
waakzaam moeten blijven i 

Hoe IS het in Godsnaam mogelijk 
dat de 2 CVP-schepenen uit Ranst 
Fons Embrechts en Willy Struyf, met 
zijn gaan dwarsliggen tegen het ge
plande „onts te len" van deze enige 
spee l r u im f En hoe is het mogelijk 
dat schepen Ooms, die zich enerzijds 
voordoet als de man die de wijken wil 
verfraaien, verkeersleefbaar en kind
vriendelijk wil maken, anderzijds zijn 

D 22-jarige jongedame, diploma in-
dustneel ingenieur scheikunde, optie 
biochemie, zoekt een passende be
trekking Voor nadere inlichtingen 
zich wenden O Van Ooteghem, Se
nator, Arm Lonquestraat 3 1 , 9219 
Gentbrugge (091/30 72 87) 

n Te Huur, Antwerpen, Draakstr 38 
Oemeubelde studentekamers, fiets-
stalling, keuken, zitplaats en badka
mer gemeenschappelijk Alle kamers 
met wasbak vanaf 2500 fr Tel na 
19u 03/322 86 13 

goedkeunng hecht aan een plan tot 
het ontnemen van deze speelruimte 
voor de talrijke k inde ren ' 

Dit kindonvnendelijk beleid van bur
gemeesters Goossens stemt tot na
denken ' 

Zevenbergen 
De grootste verdienste in deze toch 

wel erg belangrijke overwinning gaat 
uiteraard naar de bewoners van wijk 
Zevenbergen en uit de dorpskern, die 
in groten getale gevolg hebben gege
ven aan de oproep van hun wijkkomi-
tee om massaal bezwaar aan te teke
nen Ook de aktie van de KWB die 

zich achter de motivatie van het wijk-
komitee heeft geschaard, en de im
morele houding van de beleidsploeg 
heeft aangeklaagd, heeft mee het 
uiteindelijke gunstige resultaat be
paald evenals de handtekenaktie ge
houden door de jongens van de ge
meenteschool En tenslotte was er de 
tussenkomst van de Volksunie-ge
meenteraadsleden die het punt ter 
bespreking op de gemeenteraad heb
ben gebracht en zodoende het CVP-
SP-bestuur voor haar verantwoorde
lijkheid hebben geplaatst 

Tegen de talrijke kinderen die ho
pelijk nog jarenlang op , ,hun" gras
weide zullen spelen, zeggen we we 
vonden het gewoon onze pl icht ' 

En trouwens was de keuze echt met 
zo moeili jk, voor het vinden van een 
andere bestemming voor de pastorij 
zijn er voldoende alternatieven, ech
ter met voor het vinden van een ande
re speelweide' 

Dat het gemeentebestuur daar 
met opgekomen is 

Paul Boumans 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

Jaak Gabriels te Geel 

„De nieuwe iijn van de Voilcsuiiie" 
Onder het motto ,,Alles wat U wilde 

weten over de Volksunie, maar nooit 
durfde vragen " is Jaak Gabnels, de 
nieuwe en dynamische voorzitter van 
de Volksunie op vrijdag 6 februari e k 
te gast in Geel 

In een rechtstreeks debat met het 
aanwezige publiek zal Gabnels in 
Geel zijn ideeën weergeven over waar 
het naar toe moet met de Volksunie, 
hoe hij het Vlaanderen van morgen 

ziet, en hoe hij dat nieuwe Vlaanderen 
bereiken wil 

Deze gespreksavond — zonder 
twijfel een must voor elke politiek 
geïnteresseerde uit de Geelse regio 
— gaat door op vrijdag 6 februari e k 
om 20u in Taverne ,,De Campus" , 
Larumseweg te Geel De organisatie 
IS in handen van de Geelse Volksunie-
jongeren 

Joris Sels 

ANTWERPEN 
JANUARI 

29 EDEGEM: Voordracht over 
„Berthold Brecht" in „Dr ie E iken" 
door Gustaaf Van den Brempt om 
20u Org Kult Kring 

29 HERENTHOUT: Voordracht 
,,Pensioensparen" door een bevoegd 
spreker m het Trefcentrum, Vonck-
straat 39 Org Vlaamse Kring Nete-
vallei, FVK Antwerpen 

30 ANTWERPEN: VUJO-Groot-
Antwerpen geeft receptie ter gelegen
heid van 5-jarig bestaan Ook bespre
king resultaat VUJO-enquête, met 
o a Hugo Coveliers Om 20u in mu
seum van het Vlaamse amateursto
neel, Durletstraat 4-6 
30 HEIST-OP-DEN-BERG: 20ste 
Vlaamse Nacht der Zuiderkempen in 
zaal „ E d e n " , Bergstraat Met Eddy 
Smets en orkest Aanvang 21 u In
kom 100 fr Gastronomisch weekend 
te winnen Org VU-Groot-Heist 
31 EKEREN: Nieuwjaarsreceptie in 
het Lambertus Vormingscentrum, 
Oorderseweg 8, aanget)oden door 
prov raadslid Leo Luyten Gastspre
kers Jaak Gabnels en Paul Van 
Grembergen Aanvang 15uur Org 
VU-Ekeren 
31 HERENTHOUT: Volksuniebal 
om 21 u in zaal Lux, Markt te Herent
hout Orkest „Eddy Smets" 
31 BORNEM: Vienng 25-jaar VU 
Om 16u Eucharistieviering in de pa
rochiekerk van Manekerke, 18u re
ceptie in het gemeenschapshuis Hin
gene, 19u Koud Buffet Feestrede
naar Jaak Gabnels Deelname in de 
kosten 250fr Optreden van Zakdoek 

FEBRUARI 

1 MERKSEM: Jaarlijkse pannekoe-
ken- en rommelmarktmiddag Om 
14u in lokaal Vlanac, Bredabaan 360 
Org FVV-Merksem 

3 MERKSEM: Spreekbeurt over 
„ d e loge" Gastspreekster Mevr Min
ne Arts-Van Goethem In lokaal Vla
nac, Bredabaan 360, vanaf 20 u 
6 GEEL: Jaak Gabnels „N ieuwe 
lijn van de V U " Om 20u in Taverne 
,,De Campus" , Larumseweg Org 
VUJO-Geel 

6 WILRIJK: VU-dansavond in het 
kultuurcentrum ,,De Kern" , Kern 18 
om 20u 30 Platenruiter El and De 
Org VU-Hoboken en Wilrijk 

7 EDEGEM: Kwisavond in „Dr ie Ei-
ken"om 20u Inlichtingen en inschrij
vingen bij kernleden F W 

7 NIJLEN: Pensenavond voor vol-
leyballklub Kempenland van 16 tot 
22u Zaal Kempenland 

7 EKEREN: Sociaal dienstbetoon in 
zaal ,,De Boterham", Veltwycklaan 
23, van 13u 30 tot 14u 30 Org VU-
Ekeren 

7 RANST: Kaas- en Wijnavond in 
. .Molenhoeve" te Broechem, kruis
punt Van den Nestlaan en grote baan 
Ranst-Lier Aanvang 20u Met dia-
projektie ,,Indrukken van de West
hoek" Deelname 300 f r , kinderen -
15 j 230 fr Inschrijven voor 31/1 op 
tel 383 19 86 Org VU-Ranst 

12 WOMMELGEM: Worstenbrood-
an appelbollenavond met als geist-
heer Paul Van Grembergen 100 fr 
voor 1 worstenbrood of 2 appelbollen 
-f comsumptie (tot 16j halve prijs) 
Om 19u 30 in Keizershof Inschr W 
Herbosch 353 68 94 Org VU-Wom-
melgem 

14 EDEGEM: „E ikenavond" in Drie 
Eiken met worstetxood en appelbol
len Inschrijven op voorhand in lokaal 
VNSE Aanvang 20u 30 

14 GEEL: Valentijntjesbal in zaal 
„Wi t Kruiske" om 20u Org VU-
Geel 

^ ^ lepel & vork... ^ ^ 
iKastautant „ ^rftassalltbatg 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise — 02/269 70 45 

Kom eens bij ons! 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tonger lo-Wester io 
Te l . 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Ui tbergen 

Te l . 091-67.57.12 

RESTAURANT 

l / ^ B C j y i Hoek 
I V k ^ j / I W o l v e n g r a c h t 

G L O B E T ,. 
r T T T ! ^ " . T r - Leopo lds t raat 

Tel 2 1 7 9 1 5 3 

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

t h u i s z i j n -

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

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen Markt 17 011/43 20 51 
Brussel (uitb Jaak Vervaet) Nieuwbrugstr 28 
Hulsie Brugse stwgl 056/71 15 36 
Kontich Kon Astridlaan 85 034/57 30 32 
Leuven 1 Dortmunder Thier Brau Hof Tervuursevest 60 016/22 86 72 

2 Bierkelder Oude Markt 016/22 68 69 
3 Pallieter Oude Markt 7 

Torhout Stwgnr Lichterveide 051/72 28 22 
Grote parkeerterreinen zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dort 
munderThiervan tvat Levende Water TonissteinerSprudel goed en goedkoop eten 

Koffiebranderij 

Emie l W i t t m a n n s t r a a t 36 , 1030 Brusse l 
02 -734 5 6 0 9 - 4 6 0 4 8 8 7 

Jor is Van den Oriessche 
zaakvoerder 

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

ANTWERPIA 
' ^ H . . JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

et ^aling^utó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER 

LAS AT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05-65.89.40 

Nationaal Tapkampioen 
Taverne Pallieter 
Boss t raa t 96 
1742 S in t -Ka ta r i na -Lombeek 
Te l - 053 /66 03 46 

Specialiteiten Lasagne — Spaghetti 
— Scampi s — Pannekoeken 
Open alle dagen vanaf 14 u Dinsdag 
' 3Sloten 

'tboerenhof 
CAFE-RESlAURAMT-FRfTUJR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone gnil 

Prijzen voor menu v/a 290 Bfr 
groepen koffietafel v/a 180 Bfr 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel 087-68 67 03 

Hotel Restaurant 

Hof De Draeck 
Hoofstraat 6 

3793 TEUVEN (Voeren) 
Tel 087/68 76 17 

Het adres voor een rust ig ver
bli j f en betaalbare gas t ronomie . 

owe-
ZAAL 

/.OGCMCMT 
CMBKiNUf» 

BUCC 
011/47 28 97 ^ m U 1 1 / 4 / 2 l l ! i r 

Groothandel melk — kaas — 
boter — eieren — slagroom 

VANMEULDER 
Callenberg 10 
Sint-Pieters-Leeuw 
Tel. 02/376.96.74 
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vijfde Wies Moens-bedevaart 
Voor de vijfde maal grijpt de stille 

tocht naar het graf in Neerbeek plaats 
op zondag 8 februari 1987, ditmaal in 
het teken van ,,Wies Moens en de 
jeugd" 

Vanaf 13 30 uur wordt verzameld 
aan het parochiehuis t o de kerk 

Om 14 uur h mis in de parochie
kerk van Neerbeek Tekst, officie en 
homilie door kruisheer Donaat Snij
ders Orgel Noel Reynders Gelegen-
heidsbrochure met alle teksten ter 
plaatse verkrijgbaar 

Om 15 uur Bloemenhulde aan het 
graf 

Om 15 30 uur m de parochiezaal 
korte gelegenheidsrede door Jan 
D'Haese, samenzijn en broodmaal
tijd 

Verenigingsvlaggen en bloemen 
zijn welkom Tegen storten van 500 Bf 

zorgen de inrichters voor het neerleg
gen van een bloemenruiker Alle stor
tingen op rekening 457-2036271-53 
van de Wies Moens-Stichting te 3670 
Neeroeteren (tel mw A Vandezande 
nr 011/86 33 75) Neerbeek kan men 
het gemakkelijkst bereiken via de 
(vroegere) E 39 (autostrade naar 
Aken) bij de afrit Geleen ligt het 
kerkje van Neerbeek rechts vóór, 
naast de autostrade 

Inrichter van deze bedevaarten is 
de Wies Moens-Stichting (3570 Neer
oeteren, Bergerven 29 — Staf Ver
meire) en opgencht in 1981 vanuit de 
Kempen om te pogen de gedachtenis 
aan leven, streven en idealen van 
Wies Moens te bestendigen Daartoe 
werd een jaargetijde (20 jaar) gesticht 
en verkregen van het bisdom Roer
mond 

PENSIOENSPAREN 
met of zonder overlijdensuitkering 

Hypotheken 7,5 % 
zonder 5 jaarlijkse herziening 
Voor nieuwbouw en aankoop woning schrijf of bel • 

Antoine VAN BAELEN 
Broeseinderdijk 28 
3580 Neerpelt 
011/64 50 22 

Wt\ 

ZO€K€Bi:]€ 

NAPOLEON 
C Wie kan aan Jos Lauwers, Ter-
vuursesteenweg 1/G, 3081 Steenok-
kerzeel-Perk, de lijst bezorgen met 
naam, voornaam, geboorte- en overlij-
densplaats en -datum van de dienst
plichtigen uit Steenokkerzeel en Hu-
melgem, die in het leger van Napo
leon werden ingelijfd (consents)' 

C 27-jarige licentiaat geschiedenis, 
ervaring in archiefwerk en interviews, 
zoekt passende betrekking Geïnte
resseerden nemen kontakt met sena
tor Michel Capoen, Canadalaan 1, 
8902 Zillebeke-leper 

Aanbevolen 
huis 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 
Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel. 03/353.26.50 
Open van 9 tot 20 u. van maandag 
tot zaterdag. 

23 

n Jonge man van 18 jaar wenst job 
als helper in keuken Voor nadere 
inlichtingen zich wenden O Van Oo-
teghem — senator. Arm Lonque-
straat 31, 9219 Gentbrugge (091/ 
30 72 87) 

Z Dame, 26 jaar, licentiaat in de 
kunstgeschiedenis en oudheidskun-
de, maar ook talenkennis Frans, En
gels, Duits, dactylo — bedrijfsadmi
nistratie, aanvaard alle werk 

Inlichtingen bij Herman Van Den 
Abbeele, Lesweg 11, 9328 Dender-
monde-Schoonaarde (tel 052/ 
42 35 49) 

C Dame, 26 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk als verpleeg-
aspirante of als kantoorbediende 
Refnr 1114 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Senator Joos Somers, 
via het Vlaams Nationaal Centrum, 
Frans Halsvest 104, Mechelen, tel 
015/20 95 14 Gelieve het refnr te 
vermelden 

D Computerprogramma voor het be
rekenen van belastingen (loon- en 
weddetrekkenden, vrije beroepen, 
vennoten, zelfstandigen) Draait op 
Schneider CPC 6128 Inlichtingen A 
Vergeylen, telefoon 052/42 25 05 

Te Huur 
n Antwerpen, Draakstraat 38, stu-
denfekamers met fietsslallmg bij 
T I B Borgerhout -i- S P M Nervier-
straat vanaf 2500 fr Tel na 19u 03/ 
322 86 13 -I- 03/484 46 65 

r 29-jange jonge man, lasser, in het 
bezit van rijbewijs B, zoekt om het 
even welk werk Inl L Van Hamme, 
054/50 08 75 (na 18 uur) 

C- Gepensioneerde rijkswachter — 
45 jaar — zoekt een betrekking als 
bewaker geldtransport, chauffeur 
voorkeur Brussel en omgeving Is 
houder van rijbewijs D Voor meer 
inlichtingen zich wenden Senator O 
Van Ooteghem, Arm Lonquestraat 
31, 9219 Gentbrugge (091/30 72 87) 

LIMBURG 
JANUARI 
31 SINT-TRUIDEN: VU-afdelings-
bal Zaal ,,Veemarkt", Speelhoflaan 
Aanvang 20u Inkom 99 fr 
31 MUNSTERBILZEN: Tentoon
stelling met drie kunstenaars van 
Munster In Kasteel Edelhof te Mun
ster Ook op 1 en 2 februan Open 
elke dag van 10 tot 19u Org VU-
Munster 

FEBRUARI 
2 MUNSTERBILZEN: Om 20u be
stuursvergadering VU-Munsterbilzen 
in lokaal Bloemenhof 
14 EIGENBILZEN-HOELBEEK: 
Groot Breugeliaans feest m de ge
meentelijke feestzaal van Eigenbilzen 
vanaf 20u Gastspreker Hugo Cove-
liers Inschrijven kan door overschr 
van 500 fr p p (alles inbegrepen) op 
nr 451-0011861-62 van VU-Eigenbil-
zen of tel 011/41 55 85 (Fneda Bre-
poels) 

Aanbevolen huizen 
Etn. BERT pvba 

Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 

VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N - PORSCHE 924-944 
Diensten- verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 

korte termijn: AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF 

Tel 

Amerikalei 237 
2000 Antwerpen 

n a 1 9 u 03-238.88 40 

ZINK LOOD • KOPER - P V C 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 

Guide NUYTTENS 
Longt instraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR — ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel . 426.19.39 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

Gezellig met zijn twe^n oud wor
den zonder de dagdaggl^e beslom-
mernisseirtemidderwan groen en 
kort b^^^^^^t^A in het rustoord 
Roo|^ ; j i ^^aar sp^^Pale kamers zijn 
VOO* 

isbeek, Leuven-
m, 016-

Ouder dan 60 en het b<èi om alles 
alleen te moeten doen? Köm dan bij 
ons wonea-rĵ ^ wi) b ied teen Vlaamse 
familiesfeer—%«ft»«t«pn om rustig en 
zelfsj^pcba t^ leverijvT 

\n^^ «jsto9rd RO 
s e s t e e n i ^ v ^ l ^ V 
016-73 I W 

sbeek, Leuven-
l^x^SÓütersem, 

GUIDO VANHOVE 

v ioo lbouwer 

Zoutenaaiestraat 10 

8480 Veurne 

q - 7 \ STUDIO 
±-jJ DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

baron ruzenelaan 78 
8320 brugge 4 

vbaan brugge - Oostkamp^ 
""î  050/35 74 04 >' 

Juweliemaak 
D. Duprez-Delbaere pv.b.a. 

Bellegemstraat 22 
8450 Bellegem (Kortrijk) 
tel 056-22 07 41 

EEN MODERNE ZAAK IVIET 
STANDING EN TER TROUWE' 

Het ganse jaar door 10 % korting in 
aankoopwaardebons 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321 08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-460.68.93 

Import Export 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353 70.39 

Dames- heren- en kinderkleding 

SIAM-import 
Uitzonderl i jke aanbieding 

tot 31-12-'86 
Kaarsen voor winkels 

en restaurants. 
Uitz. lage pri jzen 

Inl Stationsstraat 70, 
9120 Destelbergen 

091/28 03 00 of 091/28 04 73 

m^ 
mlgrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS 
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Tel 054 33 17 51 
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Godfried De Clercq, direkteur-generaal 
van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen: 

„Gezinnen helpen 
is blij werken" 

BRUSSEL — In 1929 werd door de toenmalige Bond der Kroostrijke Gezinnen 
van België „Het Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van Bel
gië" opgericht. Het fonds kreeg de opdracht de huisvesting van de grote gezin
nen te verbeteren. 

Vandaag, ruim een halve eeuw later, is het Woningfonds geregionaliseerd en 
noemt het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen. Sinds 1949, jaar waarin 
de degressieve rentevoet ingevoerd werd, werden 52.000 Vlaamse gezinnen 
aan een nieuwe of vernieuwde woning geholpen. 52.000 gezinnen dat is op z'n 
smalst gerekend (5 mensen per gezin) 260.000 tevreden Vlamingen! 

van de minister Dat is zeer be
langrijk, omdat WIJ op die manier 
gezinnen die nooit aan eigen
domsverwerving kunnen denken 
opvangen En ik kan verklaren, 
dat WIJ vooral in Antwerpen, waar 
WIJ al het langst aan het werk zijn, 
reeds heel wat sukses hebben 
behaald Gezinnen waarvan de 
kinderen geplaatst werden door 
de jeugdrechter wegens onge
zonde woonvoorwaarden konden 
aldus weer bij elkaar gebracht 
worden " 

WIJ: Het Woningfonds: een 
mengeling van financiën en het 
goede doel? 

G. De Clercq: „Ik mag zeggen 
dat WIJ een sociale hypotekaire 
instelling zijn Ik ga daar een 
voorbeeld van geven 

Wanneer een groot gezin bij 
ons een lening ontvangt, blijft het 
geld bij ons op een rekening-

LS een van de eerste in
stellingen splitste de 
Bond van de Grote Gezin

nen in 1960 in een autonome 
Vlaamse en Franstalige vleugel 
Omdat de huisvesting tot de regi
onale materies behoort ging het 
Woningfonds dezelfde weg op In 
1975, wanneer de regionalisatie 
vorm krijgt, worden de strukturen 
aangepast In 1980 wordt het 
Vlaams Woningfonds bij nota
riële akte opgericht maar het zal 
nog tot januari 1984 duren eer 
het echt operationeel wordt 

Over de weg naar het auto
nome Vlaams Woningfonds en 
de werking een gesprek met 
direkteur-generaal G De Clercq 

60,31 % 
G. De Clercq: ,,Toen wij in 

1983 het patrimonium van het 
Nationale Woningfonds verdeeld 
hebben, doken een aantal moei
lijkheden op 

Het Vlaams Woningfonds 
moest 60,31 % overnemen, van 
zowel het aktief als het passief, 
de officiële dotatiesleutel be
droeg op dat ogenblik 52,10 % 
WIJ hebben dan onderhandeld 
met de voogdijministers Buch-
mann en Schiltz Vroeger ontvin
gen WIJ een rentesubsidie per 
jaar berekend in funktie van de 
officiële dotatiesleutel Wij vroe
gen nu een rentesubsidie bere
kend op basis van onze werke
lijke overname, 60,31 % We 
hebben een volledige konsensus 
bekomen met de voogdijmi
nisters Sindsdien krijgen wij dus 
onze rentesubsidies berekend op 
onze werkelijk realisaties 

WIJ: Hoe werkt het Woning
fonds? 

G De Clercq „Sinds 1929 
kennen wij hypotekaire leningen 
toe aan grote gezinnen voor 
nieuwbouw, aankoop, werken en 
ook voor terugbetaling van daar
toe aangegane hypotekaire 
schulden In den beginne waren 
dat gezinnen met vier kinderen 
ten laste waarvoor kindervergoe
ding of wezentoelage werd uitge
keerd Sinds 1975 mogen wij 
onze leningen uitbreiden tot ge
zinnen met drie kinderen ten 
laste Sinds 1949 hebben wij een 
degressieve rentevoet Tevens 
werd dan aan het Woningfonds 
machtiging gegeven onder 
staatswaarborg obligatieleningen 
aan te gaan De intrestvoet staat 
omgekeerd evenredig met het 
aantal kinderen ten laste Dus 

hoe meer kinderen, hoe lager de 
rentevoet Op dit ogenblik, hij is 
pas aangepast op 5 november 
1986, hebben wij vier basisrente
voeten in funktie van het netto 
belastbaar inkomen genoten in 
het voorlaatste jaar dat de aan
vraag van de lening voorafgaat 
De basisrentevoet voor een gezin 
met 3 kinderen en met als inko
men 560 000 fr IS 4,25 % 
710 000 fr inkomen geeft een 
rentevoet van 5,25 %, 875 000 = 
6,25 % en 1 010 000 = 7,25 % 
Die basisrentevoeten verminde 
ren met 0,5 % per bijkomend 
kind ten laste " 

Miljarden 
WIJ: Om hoeveel geld gaat 

het? 
G. De Clercq. ,,Zoals in 1986 

ontvangen wij ook dit jaar 4,1 mil
jard aan investeringsvermogen 
De rentesubsubsidie die wij van 
de Vlaamse Regering ontvangen 
laat ons toe leningen aan grote 
gezinnen aan dergerlijke lage, 
sociale, degressieve rentevoeten 
toe te kennen 

WIJ hebben zo ongeveer tus
sen de 2 500 a 3 000 leningsaan-
vragen per jaar, waarvan 50 % 
voor nieuwbouw Verleden jaar 
werden 2192 leningen toege
kend voor 3 750 000 fr Nog on
geveer 300 miljoen zit er bij de 
notaris waarvan de akten pas dit 
jaar zullen verleden worden Ons 
investeringsvermogen is dus vol
ledig opgebruikt" 

WIJ: Welke voorwaarden 
worden aan de bouwer 
gesteld? 

G. De Clercq: ,,Als aan derge
lijke, gunstige voorwaarden hy-
potekaire leningen kunnen toege
kend worden zijn er ook voor
waarden, en voor het gezin én 
voor de woning Het gezin moet 
minstens 3 kinderen ten laste 
hebben Het moet een inkomen 
hebben dat toelaat om de lening 
terug te betalen Het gezin mag 
geen andere woning in eigendom 
hebben De woning moet beant
woorden aan een waarde- en 
omvang- inhoudskriterium " 

WIJ Hoe woont een doorsnee 
Vlaams groot gezin ^ 

G De Clercq ,De Raad van 
Bestuur heeft de verplichting 
minstens 30 % van de i<apitalen 
aan te wenden in de strijd tegen 
ongezonde woningen De resul
taten liggen steeds veel hoger 
Zo hebben wij in 1985 51 38 % 

G De Clercq ,Wij zijn de eerste geregionaliseerde huisvestings-
instelling in Vlaanderen Maar onze maatschappelijke zetel blijft in 
Brussel Om onze Vlaamse aanwezigheid te manifesteren en omdat 
WIJ hier dicht bij de ministers zitten'" Foto De Bond 

van onze leningen toegekend 
aan gezinnen die een ongezonde 
woning betrokken, dank zij onze 
tussenkomst hebben zij thans 
een gezonde aangepaste gezins
woning 

Ik hecht er ook zeer veel be
lang aan mede te delen dat het 
Fonds sinds 1983 ingeschakeld 
IS in de stadsvernieuwingaktivi-
teiten We mogen nu woningen 
kopen, deze renoveren, en dan 
aan sociale voorwaarden in huur 
geven of verkopen aan minbe-
goede grote gezinnen " 

Het goede doel 
WIJ: Aan dezelfde voor

waarden? 
G De Clercq ,,Wij zijn op dit 

ogenblik aktief in herwaarde
ringsgebieden in Antwerpen, 
Genk-Waterschei, Lokeren, Sint-
Niklaas, Gent, Izegem, Ware-
gem, Machelen en Sint-Pieters-
Leeuw De procedure is echter 
nogal omslachtig Wij moeten 
eerst de belofte van betoelaging 
bekomen van de minister die de 
stadsvernieuwing in zijn be
voegdheid heeft vooraleer wij de 
aankoop kunnen doen Vervol
gens een pnncipiele belofte ge
volgd door een vaste belofte van 
betoelaging voor de werken Zo
doende loopt dat wel een klem 
beetje m tijd uit, maar op dit 
ogenblik hebben wij heel wat be
loften van betoelaging bekomen 

courant staan en brengt het in
tresten op aan dezelfde rentevoet 
waaraan de terugbetaling van de 
lening onderworpen is Wij spe
len dus bankier voor die gezin
nen en WIJ betalen, naargelang 
de vordenng van de werken, de 
fakturen Sturen zij fakturen bin
nen, ondertekend als goed voor 
betaling, dan betalen wij Tijdens 
die vereffingsprocedure, sturen 
WIJ onze deskundige ter plaatse, 
die kijkt of de woning inderdaad 
in aanbouw is, of de materialen 
die voorzien zijn gebruikt worden, 
of er geen konstruktiefouten zijn, 
of het uitbetaald bedrag met ho
ger ligt dan de waarde van de uit
gevoerde werken, enz Dit is een 
sociale begeleiding die mag be
nadrukt worden " 

Wat kost een huis? 
WIJ: Een groot gezin wil een 

huis, wat moet het aan centen 
hebben? 

G. De Clercq: De statistieken 
over het jaar 1986 zijn nog met 
bekend ik ben dus verplicht te
rug te gaan tot 1985 In dat jaar 
kostte een pnvebouw gemiddeld 
3 684 419 fr, waarvan 659 409 
fr voor de bouwgrond en 
3 025 000 voor de nieuwbouw 
De lening van het Woningfonds 
bedroeg gemiddeld 2 209 000 fr 
zijnde 60 % van de totale kost
prijs De premies en de andere 
tussenkomsten bedroegen ge-
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middeld 10 % van de totale in
vestering De eigen spaargelden 
noodzakelijk om de verrichting 
tot een goed einde te brengen 
-h- 1 100 000 fr Dit wil dus zeg
gen, wanneer een gezin de 
bouwgrond met eigen centen be
taald heeft, dan moet het nog tus
senkomen met 440 000 fr Dat 
bedrag kan bestaan in speciën, 
dat kan ook de waarde van het ei
gen werk dat men uitvoert zijn 
Dat zijn ook spaargelden Maar 
ge ziet welk een enorm bedrag er 
nodig IS voor een prive nieuw
bouw Ik maak een vergelijking 
met de groepsbouw Het een-
heidsgemiddelde van de groeps
bouw bedroeg in 1985 2 213 000 
fr, de lening van het Woning
fonds gemiddeld 1 781 000 fr, 
zijnde +- 80 % van de totale in-
vestenng De spaargelden blijven 
hier beperkt tot 308 956 fr " 

Geen beperking... 
WIJ: Heeft het Woningfonds 

u ook iets over de gezinnen ge
leerd? 

G. De Clercq: ,,Wij stellen da
gelijks vast dat grote gezinnen 
met een bescheiden inkomen, 
heel wat verbeelding ontplooien 
om hun gezindsbudget naar 
noodzakelijke uitgaven te rich
ten, ook naar de opvoeding van 
hun kinderen, ook naar hun huis
vesting ZIJ hebben daar heel wat 
voor over Wij hebben zeer wei
nig slechte betalers 96 % van 
onze gezinnen betalen zeer re
gelmatig, zelfs op voorhand, hun 
mensualiteit 

WIJ blijven ook kontakt houden 
met die gezinnen en het gebeurt 
vaak dat wij bij uitbreiding van 
het gezin een verminderde rente
voet bespreken De rentevoet 
van de lening kan immers nooit 
verhoogd worden wanneer het 
aantal kinderen vermindert, maar 
wel verminderen wanneer het 
aantal kinderen verhoogt 

Zo hebben wij in '85 aan 511 
gezinnen op 28 189 leningen in 
omloop een vermindering van 
rentevoet toegekend De jongste 
5 jaar hebben 2 077 gezinnen 
een vermindering van de rente
voet bekomen We noteerden 39 
achtste geboorten en meer 31 
zevende geboorten 48 zesde ge
boorten 123 vijfde geboorten " 

WIJ: Gezinnen helpen, het 
moet prettig werken zijn... 

G. De Clercq: ,,Wij aanzien 
onze funktie met als een beroep 
maar als een roeping Als wij het 
dossier van een gezin op ons bu
reau krijgen, dan is dat met dos
sier nr zoveel, wij zien daar de 
problemen van een gezin achter 
En dan doet het ons altijd een 
enorm genoegen die problemen 
een positieve oriëntering te kun
nen geven 

We zullen voor 1987 opnieuw 
4,1 miljard investeringsvermogen 
goedgekeurd krijgen door de 
Vlaamse Raad Wanneer wij op 
dergelijk ritme kunnen blijven 
doorwerken, dan blijven wij op 
het Vlaams Woningfonds zeer 
gelukkige mensen 

(m.v.l) 

A1ENSEN 
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