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NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

AUDI - PORSCHE 924-944 

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 
korte termijn: AVIS 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 

Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - Z INK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
G A S E R W A R M I N G 

Tel . 426 .19 .39 

nv de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
'B 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052-42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo - offset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 
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^OEVRIESE^ 
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baron ruzcttclsuui 78 
^ 8320 brunt 4 A 
l ^baan brugge - oostkamf^Ê 
• ^ o;o/3;74 04 jéU 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 
Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
2210 Borsbeek 
03/321.76.86 

Alle trofeeën, wimpels, bekers, 
speldjes, badges, enz. 

ESOX -
STAN PHILIPS 
Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02/460.68.93 

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhulzen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
s 050/20.08.50 
algemene decoratlewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 



EERST DIT 

EEN HANDDRUK 
VAN VREDE 

D
E voorbije week heeft in Vlaanderen een ietwat vreemd 
gezelschap rondgetoerd, het bestond uit een handvol 
Japanse vrouwen, slachtoffers naar lijf en geest van de 
Amenkaanse atoombommen op Hiroshima en Nagasaki 

De vrouwen, behorend tot de zogenaamde Hibakusha-
groep bezochten o m de IJzerfrontstreek en de Toren van 
Diksmuide 

De komst van de Hibakusha valt wonderwel samen met 
de belangrijke konferentie te Evere eind deze maand 
waarop het Atlantisch pakt zijn 40-jarig bestaan zal vieren 
en een nieuw globaal koncept wil uitvaardigen, daartoe 

behoort de vernieuwing van de korte afstandsraketten 
Het bezoek aan Vlaanderen heeft een biezondere betekenis Op de 

Vlaamse slagvelden van 14-18 gaf een wereldmacht de oorlog een 
nieuwe dimensie het gebruik van een chemisch wapen 

In 1945 werd op de Japanse eilanden eveneens een nieuw wapen 
uitgetest de A-bom 

De Volksunie heeft n a v de NAVO-top de Alliantie gesuggereerd in 
haar beleidsverklaring haar wil tot ontwapenen gestalte te geven Een 
eerste stap daarbij is een nukleair schoon 
Europa waarbij ook de landen van het Oost
blok betrokken zijn, ook zij staan onder de 
invloed van een machtsblok Die landen beho
ren tot het natuurlijke Europa dat een andere 
weg uitwil Warchau- noch Atlantisch pakt 
mogen de kunstmatige opdeling van Europa 
langer in standhouden 

De hoop IS dan ook groot dat de NAVO naar 
buiten zal komen met een globaal koncept 
voor vrede en veiligheid en met een verklaring 
waarin de evolutie aan haar oostflank positief 
zal worden benaderd 

Het IS duidelijk dat de volkeren die tot nu 
onder de knoet van de Sovjet-Unie hebben 
geleefd de strakke ideologie willen afschudden 
en naar open, vrije en ontwikkelde samenlevingen willen evolueren 

Vrede en veiligheid, wij hebben er allen mee te maken Veiligheid en 
welvaart van anderen is een wissel op onze toekomst Zich opsluiten in 
een met kernwapens bewaakte ivoren toren en het lekker goed hebben 
IS geen oplossing 

Daarom ook hebben wij met belangstelling uitgekeken naar het beleid 
dat dit land in de Derde Wereld wil voeren 

Het IS hoogste tijd dat het Westen bewust geraakt van de noodzaak 
van de ontwikkeling van die landen Ook wij hebben daar baat bij 
Zonder ontwikkeling dreigt het gevoel van onrechtvaardigheid er 
gevoed te worden en uit te groeien tot een bedreiging van onze vrede 
Ontwikkeling kan met zonder vrede 

Hoeft er aan herinnerd dat het onder VU-druk is geweest dat dit land 
naar de veelbesproken 0,7% van haar BNP voor ontwikkelingssamen
werking moef 

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Andre Geens weet dat dit 
streven, gelet op de budjettaire moeilijkheden, een grote uitdaging is 
HIJ IS er de man met naar omdat zo maar te laten Op zijn initiatief komt 
een werkgroep samen waarin vertegenwoordigers van maar liefst tien 

ministeriele instanties zitten die allen wat met de materie te maken 
hebben Deze versmppenng werkt vetragend en dus slecht Geens is 
daar van overtuigd, hij noemt het ideaal dat slechts het OS-departe-
ment, dat van Financien en van Buitenlandse Handel er bij zouden 
betrokken worden 

Na een jaar beleid heeft Geens een stand van zaken opgemaakt, met 
alleen om uit te leggen hoe hij naar die 0,7 % wil maar vooral om een 
samenhangend en globaal koncept op tafel te leggen 

André Geens is iemand van weinig woorden maar des te meer van 
goed voorbereide stappen Hij heeft zich in de matene grondig 
ingewerkt en zich goed laten omnngen 

De minister kreeg vaak het verwijt te horen als zou hij te veel in het 
buitenland vertoeven Wij zijn het daar nooit eens mee geweest Een 
minister van Ontwikkelingssamenwerking moet zijn medewerkers op 
het veld bezig zien, dat is noodzakelijk Zeker wanneer hij groot belang 
hecht aan de plaatselijke kulturele bedding waarin projekten moeten 
gedijen 

Een van de nagels waarop hij bestendig hamert is de westerse 
neiging om eigen metoden en technieken blind over te planten op de 

derde wereld 
Geens klaagt aan dat wij steeds te veel 

uitgaan van ons groot gelijk, hij staaft dit 
standpunt de visu want hij heeft op zijn reizen 
moeten vaststellen dat veel mislukkingen van 
projekten juist in dit euvel hun oorsprong 
vinden 

De minister is ook iemand van duidelijke 
principes Zij vormen een houvast om een 
beter beleid te waarborgen 

- Ontwikkeling moet rekening houden met 
ekologische evenwichten 

- Ontwikkeling kan enkel duurzaam zijn m 
een veilige, vreedzame en stabiele omgeving 

- Het erkennen van de plaatselijke kuituren 
IS een noodzakelijke voorwaarde 

Deze dne pnncipes lijken vanzelfsprekend, toch werden zij in het 
verleden zelden gerespekteerd Geens daarentegen gebruikt ze om zijn 
gooi naar de 0,7 % te motiveren Het is een nieuwe benadenng die ook 
inhoudt dat een reorganisatie van onze vertegenwoordiging in den 
vreemde noodzakelijk is maar ook de herschikking van de administratie 
in eigen land onontbeerlijk maakt Reeds lang is er kritiek op het ABOS, 
het IS een gelegenheid om deze te reorganiseren Dat staat bovendien 
in het regeerakkoord 

De bezoeken op het veld hebben minister Geens ook geleerd over het 
werk van de met- goevernementele organisaties, hij heeft er het belang 
van ingezien en ondervonden dat hun werk onvervangbaar is en wil hun 
werkingsmiddelen dan ook verhogen 

Vrede en welzijn voor iedereen, bij ons en waar ook op deze planeet 
Een veel te verre droom' De traditie die het Vlaamse volk inzake 
edelmoedigheid in de wereld opgebouwd heeft kan en moet, nu het 
buitengaats een eigen gezicht krijgt, meer inhoud en klank krijgen Het 
IS onze handdruk van vrede 

Maurits Van Liedekerke 
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8 2.500 mijnwerkers marcheer
den maandag in Brussel. IHet 
werd een rustige betoging, met 
minder kompels dan verwacht. 

De mijnwerkers, tussen hamer en 
aanbeeld. 

10 

11 

VU-senator Roger Blan-
pain vindt dat er iets schort 
aan het overlevingspen
sioen. 

De Navo bestaat 40 jaar. 
Veertig jaar vrede, of veer
tig jaar bewapeningswed
loop? 

^ • • In '92 zal 0,7% van ons 
I 1 % bruto nationaal produkt be-
I ^ ^ steed worden aan ontwik

kelingssamenwerking. 
Tenminste, als de regering het goed
gekeurde voorstel van minister André 
Geens ook uitvoert. 

17 
Rudy Bollen is visueel ge-
handikapt, gemeente
raadslid en universiteits
student. 

ZONDAG 4 JUNI'89 
VOLKSUNIE-KONGRES 

TE GENT 
LEES BL2. 31 

^ f^ Op 27 augustus gaat de 
I J C ®2̂ *® IJzerbedevaart door. 
I ^ ^ De nieuwe voorzitter van 

het IJzerbedevaartkomitee 
belichtte het nieuwe tema. 

Vlaaiideien* 
EmoiM verhaal̂  
een niaiw besla 

^ f\ ' " ^^ legers van Napoleon 
t % l *^^"''^^ ^^ militaire dienst 
I ^ ^ tot men sneuvelde of een 

kwetsuur opliep. Voor de 
anderen tot Napoleon te Waterloo 
verslagen werd. 

ƒ ^ ^ ^ Volken en Staten werpt 
M ic een licht over Donker Afri-

^ ^ ^ J ka, dat nog steeds doende 
is de inhalige greep van het 

Westen van zich af te schudden. 

WIJ - 26 MEI 1989 



DOORDEWEEKS 

POL VANDEN BEMPT 
Op de jongste partijraad werd Pol Vanden 

Bempt herkozen tot voorzitter van het hoogste 
orgaan van de Volksunie. Vanden Bempt is de 
oudste zoon uit een gezin van 11 kinderen. Hij 
heeft de leiding van het onderhoud en de 
bewaking in het Universitair Ziekenhuis te 
Pellenberg en is er tevens ACV-afgevaardigde 
en sekretaris van de ondernemingsraad. Daar 
was hij een van de voortrekkers bij de recente 
akties van het ziekenhuispersoneel. 

Als oud-Chiroleider blijft Pol zich onafgebro
ken inzetten voor zijn medemensen. Zijn orga
nisatorisch talent wordt door de Volksunie ook 
op arrondissementeel en gemeentelijk vlak 
erkend: Vanden Bempt is VU-arrondisse-
mentsvoorzitter te Leuven en gemeenteraads
lid in Bierbeek. WIJ feliciteert de voorzitter van 
de partijraad van harte met zijn herverkiezing. 

LOODVRIJ 
Het verbruik van loodvrije benzine neemt 

toe. Volgens het onderzoeksburo Gallup-Di-
marso is het gebruik van loodvrije benzine 
tussen eind januan en begin maart van dit jaar 
verdubbeld. Momenteel zou 13% van de auto
mobilisten loodvrij rijden. 

De verklaring hiervoor moet volgens Dimar-
so gezocht worden in het sukses dat de 
voorlichtingskampanjes van de overheid en de 
benzinemerken opleveren. Steeds meer benzi
nestations openen bovendien een loodvrije 
pomp. 62% van de ondervraagden zegt dat er 
in zijn onmiddellijke buurt loodvrije brandstof 
voorhanden is. En natuurlijk zal ook het feit dat 
de loodvrije benzine goedkoper is dan de 
superbenzine een rol spelen. 

Nochtans is de informatie over loodvrij rijden 
nog niet tot iedereen doorgedrongen. 9% van 
de ondervraagden zegt over te weinig informa
tie te beschikken, 5% vindt loodvrije benzine te 
duur en 4% noemt ze schadelijk of nutteloos. 

INDISCHE RAKET 
India lanceerde met sukses een middellan

ge afstandsraket. De Agni is een grond-grond-
raket met een bereik van 2.400 kilometer. De 
raket is het resultaat van een programma van 
ongeveer 10 miljard frank. De Agni kan zonder 
problemen met kernkoppen geladen worden. 
Vijftien jaar geleden slaagde India er reeds in 
een atoombom te fabriceren. 

Volgens Unicef kende India in '85 een kin
dersterfte (onder 1 jaar) van 10,5%, een le
vensverwachting bij de geboorte van 57 jaar, 
had 30% van de kinderen een te laag gewicht 
bij de geboorte, was 43% van de mannen en 
7 1 % van de vrouwen ongeletterd, en had 46% 
van de bevolking geen onmiddellijke toegang 
tot drinkwater. 

Burgemeester Quaghebeur van Alveringem onthulde in zijn gemeente een 
gedenkplaat aan het Schoolhuis waar de eerste brief die de Vlaamse frontsolda
ten aan koning Albert stuurden gedrukt werd. Deze brief legde volgens de 
sekretaris van het IJzerbedevaartkomitee, Koen Baert, de grondslag van de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd. (foto j . Gerber) 

BLOK 
Het Vlaams Blok krijgt het de jongste tijd 

hard te verduren. Niet alleen sloten CVP, PW, 
SP, VU en Agaiev op voorstel van deze laat-
sten een protokol tegen de ekstreemrechtse 
partij af, maar nu beginnen ook zangers zich 
tegen het Blok te keren. Blok-Kamerlid Anne-
mans eiste dat het nummer „Tegengif" van de 
BRT-radio zou gehouden worden. 

Het Vlaamse Blok zou overigens beter het 
"Vlaams" weglaten, aan de kandidaat-manda
tarissen te zien. Voor de Brusselse verkiezin
gen dienden zich 10 van de 75 Blok-kandida-
ten met een franstalige identiteitskaart aan. De 
kandidaten moeten immers hun taalaanhorig-
heid bewijzen met hun identiteitskaart. Elke 
Brusselaar kan nochtans de taal op zijn identi
teitskaart vrij kiezen. En een anti-samenwer-
kingsprotokol kan zoiets niet verhinderen. 

zweemt. Hij kreeg evenwel ongelijk van de 
rechter. 

De inbreng van genetisch gewijzigde cellen 
kan van belang zijn in de strijd tegen kanker. 
Er zijn echter ook gevaren aan verbonden: als 
men kanker genetisch kan genezen zal men 
kanker of andere ziekten, gebreken en eigen
schappen wellicht ook genetisch kunnen ver
wekken. 

LIPPENS 

GEN-TECH 
De eerste mens met genetisch gewijzigde 

cellen in zijn lijf is een Amerikaan. De man is 
een temiinale kankerpatiënt. Hij kreeg in 
Washington cellen ingeplant die de lichaam
seigen afweer tegen kanker moeten verster
ken. 

Deze cellen werden buiten het lichaam van 
de patiënt tot grotere aantallen opgekweekt en 
nadien weer ingespoten. Hiervoor kregen de 
dokters de toestemming van de rechtbank. In 
de VS eksperimenteerde men al met de over
planting van afweercellen. 

Tegen deze genetische inplanting was pro
test gerezen van Jeremy Rifkin, aktievoerder 
tegen al wat naar genetische manipulatie 

De wet niet naleven, of sterker nog, uitdruk
kelijk verklaren niet van plan te zijn om een wet 
na te leven, is een reden om niet tot burge
meester benoemd te worden. C m . Happart 
mocht dit aan den lijve ondervinden. De burge
meester van Knokke, de heer Lippens, belette 
zondag een dopingkontrole op zijn privé-golf-
terreinen. Toch mag de Vlaamse Gemeen
schap zelfs daar optreden. 

Door de weigering heeft graaf Lippens de 
wet overtreden. Hij verklaarde dit In de toe
komst te zullen blijven doen en zich nooit 
vanzeleven persoonlijk een dopingkontrole te 
laten welgevallen. Een dopingkontrole weige
ren staat gelijk met positief bevonden worden. 
De prokureur beslist dan over een eventuele 
vervolging. Indien minister Weckx klacht in
dient met burgerlijke partijstelling zou het er 
voor Lippens nog beroerder kunnen uitzien. 

Lippens is overigens niet van plan om de 
kontroleurs in de toekomst op zijn terreinen toe 
te laten. De Knokse burgemeester noemde de 
dopingkontrole daar een schending van de 
mensenrechten en vergeleek ze met gestapo-
praktijken. Het is nochtans duidelijk: Lippens 
moet de wet naleven en desgevraagd zelf een 
grafelijke plas maken, of zijn sjerp Inleveren. 
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DOORDEWEEKS 

JAN COOLS 
De Limburgse dokter Jan Coois is reeds 

een jaar ontvoerd in Libanon. De Heri<enaar 
vertrok in februari '88 als hunianitalre helper 
voor de organisatie Geneeskunde voor de 
Derde Wereld naar Libanon. Daar werkte hij 
in de Palestijnse vluchtelingenkampen 
Quasmieh en Rashedye en in het Libanese 
dorp Derdraya. Op 21 mei '88 verdween 
Cools. Pas op •'8 december eisten de 
„Soldaten van de Waarheid" zijn kidnapping 
op. Sindsdien kwam er geen tastbaar teken 
van leven. 

De Belgische regering en vooral het 
departement Buitenlandse Betrekkingen van 
Tindemans blonk niet bepaald uit door een 
grote inzet voor de ontvoerde Cools. 
Tindemans vera/eert zich door te zeggen dat 
achter de schermen van de media een "stille 
diplomatie" gevoerd wordt om Cools vrij te 
krijgen. Maar er is nog geen enkele 
Belgische diplomaat in Zuid-übanon 
poolshoogte gaan nemen. 

Langs alle (niet-goevernementele) kanten is 
er wel solidariteit met Jan Cools en zijn 
familie ontstaan. VU-senator Laurens 
Appeltans van Herk-de-Stad heeft in het 
parlement verschillende keren aangedrongen 
op direkte kontakten langs diplomatieke weg. 

Ook VU-Europarlementslid Willy Kuijpers 
kwam bij PLO-leider Yasser Arafat 
persoonlijk tussenbeide om Cools vrijlating te 
bewerkstelligen. U kan het het plaatselijk 
steunfonds dr. Jan Cools helpen door te 
storten op rekeningnummer 735/1150350/15. 

KABINETSMILICIENS 
VU-senator Blanpain diende in de Senaat 

een resolutie in om een einde te stellen aan de 
praktijk om miliciens te detacheren naar minis
teriële kabinetten. In 1987 waren er 124 dienst
plichtigen werkzaam op een kabinet, vorig jaar 
nog 48. 

Blanpain stelt in zijn toelichting dat deze 
miliciens in de praktijk politieke gunstelingen 
zijn voor wie op de hoogste politieke echelons 
werd gelobbied en die hun dienstplicht in 
relatief aangename omstandigheden vervul
len. 

„Het is de hoogste tijd dat werk gemaal(t 
wordt van de afbouw van het verfoeilijl< sys
teem van politiek kliëntelisme en relationele 
privileges binnen de overheidsstrukturen. Het 
zou het politiek bedrijf ten goede komen en 
ons krediet bij de publieke opinie doen vergro
ten, indien wij de meest flagrante eksponenten 
van de Belgische "amigokratie" krachtdadig 
zouden afwijzen", aldus Blanpain. 

Deze week waren enkele overlevenden van de atoombommen op Hiroshima en 
Nagasaki in ons land. Deze "Hibakusha" streven naar een wereld zonder 
kernwapens en naar de veroordeling van Japan en de VS. (foto P. BOISIUS) 

GOEVERNEURS 
In een persmededeling zegt het IJzerbede-

vaartkomitee zich te verheugen over de eens
gezinde steun van de Vlaamse raadsleden aan 
het standpunt van gemeenschapsminister Van 
den Bossche inzake de voogdij over Voeren. 
Volgens diens interpretatie heeft niet het kolle
ge van goeverneurs het laatste woord wat de 
algemene voogdij over Voeren betreft, maar 
wel de Vlaamse regering. 

Het IJzerbedevaartkomitee ven/vacht van de 
Vlaamse raadsleden dat ze straks ook met een 
ander petje op, als lid van het nationale parle
ment, hetzelfde standpunt zullen innemen en 
verdedigen. 

Parallel hiermee moet de Vlaamse Raad 
dringend een eigen specifieke voogdijregeling 
uitwerken voor die terreinen waarop de 
Vlaamsgezinde inwoners van de faciliteitenge
meenten het slachtoffer zouden worden van 
diskrimenerende maatregelen. 

DIPLOMATENSLAG 
Tussen de USSR en het Verenigd Koninkrijk 

is een diplomatenoorlog aan de gang. Groot-
Brittannië had elf Sovjet-diplomaten beschul
digd van spionage en, zeer diskreet, om de 
USSR niet teveel voor het hoofd te stoten, het 
land uitgezet. Als vergelding "vond" de Sov-
jet-Unie meteen ook toevallig elf Britten, waar
onder een BBC-korrespondent, die zich met 
spionage zouden bezighouden. 

Moskou kondigde eveneens aan dat het 
aantal verblijfsvergunningen voor Britten dras
tisch zal beperkt worden. Van de huidige 375 
zouden er nog 205 overblijven, dat is net 
zoveel als er Sovjet-onderdanen in Groot-
Brittannië werken. Oog om oog, tand om tand 
blijkt nog steeds het devies te zijn in de 
betrekkingen tussen Londen en Moskou. 

OLIJFOLIE 
In Spanje deed de rechtbank uitspraak in het 

ophefmakende proces over de giftige olijfolie. 
Deze voor industriële doeleinden bestemde 
olie werd sinds '81 als olijfolie verkocht, en 
veroorzaakte de dood van meer dan 600 men
sen en de vergiftiging van nog eens 25.000 
anderen. 

In het vonnis achtte de rechtbank deze 
beschuldiging bewezen. Maar de hoofdbetich-
te, invoerder Juan Manuel Bengoecha, werd 
niet schuldig bevonden aan doodslag. Wegens 
bedrog en inbreuken op de volksgezondheid 
werd hij wel veroordeeld tot 20 jaar gevangenis 
en een boete van 35.000 fr. Zeven andere 
betichten kregen tussen 12 en 4 jaar cel. 

De slachtoffers, van wie velen voor het leven 
verminkt zijn, krijgen tussen 7,5 en 28 miljoen 
fr. schadevergoeding. Aan de nabestaanden 
van de overleden slachtoffers zal 5 miljoen fr. 
uitgekeerd worden. Na het voorlezen van het 
vonnis ontstond zoveel hen-ie in de rechtszaal 
dat de voorzitter van de rechtbank de zaal 
moest laten ontruimen. Het publiek vond de 
straffen veel te mitó. 
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KORTWEG 

• Toen PSC-voorzitter Deprez in Roeme
nië een bekende dissidente wiide bezoe-
Icen, werd hij door de politie afgeranseld 
en beroofd. België reageerde met het 
terugroepen van zijn ambassadeur In 
Roemenië. De franstaiige politici waren 
niet te spreken over de politieke stunt van 
het Europarlementslid. 
• De literaire AKO-prIjs werd door Brigit
te Rasicin in de wacht gesleept met haar 
debuutroman „Het koekoeksjong". Aan 
de prijs Is een miljoen frank verbonden. 
• Slecht nieuws voor het tekort op de 
Amerikaanse handelsbalans: de dollar 
stijgt boven 2 Duitse marken uit en dat 
leidt tot een stijging van de import en 
bemoeilijkt de eksport. 
• In het Luikse werden weer naaldpunten 
gevonden In babyvoeding. 
• Volgens de Raad van State verstoren 
de bouwsubsidies voor de vrije scholen 
die Coens In zijn mammoetdekreet 
voorziet het "politiek evenwicht". 
• In Vrij Nederland pleit l^ugo Covetiers, 
door de joernalisten een roekeloos man 
genoemd, voor de afschaffing van de 
rijkswacht. 
• „Jongeren die studeren voor een rich
ting zonder toekomst, hebben In feite 
geen recht op werkloosheidsuitkering", 
zegt Vlaams minister van Arbeid en Te
werkstelling De Wulf. Hansenne speelde 
verteden jaar reeds met deze idee. 

• De Opperste Sovjet van Litouwen 
keurde een wet goed waarbij de republiek 
zich soevereiniteit toekent, in Estland, 
een andere Baltische republiek, be
spreekt men een wet over ekonomische 
zelfstandigheid. 

H Israël verwierp de oproep van de Ame
rikaanse ministervan Buitenlandse Zaken 
Baker om af te zien van dromen over een 
groot Israël en de anneksatie van de 
bezette gebieden. Volgens Baker moet 
Israël de kolonisatie van de bezette West
oever en in de Gazastrook stopzetten en 
een serieuze dialoog met de Palestijnen 
beginnen. 
• In Dakar vond de derde „konferentie 
van staatshoofden en regeringsleiders 
die het gebruik van het Frans gemeen
schappelijk hebben' plaats. België werd 
op de top van de frankofonie vertegen
woordigd door premier Martens, vice-pre
mier Moureaux en een driekoppige dele
gatie van de Franse Gemeertschap en het 
Waalse Gewest. 

• Woensdag werd het boek „De hardheid 
van hun beste glimlach" van VU-kameriid 
Vic Anciaux voorgesteld. Bespreking 
volgt. 
• In Cannes werd de gouden palm uit
gereikt aan de debuutfilm „Sex, lies and 
videotapes" van Steven Soderbergh. 

• Het studentenprotest in China gaf aan
leiding tot een machtsstrijd achter de 
schermen tussen hervormingsgezinden 
en konservatieven. De uitslag Is voorals
nog onbekend. 

WILLY DE SAEGER 
OVER HET GELD VAN DE VU 
• In het VTM-nieuws van verleden week 
werd de VU voorgesteld als de partij met de 
meeste inkomsten via fiskaal aftrekbare gif
ten. Is de Volksunie inderdaad zo rijk? 

„//f zou een gelul<l<ig penningmeester zijn 
indien dit zo was. Spijtig genoeg is het niet zo. 
Teiifens opnieuw moet de partij tot op de 
bodem van haar l<as gaan om een beperl<te 
l<ampanje gefinancierd te l<rijgen. Daarom ben 
ik telkens verbaasd wanneer ik bepaalde per
soonlijke kampanjes in andere partijen zie, 
kampanjes die ettelijke miljoenen moeten kos
ten. Als penningmeester weet ik wat een 
parlementslid verdient. Ik kan dan ook moeilijk 
aannemen dat deze mensen hun volledige 
wedde in verkiezingskampanjes stoppen die 
om de twee tot driejaar terugkeren. Ik veroor
loof me hierbij dan ook enige persoonlijke 
bedenkingen. 

Het is inderdaad zo dat de VU 31 miljoen fr. 
heeft ingezameld via fiskaal aftrekbare giften. 
Dit bedrag is echter samengesteld uit vele 
kleine bijdragen van 1.000 en 2.000 frank, 
afkomstig van onze militanten en Vlaamsge-
zinde mensen. 85% van deze som kwam 
trouwens ten goede aan het financieren van de 
recente gemeenteverkiezingen. 

Ook op fjiaatselijk vlak moeten de afdelin
gen nog financiële middelen halen uit het 
organiseren van de gekende mossel- en ande
re festijnen, en door het ronselen van steun. 
Grote bedrijven steunen zelden de VU." 

• Waar haalt de VU dan wel zijn geld van
daan om die dure verkiezingskampanjes te 
betalen? 

„Het is een publiek geheim dat de politieke 
partijen sekretariaatskosten vergoed krijgen 
via Kamer, Senaat en Vlaamse Raad. Daaren
boven kunnen wij regelmatig een beroep doen 
op onze 50.000 leden. En we mogen natuurlijk 
de vrijwillige inzet van zowat 5.000 militanten 
hiet vergeten. Een andere bron van inkomsten 
zijn de bedragen van onze mandatarissen. Als 
laatste element hebben we dan de genoemde 
fiskaal aftrekbare giften. 

Allerhande onthullingen tonen aan dat som
mige politieke partijen een deel van hun mid
delen putten uit nevenorganisaties als vakbon
den, ziekenfondsen, financiële instellingen en-
zomeer. Bij de VU zijn deze praktijken onmo
gelijk. Wij zijn niet alleen geen zuilpartij, maar 
het partijbestuur besloot reeds jaren geleden 
om de partij een officiële juridische struktuur te 
geven. Als vzw zijn wij de enige partij die reeds 
jarenlang onder kontrole staat van de over
heid, en haar boekhouding voorlegt bij de 
rechtbank, zoals de wet het voorschrijft." 

• Dan bent U toch blij met het nieuwe 
wetsvoorstel over de financiering van de 
partijen en de beperking van de verkiezings
uitgaven? 

„Inderdaad. Dit is een eerste aanzet om te 
vermijden dat we in Amerikaanse toestanden 
verzeilen. De demokratie is niet gediend door 
miljoenen verslindende, nietszeggende kam
panjes, waar de vorm belangrijker is dan de 
inhoud. Als Vlaamsnationalist en als demo-
kraat ben ik ervan overtuigd dat iedereen over 
de nodige middelen moet beschikken om een 
informatieve kampanje te voeren." 

• Komt dit nieuwe voorstel niet neer op het 
subsidiëren van politieke partijen, terwijl 
iedereen moet besparen? 

„Neen. Het geld dat toegekend wordt aan de 
politieke partijen wordt gerekupereerd via een 
beperking van de ministeriële kabinetten en 
via een beperking van de fiskaal aftrekbare 
giften. Bovendien wordt nagegaan wat er met 
het geld gebeurt. Elke partij moet een boek
houding voorleggen, iets wat bij de VU reeds 
lang de regel is. 

Mag ik daarbij nog aanstippen dat het idee 
om de partijfinanciering doorzichtig te maken 
niet nieuw is. Jaren geleden diende onze 
sekretaris, Paul Van Grembergen, reeds een 
gelijkaardig voorstel in. Toen waren de tijden 
blijkbaar nog niet rijp voor onze nieuwe politie
ke kuituur, die wij ook vanuit de regering 
bepleiten." 
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TUSSEN HAMER 
EN AAMBEELD 

D
E Limburgse mijnwerkers en hun 
gezinnen zijn al wel vaker in onze
kerheid omtrent hun broodwinning 
geplaatst Al sinds begin jaren 
tachtig (en vroeger) is er regelma
tig sprake geweest van de sluiting 
van de steenkoolmijnen Toch kon 
de dreiging worden afgewend tot 
eind 1986 toen de rooms-blauwe 
regering besliste om de Oostelijke 
mijnzetels dicht te doen Om de 

eksploifatie van de westelijke mijnen tenmin
ste tot 1996 te verzekeren werd de ronde som 
van 65 miljard vastgelegd 

Ï992 
We hebben het al vaker gebruikt, maar voor 

eén keer heeft 1992 geen Europees tintje Wel 
IS het de datum die KS-baas Gheyselmck 
voorop stelt op ook met de sluiting van de 
Westelijke mijnzetels te beginnen Hij deed 
zijn voorstel in een aktualisatienota die hem 
door de Vlaamse regering werd gevraagd 
Deze wilde weten hoe ver de uitvoering van het 
sluitingsplan van '86 was gevorderd 

De argumenten die Gheyselmck aanhaalt 
om tot een vervroegde sluiting over te gaan 
zijn sterk Weliswaar zijn de middelen voorzien 
om de eksploitatie verder te zetten, maar in de 
praktijk blijken nogal wat werknemers uit eigen 
beweging ander werk te zoeken Vooral de 
geschoolden en kaderleden benutten elke mo
gelijkheid om van job te veranderen, hierin 
aangemoedigd door een premie van 500 000 
fr wanneer ze zelf werk vinden Met de huidige 
personeelsevolutie voorziet Gheyselmck moei
lijkheden om de veiligheid te verzekeren Ook 
al zouden de mijnwerkers tot 31 december 
1996 blijven kolen delven, dan nog zijn er geen 
middelen voorzien voor daarna, noch voor 
enige sociale begeleiding bij een bruuske 
sluiting op dat ogenblik 

BIJ een vervroegde sluiting kunnen middelen 
worden vrijgemaakt, enerzijds voor een zekere 
sociale begeleiding en anderzijds voor rekon-
versie in het westelijk steenkoolbekken 

Gheyselmck kan bovendien rekenen op de 
verbetering van de ekonomische konjunktuur 
om zijn beslissing te verantwoorden Sinds 
1986 heeft de toename van de tewerkstelling 
zich ook in Limburg sterk laten gevoelen Met 

zoveel woorden stelt de KS-manager dat heel 
wat mijnwerkers voor '93 gemakkelijk een 
ander werk kunnen vinden Komt daarbij dat 
een onwaarschijnlijke reeks berichten over 
„het Limburgs ekonomische mirakel" aanlei
ding geeft tot een steeds groter onbegrip voor 
de ,,miljarden" die Limburg krijgt voor haar 
mijnwerkers 

PROBLEEMGEBIED? 
De Volksunie heeft begin deze week begrip 

gevraagd voor de benarde situatie van de 

Maandag betoogden zowat 2500 
mijnwerkers in de straten van 
Brussel. De mars verliep rustig, 
in Limburg zelf ging liet er enke
le weken terug veel harder aan 
toe. 
Nadien legden zij hun eisen voor 
aan de Vlaamse partijvoorzitters 
en de Vlaamse regering: zeker
heid over hun toekomst én be
houd van de werkgelegenheid. 
Het zijn gewone menselijke ei
sen waarin iedereen zich wel kan 
herkennen. Alleen werken de 
mijnwerkers in een sterk verlies
latend bedrijf in een provincie 
waarvan gezegd wordt dat er 
ekonomische wonderen gebeu
ren. Is dit laatste wei het geval? 

mijnwerkers Zij staan als het ware tussen 
hamer en aambeeld 

De sluiting van de steenkoolmijnen kon en 
kan met los worden gezien van de situatie van 
de tewerkstelling m Limburg Die blijft, on
danks een verbetering, nog moeilijk Tussen 
eind maart '88 en '89 is het aantal werklozen m 
Limburg gedaald met 17,8 % Enkel West-
Vlaanderenskoort beter met 21,1 % De daling 
voor Vlaanderen bedroeg m die periode 15,1 
% Toch blijft de werkloosheid m Limburg nog 
hoger dan elders De werktoosheidsgraad is m 
Limburg voor de mannen 8 %, voor de vrou
wen 30,7 %, m totaal 17,3 % Het Vlaamse 
gemiddelde bedraagt respektievelijk 6,4,18,4 

en 11,2 % Het werkloosheidsprobleem is het 
grootst bij de vrouwen De tewerkstelling m KS 
heeft hier echter weinig of geen invloed op 

Limburg wordt — als enige Vlaamse provin
cie — langer en sterker gekonfronteerd met 
een aangroei van de beroepsbevolking, deels 
omwille van de demografische evolutie (de 
jongste provincie) en deels door de toenemen
de aktiviteitsgraad van de vrouwelijke bevol
king In vergelijking met de rest van Vlaande
ren, waar de arbeidsmarkt meer en meer 
onder druk komt te staan, kan het gegeven van 
een jong, iets ruimer arbeidsaanbod als een 
belangrijke troef worden uitgespeeld Voor
waarde IS wel dat van de kant van de overheid 
een voldoende grote inspanning op het vlak 
van ondenwijs, toegepast wetenschappelijk on
derzoek, beroepsopleiding en arbeidsbemid
deling wordt gedaan Ook de infrastruktuur 
kan nog een stuk beter worden uitgebouwd 

Blijft uiteraard het probleem van de (gewe
zen) mijnwerkers op zich Bij de sluiting van de 
Oostelijke mijnzetels kozen 4031 arbeiders 
voor pensioen, 5765 voor de vertrekpremie en 
762 voor overplaatsing naar het Westen 
Sindsdien vertrokken 918 werknemers die zelf 
ander werk gevonden hadden met een premie 
van 500 000 fr uit de KS De natuurlijke 
afvloeiing bedroeg 600 werknemers 

Eind dit jaar zal de tewerkstelling in KS nog 
5800 eenheden omvatten Het aandeel van de 
pensioengerechtigden in deze groep is uiter
aard veel kleiner aangezien deze reeds ver
trokken zijn Wanneer we vaststellen dat er 
van de 5765 werknemers die bij het eerste 
sluitingsplan zonder werk vielen nog zowat 
2500 geen nieuwe baan vonden, dan valt het 
gemakkelijk te begrijpen dat veel van de huidi
ge mijnwerkers vrezen om voor lange tijd in de 
werkloosheid terecht te komen Wie zou in dat 
geval geen boter bij de vis eisen"? 

Deze koele cijfers verbergen uiteraard heel 
veel menselijk leed Meer dan een jaar na de 
sluiting van Eisden en Genk hebben heel wat 
Limburgse mijnwerkersgezinnen te kampen 
met schrijnende sociale problemen Dit ver
sterkt het gevoel van angst voor de toekomst 
Een bijkomend probleem is dat van de jonge 
migranten van de tweede of derde generatie 
Het Limburgse integratiemodel is steeds geba
seerd geweest op het feit dat de meeste met-
Belgische Limburgers een job vonden Zij 
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SOCIAAL 

Ruim 2.500 mijnwerkers uit de Limburgse gouw kwamen in Brussel hun grieven 
kenbaar maken tegen de plannen van K.S.-manager Gheyselinck. De betoging 
verliep vreedzaam en zonder incidenten. Toch zijn de eisen van de mijnwerkers 
duidelijk in het licht gesteld. Zij blijven vastbesloten om te ijveren voor hun 
werkgelegenheid in de eigen regio. (foto oann) 

dreigen nu uitgesloten te worden van de ar-
beidsmarl<t. De politieke partijen, vakbonden 
en sociale organisaties krijgen in Limburg de 
unieke kans om een beleid terzake te ontwik
kelen vooraleer er een hetze tegen de Italiaan
se, Turkse, Poolse... Limburgers op gang 
wordt gebracht. 

Rekonversie was het sleutelwoord waarmee 
het eerste sluitingsplan voor de steenkoolmij
nen werd verguld. Pessimisme moest plaats 
maken voor euforie, doen! was de boodschap. 

In hoofdzaak zou de Limburgse rekonversie 
op twee peilers berusten. In de financiering 
van het sluitingsplan voor het Oosten was een 
minimale enveloppe van 3 miljard aan rekon-
versiegelden voorzien. Doordat de sluiting ver
sneld werd doorgevoerd blijft er nu een over
schot van 11 miljard voor rekonversiedoelein-
den. KS-manager Gheyselinck kan vrijwel au
tonoom over dit geld beschikken. In de Vlaam
se Raad verklaarde hij onlangs dat 3 miljard 
bestemd zouden zijn voor de Limburgse Inves
teringsmaatschappij, 1 miljard nodig was voor 
aankoop van terreinen, gebouwen en allerhan
de kosten, en maar liest 7 miljard voor het 
ERC-projekt, de Limburgse kruising van Dis
neyland en het Evoluon, voorbehouden wordt. 
Met de vervroegde sluiting van het Westen 
hoop Gheyselinck nog eens 7,5 miljard voor 
rekonversie en plusminus 5 miljard voor diver-
sifikatie vrij te maken. 

REKONVERSIE 
Tweede peiler van het rekonversiebeleid 

was het Toekomstkontrakt Limburg dat eind 
april 1987 door de Belgische en de Vlaamse 
regering, de Europese Kommissie en de pro
vincie Limburg werd ondertekend. Deze ver
bonden zich ertoe om, in een periode van 10 
jaar, de volledige werkloosheid in Limburg 
gevoelig te doen verminderen. Om dit doel te 
bereiken zou het ,,noodzakelijk zijn om de 
toename van de werkgelegenheid in de priva
te, industriële en tertiaire sektor en in de 
openbare sektor te stimuleren. Tevens zal het 
noodzakelijk zijn om de deelname van de 
Limburgse bevolking aan vorming, opleiding 
en onden/vijs te bevorderen en progressief te 
verhogen..." 

Vraag is wat er sindsdien van deze en 
andere goede voornemens is terecht geko
men. 

De VU heeft steeds gesteld dat rekonversie 
op gang moest worden gebracht vooraleer van 
sluiting van KS sprake kan zijn. Dit standpunt 
is aktueler dan ooit. Sinds 1987 werden er 
rechtstreeks of onrechtstreeks door de ver
schillende specifieke initiatieven (LIM, Klim
op, KS-diversifikatie) een goede 1500 arbeids

plaatsen gekreëerd. Geen mirakel dusl De 
toename in de tewerkstelling in Limburg is in 
de eerste plaats het gevolg van de konjunk-
tuurherleving. 

De overheid op zich is — niettegenstaande 
de plechtige beloften voor bijkomende inspan
ningen — in gebreke gebleven. De achter
stand van Limburg In het aantal overheidsba
nen, -diensten, onderwijs, ziekenhuizen, so
ciale huisvesting... blijft bestaan. Een sterkere 
decentralisatie en een betere spreiding van de 
programmalle van de overheidsdiensten zou 
een oplossing betekenen, in het bijzonder voor 
het grote werkloosheidsprobleem bij de vrou
wen. 

VLAAMS BELEID 
KS-manager Gheyselinck van zijn kant ver

wacht veel (zoniet alle) heil van het grootse 
ERC-projekt dat in het Genkse wordt gepland. 
Een rendabiliteitsstudie is echter nog niet 
voorhanden. Gelijkaardige projekten in het 
buitenland staan echter op de rand van het 
faillissement. Moet Limburg trouwens zijn toe
komst zoeken in de pretparken-business? De 
VU heeft van bij aanvang gesteld dat elke 
zinvolle rekonversie een nieuwe en vernieu
wende ekonomische struktuur moet uitbou
wen. In alle geval is het aangewezen om de 
private rekonversie-inspanningen te spreiden 
over meerdere kleine initiatieven met groei
kansen. 

De VU vraagt dat de volledige Vlaamse 
gemeenschap haar verantwoordelijkheid ten 
opzichte van Limburg zou nemen. De Vlaams
nationalisten stellen dat er in Vlaanderen nood 
is aan een breed rekonversiebeleid dat alle 
probleemregio's en alle overheidsdeparte
menten omvat. Uitgerekend op een ogenblik 
dat de ekonomische konjunktuur fors herleeft 
en de werkloosheidscijfers voor het eerst sinds 
lang dalen moet de aandacht vooral toege
spitst worden op die regio's die het verhou
dingsgewijs nog moeilijker hebben. Limburg is 
één van hen, maar ook de Kempen, de West
hoek, het Hageland... Als enige partij pleit de 
Vu voor een beleid dat geheelomvattend is. In 
andere partijen worden de noden van de énen 
vaak uitgespeeld tegen deze van de anderen. 

Gevolg is dat er uiteindelijk niets gebeurt. Het 
„werk in eigen streek"-principe, in beleidster-
men vertaald in regionaal gediversifieerd eko-
nomisch beleid, wordt enkel door de VU verde
digd. Uiteindelijk zal dit de enige manier zijn 
om de welvaart in Vlaanderen gelijkelijk te 
spreiden. In deze vorm van samenhorigheid en 
solidariteit kunnen de Vlaams-nationalisten 
zich best herkennen. 

Stefan Ector 
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WETSTRAAT 

PENSIOEN OM 
TE OVERLEVEN ?! 

VERLEVENDE echtgenoten wor
den vandaag getroffen door een 
sociaal onaanvaardbare regeling 
inzake de kumul van hun be
roepsinkomen. 

Voor jonge weduwen met kin-
derlast zien zich genoodzaakt te 
gaan werken, om aldus hun be
scheiden overlevingspensioen 
aan te vullen. Worden ze echter 
ziek of werkloos, dan mogen ze 

geen vergoeding voor ziekte en invaliditeit of 
een werkloosheidsuitkering ontvangen. Noch
tans hebben ze daartoe bijgedragen. 

KWELLING 
Maar ook de reglementering zelf van het 

beroepsinkomen is een voortdurende kwelling. 
Wanneer de weduwe met een of meerdere 
kinderen 336.416 fr. bruto per jaar bijverdient 
dan verliest ze eenderde van het overlevings
pensioen. Dit bedrag ligt vast sedert 1982 en 
werd maar éénmaal aan de indeks aangepast. 
Het is bovendien hetzelfde ongeacht leeftijd, 
aantal kinderen, kwalifikatie van de betrokl<e-
nen enz. 

Deze ongenuanceerde regeling is volgens 
senator Blanpain een bron van onrecht, men
selijke ellende en dient onmiddellijk afgeschaft 
te worden. Om meerdere redenen. Zo gaat het 
niet op alle overlevingspensioenen over de
zelfde kam te scheren. Jonge gezinnen kun
nen niet gelijk geschakeld worden met 65-
plussers. Daarbij komt dat de jonge overle-
vingsgepensioneerden niet in aanmerking ko
men voor de voordelen van de rustgepensio-
neerden. Denken we slechts aan de 
goedkopere vervoertarieven. 

Ook de jaarlijkse grens van 336.416 fr. is 
onzindelijk. Zowel voor de werkgever als voor 
de werknemers is het onmogelijk dat inkomen 
op voorhand te berekenen. Een enkele indek-
saanpassing, en de gevreesde grens kan over
schreden zijn. En, tussen haakjes, bestaan er 
nog wel jobs van 336.416 fr... 

Het is duidelijk dat deze regeling -joral 
jonge weduwen treft, die aldus uit de arbeids
markt worden gestoten en die de inkomsten 
broodnodig hebben om hun kinderen op te 
voeden. Dubbel kindergeld is wel een hulp, 
maar duidelijk onvoldoende. En aan de reeen-

De intrede van Roger Blanpain in 
de senaat is zonder enige twijfel 
een verrijking voor het wetge
vende werk. Zijn ervaring als 
hoogleraar arbeidsrecht en zijn 
kennis van de leemten in ons 
rechtsbestel staan borg voor 
heel wat degelijk uitgewerkte ini
tiatieven. Bovendien kan elke 
bevolkingsgroep met welk pro
bleem dan ook rekenen op zijn 
sociale refleks. 
Deze week vonden de overleven
de echtgenoten en vooral dan de 
jonge weduwen met kinderlast 
gehoor bij hem. 

te fiskale hervorming hebben de weduwen 
geen boodschap: zij vallen buiten het split-
singssisteem en genieten niet van de fiskale 
dekumlering. 

I^et zijn wetsvoorstel wil Blanpain aan de 
jonge weduwen en weduwnaars het recht op 
arbeid waarborgen en het inkomen van hun 
gezin doen toenemen. Kumul tussen overle
vingspensioen en beroepsinkomen wordt toe
gelaten, evenals met vergoedingen wegens 

Senator Blanpain: sleutelen aan over
levingspensioen. 

ziekte, invaliditeit en werkloosheid. Voor het 
vervangingsinkomen betaalden zij trouwens 
bijdragen. Het gaat hier dus niet om een 
geschenk, maar om een recht. Op het geku-
muleerd inkomen zullen overigens belastingen 
betaald worden. Ook hier dus geen geschenk. 

Voor de konkrete invulling van een en ander 
put Blanpain uit het voorstel van koninklijk 
kommissaris Dillemans: kumul is toelaatbaar 
tot en met 110 % van het referte-inkomen. 

REFERENDUM 
Op het ogenblik dat we dit schrijven, woens

dagmiddag, hervat de senaat de stemming 
over het Europees referendum. Maandag
avond was dit op een sisser uitgelopen. CVP, 
socialisten en Volksunie weigerden het vereis
te kworum te leveren, zodat niet geldig kon 
worden gestemd. 

Opvallende vaststelling bij dit alles is het feit 
dat het negatief advies van de Raad van State 
opzij wordt gezet. In essentie bevat dit advies 
twee grote delen. In het historisch overzicht 
vinden zowel voor- als tegenstanders hun 
gading. Het 'weede gedeelte, de argumentatie 
tegen een referendum, legt vooral de nadruk 
op het probleem van de ratifikatie. En daar 
wordt volgens VU-woordvoerder Hans De Bel

der, nogal licht overgestapt. „Het verlenen van 
grondwetgevende bevoegdheid aan het Euro
pees Parlement vereist een wijziging van het 
EG-verdrag, en volgens artikel 68 van de 
grondwet kan enkel de koning een gewijzigd 
verdrag ratificeren." 

Ten gronde evenwel is De Belder van oor
deel dat een referendum alleen niet zaligma
kend is. Het getuigt bovendien van wantrou
wen in de eigen parlementaire instellingen. De 
remedie luidt volgens hem dan ook dat er een 
grotere kontrole dient uitgeoefend op de werk
zaamheden van de eigen regering en van de 
delegatie bij de Europese ministerraad. In 
tegenstelling tot een aantal andere landen 
bestaat er bij ons bvb. geen kamer- of senaats
kommissie voor Europese Zaken. Met de op
richting hiervan wil de VU-senator het parle
ment ertoe dwingen zelf het werk te doen, in 
plaats van dit af te wentelen op de publieke 
opinie. 
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DE VS VOOR ALLEN, 
ALLEN VOOR DE VS 

O
p de aanstaande NAVO-top van 
regenngsleiders en presidenten 
mag dan wel flink getoast wor
den, alle aanwezigen zullen bij de 
feestelijke loftoespraken over de 
40-jange geschiedenis de ver
scheurende meningsverschillen 
van vandaag evenzeer m ge
dachten houden De vervanging 
van de Lance-raket werpt een 
schaduw over de top Een scha

duw die volgens sommigen de kracht heeft van 
een kliefbeitel 

De kwestie van de short-range nuclear for
ces (SNF) houdt immers meer in dan gehakke
tak over modernisering of updating van de 
Lance Samen met het nieuwe globale kon-
sept, maar met een veel sterkere symbool
waarde, zal het SNF-vraagstuk nchtinggevend 
Zijn voor de manier waarop de NAVO tegen het 
veranderd wereldbeeld aankijkt 

STAATSGREEP 
In die 40 jaar stond de wereld met stil De 

opgang van de demokratie kreeg met te stuiten 
dimensies In de Derde Wereld werden staten 
onafhankelijk, en werden bloedige diktaturen 
vervangen door prille en ver van volmaakte 
demokratieen Een staatsgreep in West-Euro
pa lijkt de jongste jaren meer en meer ondenk
baar, ja zelfs belachelijk zoals VdB verklaarde 
Dit IS binnen de NAVO met steeds het geval 
geweest Militairen grepen de macht in Turkije 
in '60 en '80, m Griekenland in '67, in Portugal 
in '74 Spanje kreeg in '81 een mislukte poging 
tot staatsgreep te verwerken 

Maar vooral de Sovjet-Unie en de Oostblok-
staten, jarenlang het rode gevaar genoemd, 
strelen de jongste tijd gevoelige plaatsen bij 
iedereen die de vrije demokratie naar westers 
model in het hart draagt Niet alleen met vage 
plannen, ook met tastbare verwezenlijkingen 

En tenslotte, West-Europa zelf staat aan de 
vooravond van Europese verkiezingen en de 
eenmaking van de Europese markt Van de 
hulpbehoevende bondgenoten van weleer 
evolueren de Westeuropese staten naar een 
ekonomisch bolwerk dat met 320 miljoen kon-
sumenten krachtiger is dan de VS en Japan 
Het verrezen Europa koestert bijwijlen reeds 

opvattingen die met het spoor van de grote 
Amenkaanse broer volgen West-Europa durft 
al eens koppig zijn i 

SOVJET-DREIGING ^ 
Op 4 apnl 1949 werd te Washington het 

Noordatlantisch Verdrag ondertekend Artikel 
5 hiervan bevat de kerngedachte achter de 
NAVO de lidstaten zullen een militaire aanval 
tegen een van hen, in Europa zowel als m 
Noord-Amerika, beschouwen als een aanval 
tegen allemaal Desgevallend gaan de onder
tekenaars elkaar bijstaan, met de middelen die 
vereist blijken om de vrede m het Noordatlan-

Morgen en overmorgen zullen 
de champagnekurken knallen in 
het hoofdkwartier van de NAVO 
te Evere. De Noordatlantische 
verdragsorganisatie bestaat 40 
jaar, en dat is een reden om te 
vieren. De NAVO heet in sommi
ge kringen verantwoordelijk te 
zijn voor het behoud van de vre
de op het Europese kontinent, in 
andere kringen wordt de alliantie 
verweten vooral de bewape
ningswedloop op te drijven. Feit 
is dat Europa de jongste 40 jaar 
gespaard bleef van grote, militai
re konflikten tussen verschillen
de staten. 

tisch gebied te herstellen Het Verdrag houdt 
geen automatisch militair ingrijpen in, maar 
noemt het gebruik van geweld wel ekspliciet 
een mogelijk middel 

Er werd ook bepaald waar het Verdrag van 
toepassing is Buiten deze gebieden gelden de 
bepalingen dus met Nochtans blijken de 
NAVO-lidstaten een beroep op elkaar te doen 
wanneer ZIJ in "ouf o/area"-konflikten verzeild 
geraken gezamenlijke akties in de Perzische 
Golf, Amerikaanse vliegtuigen die vanop Brit
se bodem opstijgen om Libische steden te 
bombarderen, En als men dan al met open
lijk helpt, zullen de lidstaten zeker zeer voor
zichtig zijn vooraleer ze een militair ingrijpen 

van een kollega m strenge bewoordingen af
keuren O m Henry Kissinger en Cyrus Vance 
waarschuwden er in het verleden herhaaldelijk 
voor dat wanneer er verdeeldheid groeit over 
ondera/erpen buiten de NAVO-bevoegdheid, 
dit gevolgen zal hebben voor de samenwer
king en wederzijdse verdediging binnen de 
NAVO 

Gaandeweg richtte heel de NAVO-strategie 
zich echter op een inval vanuit Oost-Europa 
De bondgenoot van toen werd afgeschilderd 
als de grote vijand In 1954 vroeg de Sovjet
unie of het mocht lid worden van de NAVO 
Dat mocht natuurlijk met Het jaar daarop werd 
het Warschau-pakt afgesloten en stonden 
Oost- en West-Europa diametraal tegenover 
elkaar 

GORBIE 
De jongste jaren is het beeld van die Sovjet-

dreiging sterk afgebrokkeld Dat is voor het 
grootste deel het werk van de nieuwe sterke 
man in de Sovjet-Unie, Mikhail Gorbatsjov 
Met glasnost en perestrojka bracht hij bewe
gingen op gang die heel het Oostblok op zijn 
grondvesten doen tnllen De demokratisering 
in Oost-Europa komt op gang, eerst langzaam 
en aarzelend, nu, met Polen en Hongarije op 
kop, praktisch onstuitbaar Gorbie is populair 
in Rusland, Amerika en West-Europa, en hij 
bracht zelfs China m nooit geziene beroenng 
Geen wonder dat steeds harder geroepen 
wordt om de NAVO-strategie aan te passen 
aan de verander(en)de toestand Men kan de 
ontwapeningsvoorstellen van Gorbatsjov im
mers met allemaal blijven afdoen als propa
ganda Sommige van die voorstellen en oproe
pen zijn inderdaad propaganda De verklaring 
dat de USSR nooit als eerste kernwapens zal 
gebruiken klinkt mooi, maar de NAVO kan er 
met positief op antwoorden De inzet van 
nukleaire wapens maakt immers deel uit van 
de NAVO-strategie, ook als reaktie op een 
konventionele aanval van het Warschaupakt 

Wel van belang en betekenisvol zijn de 
unilaterale wapenredukties die de Sovjet-Unie 
voor de start van de konventionele wapenon-
derhandelingen m Wenen aankondigde Uit 
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Bij een NAVO-top zitten de leden wel allemaal aan een ronde tafel. Of ze allemaal 
evenveel te zeggen hebben is een andere vraag... 

Oost-Europa zullen tegen het einde van dit jaar 
20.000 soldaten, 2.700 tanks en 300 gevechts
vliegtuigen verdwijnen. Binnen 2 jaar trekt de 
USSR 50.000 soldaten en 5.300 tanks terug uit 
de DDR, Tsjechoslovakije en Hongarije, en 
reduceert het zijn troepen in het Europees 
gedeelte van de Sovjet-Unie met 240.000 sol
daten, 10.000 tanks, 8.500 kanonnen en 820 
gevechtsvliegtuigen. We zijn natuurlijk zover 
nog niet, maar kom, het is een belangrijk 
gebaar van goede wil om wat te doen aan het 
konventionele overa/icht van het Warschau-
pakt. Voeg daarbij de 500 kernkoppen die 
Gorbatsjov twee weken geleden beloofde te
rug te trekken en je beseft dat er wat veranderd 
is in de Sovjet-politiek. Het zou in die zin 
hypokriet zijn onderhandelingen over de SNF-
wapens te koppelen aan resultaten bij de 
konventionele onderhandelingen. 

Dat de redenen voor deze koerswending in 
de Sovjet-Unie niet van eigenbelang ontbloot 
zijn, is intussen gemeengoed. In The Econo
mist van de voorbije week zette Stanislav 
Kondrashov, redakteur van het Russisch over-
heidsdagblad Izvestia, ze nog eens op een 
rijtje: ten eerste is er natuurlijk de charme: 
men hoopt dat de NAVO zal volgen. Ten 
tweede houden de unilaterale voorstellen na
tuurlijk de erkenning in dat de vorige Sovjet
leiders overdreven hebben met hun bewape
ningswoede. En de belangrijkste reden is na
tuurlijk dat men middelen wil vrijmaken voor 
het opkrikken van de ekonomie en het oplos
sen van sociale problemen. 

LASTENVERDELING 
Niet alleen in Oost-Europa is er veel in 

beweging, ook West-Europa kijkt met hoopvol
le venwachtingen de toekomst tegemoet. De 
Eurokoorts stijgt naarmate 18 juni nadert. Het 
volgende Europees Parlement zal de eenma
king van de Europese markt na '92 beleven. 
Vanuit de VS klinkt weer eens het verwijt dat 
Europa nu ook wel wat meer mag betalen voor 
zijn defensie. In absolute cijfers klopt het 
inderdaad dat de Europese NAVO-lidstaten 
veel minder per capita bijdragen dan de VS 
(zie WIJ 27/10/'88), maar daartegenover staat 
een niet-meetbaar gedeelte, dat vooral door 
Europa gedragen wordt: buitenlandse militaire 
basissen in soevereine staten, maneuverlast 
voor de dichtbevolkte streken, de "verborgen 
kosten" van de dienstplicht die in de meeste 
Europese landen van kracht is. Volgens het 
internationale vredesinstituut SIPRI zou de 
opname van de kosten voor de dienstplicht 
(wie soldaatje speelt oefent geen beroep uit) in 
het totale pakket betekenen dat de defensie
uitgaven in Europa hoger liggen dan in de VS. 

Maar er kan in de lastenverdeling ook geen 
rekening gehouden worden met het feit dat 
Europa ingeval van een militair konfllkt een 
mooie kans maakt om van de aardbodem 
geveegd te worden. M.a.w. de afschrikkings

strategie van het fleksibele antwoord wordt 
steeds harder op de kon-el genomen door de 
Europeanen. Verschillende partijen, waaron
der de VU, namen het streven naar kernwa
penvrije zones in hun programma op. 

Door de strategie van de flexible response 
komt een van de fundamenten waar de allian
tie op gebouwd is in het geding: een gemeen
schappelijk risiko, een aanval tegen één is een 
aanval tegen allen. Maar om de tanks van het 
Warschau-pakt tegen te houden moeten kern-
raketten ingezet worden. De vorige opperbe
velhebber in Europa, Generaal Rogers, heeft 
ooit gezegd dat hij bij een louter konventionele 
aanval van het Warschaupakt zou moeten 
verzoeken om nukleaire wapens in te zetten, 
„na dagen, en niet na weken of maanden". En 
een afschrikkingsstrategie die onmiddellijk 
naar de apokalyps zou leiden bij een enkele 
aanval bezit helemaal geen geloofwaardigheid 
meer. Het aangepaste antwoord moet daarom 
de eskalatie in de hand trachten te houden, 
met het gevolg dat Europa het risiko loopt eerst 
getroffen te worden. 

TROJAANS PAARD 
De modernisering van de Lance past in dat 

kader. De Amerikanen (en Britten) willen die 
graag gemoderniseerd zien, omdat hij door 6 
landen gebruikt wordt: „Dat is een erg sterke 
afschrikking omdat dat zegt dat niet alleen de 
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, 
maar heel West-Europa klaarstaat om op te 
treden voor zijn eigen defensie", verklaarde de 
huidige Saceur (Supreme Allied Commander 

Europe) Generaal Galvin op de konferentie 
van de Amerikaanse Atlantic Council op 13 
juni '88. Galvin maakt er trouwens geen ge
heim van dat de uitbreiding van de reikwijdte 
van de Lance nodig is om de leemten die door 
het INF-verdrag ontstaan zijn op te vullen 
zonder dat verdrag naar de letter te schenden. 

De Amerikaanse afkeer voor een gedenukle-
ariseerd Europa heeft te maken met die strate
gie van het aangepaste antwoord. Kernwa
pens in Europa, waarvan de VS en de VS 
alleen de sleutel in handen hebben, vormen 
een Trojaans paard: ze dienen voor de verde
diging van het bondgenootschap, maar bieden 
voor de VS het voordeel dat hun grondgebied 
niet als eerste betrokken zal worden in een 
(kern)oorlog. 

Naast de technische aspekten die verbon
den zijn aan het SNF-vraagstuk, waar we niet 
op ingegaan zijn, heeft het dossier dus een 
heleboel algemene en politieke kanten, die 
met de diplomatieke touwtrekkerij van de jong
ste dagen wel eens over het hoofd gezien 
worden. Uit de manier waarop de NAVO de 
kwestie oplost, zullen we veel zaken kunnen 
afleiden: hoe de NAVO rekening houdt met de 
bezwaren van grote (West-Duitsland) en kleine 
(België) bondgenoten bvb. Maar we zullen ook 
een idee krijgen van de manier waarop inge
speeld wordt op de ontwikkelingen achter het 
IJzeren Gordijn, op het probleem van de las
tenverdeling binnen het bondgenootschap, op 
de rol die kernwapens in de toekomst zullen 
spelen. De afwikkeling van het SNF-konflikt 
wordt bijna een globaal konsept op zich. 

(Pdj) 
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40 JAAR 
NAVO 
' 4 april 1949: Het Noordatlantisch ver
drag wordt te Washington ondertekend 
door België, Canada, Denemarken, Frank
rijk, IJsland, Italië, Luxemburg, Nederland, 
Noorwegen, Portugal, het Verenigd Ko
ninkrijk en de Verenigde Staten. 
* 9 mei 1949: De blokkade van Berlijn, 
ingevoerd op 1 maart '48, wordt opgehe
ven. 
* 22 september 1949: De Amerikaanse 
president Truman maakt bekend dat de 
Sovjet-Unie een atoombom tot ontploffing 
bracht. Dit betekent het einde van het 
Amerikaanse nukleair monopolie. 
* 18 februari 1952: Griekenland en Turkije 
treden toe tot de NAVO. 
* 4 november 1952: Generaal Eisenhower 
wordt verkozen tot president van de VS. 
* 16 november 1952: Op een van de 
Marshall-eilanden brengen de VS de eer
ste waterstofbom tot ontploffing. 

* 5 maart 1953: Stalin overlijdt. 
* 8 augustus 1953: Ook de USSR maakt 
bekend in het bezit te zijn van een water
stofbom. 
* 5 mei 1955: De Bondsrepubliek wordt lid 
van de NAVO. 
* 14 mei 1955: Het Warschaupakt wordt 
afgesloten tussen de USSR, Polen, Tsje-
choslovakije, Hongarije, Roemenië, Bulga
rije, Albanië en de DDR. 
* 4 november 1956: Russische troepen 
slaan een volksopstand in Hongarije neer. 
* 25 maart 1957: Het verdrag van Rome, 
dat de oprichting van de EEG en Euratom 
inhoudt, wordt ondertekend. 
* 4 oktober 1957: De USSR lanceert de 
eerste Spoetnik. 
* 31 januari 1958: De eerste Amerikaanse 
satelliet, Explorer I, wordt de ruimte inge
zonden. 
* 7 augustus 1958: De Amerikaanse 
atoomduikboot Nautilus vaart onder de 
Noordpool door. 

* 13 februari 1960: Ook Frankrijk heeft de 
atoombom. 
* 1 mei 1960: Boven het Oeralgebied in de 
Sovjet-Unie wordt een Amerikaans U2-
spionageviiegtuig neergeschoten. 
* 13 augustus 1961: De DDR start met de 
bouw van de Berlijnse muur. 

* 22 oktober 1962: Aanvang van de raket-
tenkrisis op Cuba. Nooit was de vrees voor 
een kernoorlog zo groot, maar Kennedy 
slaagde erin de raketten te doen venwijde-
ren. 

* 20 juni 1963: Akkoord over een "hot 
line" tussen Moskou en Washington. 
* 22 november 1963: In Dallas wordt 
Kennedy vermoord. Lyndon Johnson volgt 
hem op. 
* 15 oktober 1964: Kroetsjev wordt ver
vangen door Brezjnev als sterke man in de 
USSR. 
* 16 oktober 1964: China laat een atoom
bom ontploffen. 
* 9 september 1965: President de Gaulle 
kondigt aan dat Frankrijk zich ten laatste 
tegen 1969 uit de militaire struktuur van de 
NAVO zal terugtrekken. 
* 16 oktober 1967: Het NAVO-hoofdkwar
tier in Brussel wordt officieel geopend. 
* 20 augustus 1968: Russische, Oostduit-
se, Bulgaarse en Hongaarse troepen ma
ken een abrupt einde aan de Praagse 
lente. 
* 12 september 1968: Albanië verlaat het 
Warschaupakt. 
* 5 november 1968: Nixon wordt presi
dent van de VS. 
* 21 juli 1969: Neil Armstrong zet voet op 
de maan. 
* 5 maart 1970: Het non-proliferatiever-
drag voor nukleaire wapens wordt van 
kracht. 
* 26 mei 1972: SALT I (Strategie Arms 
Limitation Talks) wordt ondertekend; de 
USSR en de VS worden het eens over een 
bevriezing van bepaalde kategorieën kern
wapens. 
* 8 augustus 1974: Het Watergate-schan-
daal dwingt president Nixon tot aftreden. 
Hij wordt opgevolgd door Gerald Ford. 

* 10 mei 1975: De val van Saigon leidt tot 
het einde van de oorlog in Vietnam. 
* 2 november 1976: Jimmy Carter wordt 
de 39° president van de VS. 
* 18 juni 1979: Carter en Brezjnev onder
tekenen het SALT ll-verdrag. 
* 12 december 1979: De NAVO neemt het 
dubbelbesluit: enerzijds phn* men in 
West-Duitsland, Italië, Grc 3rittannië, 
België en Nederland 572 kern etten voor 
de middellange afstand, am rzijds ver-
klaart men zich bereid om dez aketten na 
onderhandelingen weer te ve inderen of 
te vernietigen. Dit besluit - dde in de 
eerste helft van de jaren '6L lOt massale 
protestmanifestaties in West-Europa. 

* 27 december 1979: De Sovjet-Unie valt 
Afghanistan binnen. 
* 20 januari 1981: Ronald Reagan wordt 
president van de VS. 

* 29 juli 1981: Prince Charles trouwt met 
Lady Diana Spencer. 
* 13 december 1981: De staat van beleg 
wordt afgekondigd in Polen. Duizenden 
leiders en leden van Solidariteit worden 
opgepakt. 
* 30 mei 1982: Spanje wordt het zestiende 
Navdid. 
* 14 juni 1982: De Falklandsoorlog komt 
tot een einde: Argentinië geeft zich over 
aan Groot-Brittannië. 
* 10 november 1982: Leonid Brezjnev 
sterft, Andropov wordt sekretaris-generaal 
van de Russische KP. 
* 23 maart 1983: Reagan introduceert 
SDI, beter bekend als Star Wars: een 
verdedigingsplan tegen binnenkomende 
kernraketten. 
* 25 oktober 1983: De VS vallen Grenada 
binnen. 
* 9 februari 1984: Andropov sterft, Tsjer-
nenko wordt sekretaris-generaal van de 
Russische KP en president van de USSR. 
* 11 maart 1985: Tsjernenko sterft, Gor-
batsjov volgt hem op. 

* 28 januari 1986: Kort na de lancering 
eksplodeert het ruimteveer Challenger. 
* 15 april 1986: De VS bombarderen de 
Libische steden Tripoli en Benghazi. 

* 26 april 1986: In de kerncentrale van 
Tsjernobyl in de USSR gebeurt een onge
val. 
* 6 november 1986: De Washington Post 
brengt het Iran-Contra-schandaal uit. 
* 8 december 1987: Tijdens de derde 
topontmoeting tussen Reagan en Gorbat-
sjov wordt het INF-verdrag voor de middel
lange afstandsraketten ondertekend. 
* 8 november 1988: George Bush wordt 
gekozen tot de opvolger van Reagan. 
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HANS DE BELDER: 
DOEL IS DERDE NULOPTIE 

Op 29 en 30 mei zal een erg belangrijke 
NAVO-topkonferentie plaatsvinden. De werk
groep internat! jnale samenwerking binnen de 
VU is bij mor ;ie van senator Hans De Belder 
met duidelijke ;tandpunten naar buiten geko
men. 

WIJ: Wat mogen we verwachten van deze 
NAVO-top? 

Hans De Belder: „ Voor ons zijn twee zaken 
van belang. De top moet naar buiten l<omen 
met een globaal koncept, dat tiet handvest 
moet worden van de alliantie voor het beleid 
inzake ontwapening en wapenbeheersing. In 
de tweede plaats moet de top rezulteren in een 
po\H\ekeverk\ar\ng. Deze moet veel breder zijn 
in opzet en moet de belangrijke internationale 
stromingen venverken in de algemene NAVO-
filosofie van de komende jaren. 

Het globaal koncept werd reeds aangekon
digd in 1987 in Reykjavik. Prioritaire doelstel
lingen zijn: 

1. Het INF-akkoord, dat ondertussen van 
kracht is geworden en in uitvoering.Dit gaat 
over 3% van het totale arsenaal. 

2. De reduktie met 50% van de strategische 
kernarsenalen van de supermogendheden. De 
START-onderhandelingen zullen op 26 juni in 
Geneve hervatten. 

3. De volledige eliminatie van de chemische 
wapens. 

4. Parallel met het bereiken van een konven-
tioneel evenwicht en met de eliminatie van de 
chemische wapens, een gevoelige en veri
fieerbare vermindering van de nukleaire wa
pens uitvoeren." 

WIJ: De VU hecht een groot belang aan 
dit globaal koncept. 

Hans De Belder: ,,V\/ij rekenen erop dat de 
begrippen die gehanteerd worden nauwkeurig 
zouden bepaald worden. Zij moeten ook in hun 
juiste historische dimensie geplaatst worden. 
Als de toekomstige noden voor onze veiligheid 
worden vastgelegd, zowel nukleair, konventio-
neel als chemisch dan wensen wij als partij 
daarin een algemene parlementaire inspraak, 
vooral om de duidelijke richtlijnen voor wapen
beheersing te bepalen. Een doel is ook te gaan 
naar duidelijke en verbeterde wederzijdse ver
houdingen. " 

WIJ: Werd er al een duidelijke inhoud 
gegeven aan de „politieke verklaring"? 

Hans De Belder: „Het is nu juist de inhoud 
van de politieke verklaring die achtenwege 

VU-senator Hans De Belder. 

blijft. Gezien het belang van de politieke ver
klaring zijn we wat verrast dat er blijkbaar aan 
de voorbereiding ervan niet intensief wordt 
gewerkt. We zullen de regering hiervoor een 
stootje in de rug geven. 

Uit de politieke verklaring van de NAVO-top 
moet blijken hoe de organizatie aktief en 
passief reageert op de recente gebeurtenissen 
in Oost en West, Noord en Zuid. Zij zal ook 
haar houding moeten bepalen tegenover de 
perestroïka en de externe en interne gevolgen 
ervan.Voor de VU kan niet voorbij gegaan 

worden aan het probleem van de volkeren
rechten in de Sovjet-Unie. Het nationalisme 
steekt zelfs na 40 jaar onderdrukking opnieuw 
de kop op. Nog steeds reageert het Sovjetsy
steem hard en centralistisch. Een klein land 
als het onze, dat erin slaagt om de zelfbestuur-
gedachte in federale vorm tot uiting te laten 
komen, dient zich op te werpen als de natuurlij
ke bondgenoot van de volkeren in het Oost
blok. 

Ook de reakties van het Amerikaanse volk 
en van het Kongres op de voorstellen van 
Gorbatsjov moeten hun weerslag vinden in de 
politieke NAVO-verklaring. De rol van de West-
europese Unie en van Europa moeten duidelijk 
worden. Voor de VU zijn ook de Oosteuropese 
volkeren van groot belang. Het objektief van 
het tot stand brengen van het „natuurlijke 
Europa" mag door de NAVO-filosofie niet 
achteruitgeschoven worden. Ook mogelijkhe
den tot regionale ontspanning in de wereld en 
eventuele Noord-Zuidkonflikten dienen ge
ïdentificeerd. " 

WIJ: Hoe komt het dat het diplomatieke 
werk voor de politieke verklaring niet door 
de minister van Buitenlandse Zaken wordt 
uitgevoerd? 

Hans De Belder: „Het is inderdaad premier 
Martens die het voortouw neemt, ti/linister 
Tindemans staat voor de Europese verkiezin
gen en zal een Europees mandaat aannne-
men. Om de nodige kontinuïteit in de diploma
tie te verzekeren is de premier zelf een aktieve-
re rol gaan spelen op het diplomatieke vlak. De 
mensen van Buitenlandse Zaken doen hun 
werk verder. 

Het zou een gemiste kans zijn als er geen 
duidelijke politieke verklaring komt. Het wordt 
voor ons ook toezien dat de regeringsstand
punten naar vorm en inhoud volledig geres-
pekteerd worden. De politieke verklaring mag 
in geen geval dubbelzinnig uitvallen." (jd) 

DE NEDERUNDSE COMMISSIE VOOR DE CULTUUR 
VAN DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE 
organiseert examens voor de bevordering/aanwerving van: 

1 HOOFDBIBLIOTHECARIS (MA/) 

voor de Centrale Openbare Bibliotheek. 

Voorwaarden: 
K.B. van 9 juli 1980 betreffende de toekenning van weddetoelagen voor het leidend en 
technisch personeel van de Nederlandstalige erkende Openbare Bibliotheken. 
De selectie van de kandidaten gebeurt met de medewerking van een extern bedrijfsadvies
bureau. 

3 Inschrijvingsformulieren: ^ ^ H NEDERLANDSE COMMISSIE 
worden aangevraagd: ^mm VOOR DE CULTUUR VAN DE 
N.C.C. — examensecretariaat, ^ v W BRUSSELSE AGGLOMERATIE 
Saincteletteplein 30 te 1080 Brussel. 
Tel. 02/426.99.78 

Schriftelijke kandidatuurstelling: 
moet ons uiterlijk op 6 juni 1989 bereiken. 

De N.C.C, is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten. > 
< 
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NAAR 0,7 % VAN HET BNP 

O
NDER impuls van de VU werd de 
0,7 %-doelstelling voor Ontwik
kelingssamenwerking in het hui
dig regeerakkoord konkreter ge
formuleerd dan vroeger. Er werd 
uitdrukkelijk gesteld dat de open
bare ontwikkelingshulp bij het 
einde van de legislatuur 0,7 % 
van het BNP dient te bedragen en 
dat de regering dit zal vastleggen 
in een driejarenplan waarvoor zij 

de nodige middelen op andere posten zal 
besparen. 

Een werkgroep van vertegenwoordigers van 
de betrokken nationale departementen en van 
de gemeenschapseksekutieven diende onder 
leiding van minister Geens de nodige voorstel
len uit te werken. 

KOORDINATIE 
Het BNP-percentage van de donorlanden 

dat besteed wordt aan openbare ontwikke
lingshulp (OOH) wordt berekend volgens de 
criteria van het Komitee voor Ontwikkelings
hulp (DAG) van de OESO te Parijs. Daarbij 
wordt niet alleen rekening gehouden met de 
bestedingen van de eigenlijke departementen 
voor Ontwikkelingssamenwerking, maar ook 
met de ontwikkelingsrelevante bestedingen 
van alle andere nationale, regionale en lokale 
overheden van het betrokken land. Zo heeft de 
minister van Ontwikkelingssamenwerking 
slechts ongeveer 60 % van de totale Belgische 
openbare ontwikkelingshulp rechtstreeks on
der zijn hoede. 

De andere OOH-uitgaven worden verricht 
door het ministerie van Financiën voor wat 
betreft de Belgische participaties in de interna
tionale ontwikkelingsbanken en de samen met 
het ministerie van Buitenlandse Handel be
heerde leningen van staat tot staat, de depar
tementen van Buitenlandse Betrekkingen, 
Landsverdediging, Volksgezondheid, e.a., de 
Gemeenschappen, onder meer voor de over
gehevelde ondera/ijsmateries, en de provincia
le en lokale overheden. 

Tot nu toe greep er geen doeltreffende 
koördinatie van al deze uitgaven plaats. Ten
einde de kwantitatieve OOH-doelstelling te 
kunnen bereiken, heeft de minister van Ont
wikkelingssamenwerking door de beslissing 
van de ministerraad van 19 mei voor het eerst 
de verantwoordelijkheid gekregen voor het 
koördineren van de regeringsinspannng terza
ke. Minister Geens zal daartoe een permanen
te werkgroep voorzitten en de regering een 

meerjarenprogramma voorstellen, dat telken-
jare geaktualiseerd zal worden. 

De internministeriële werkgroep heeft ook 
kriteria vastgesteld waaraan de Belgische be
stedingen inzake openbare ontwikkelingshulp 
in de toekomst zullen moeten voldoen. 

De eerste krachtlijn betreft de ontwikkelings
relevantie, waarbij dit begrepen dient te wor
den vanuit het standpunt van de arme bevol
kingsgroepen in de ontwikkelingslanden. Hier
door wil men onder meer de witte olifanten 
tegengaan, dit zijn prestigeprojekten die door 
hun onaangepastheid uiteindelijk geen duur
zame bijdrage leveren tot de ontwikkeling van 
het betrokken land, maar dat laatste wel opza-

Vorige week keurde de minister
raad het voorstel van minister 
van Ontwikkelingssamenwer
king André Geens goed om in 
1992 0,7 % van ons bruto natio
naal produkt (BNP) aan openba
re ontwikkelingshulp te beste
den. Deze doelstelling werd in 
1969 voorgesteld in het rapport 
van de Kommissie Pearson en 
werd verschillende malen be
krachtigd door de Verenigde Na
ties, die 1985 als streefdatum 
vooropstelden. België heeft zich 
herhaaldelijk achter deze 0,7 %-
doelstelling geschaard, zowel 
op internationale fora als in na
tionale verklaringen. 
Totnutoe is België er echter 
nooit in geslaagd om deze belof
te uit te voeren. 

delen met de nefaste financiële gevolgen van 
deze projekten, die vaak gefinancierd worden 
door leningen van staat tot staat, die ook als 
het betrokken projekt geen deugdelijk rende
ment geeft toch afgelost moeten worden. 

Het kriterium van de ontwikkelingsrelevantie 
heeft ook betrekking op de geografische ge-
ricfitfieid van onze ontwikkelingssamenwer
king. Gezien de grote armoede-problemen in 
Afrika ten zuiden van de Sahara, zal de klem
toon van de bilaterale Belgische ontwikkelings
hulp op dit gebied behouden blijven, zonder 
evenwel andere regio's uit te sluiten. 

Het tweede kriterium is dat van de admini
stratieve doenbaartieid. Om de verhoging tot 
0,7 % van het BNP te bereiken, zullen immers 

André Geens 

niet alleen extra betalingsmiddelen ter De-
schikking gesteld moeten worden, maar zullen 
ook de interne strukturen en de werking van 
het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelings
samenwerking (ABOS), dat er in het verleden 
niet steeds in slaagde alle aangekondigde 
projekten uit te voeren, herzien moeten wor
den. 

De derde krachtlijn is gericht op de kwaliteit 
bij de uitvoering. De lessen uit 25 jaar ontwik
kelingshulp wijzen op de noodzaak van een 
scherpe aandacht voor kwaliteit. Dit vereist 
onder meer geschikte managementstechnie-
ken en procedures. Evaluatie speelt hierin een 
steeds grotere rol. De regering heeft dan ook 
de DAC-richtlijnen terzake van december 1988 
goedgekeurd. 

SPECIAAL PROGRAMME 
Voorgesteld werd de groei naar de 0,7 % in 

1992 te bereiken door middel van gelijke 
"verhogingen met0;06%: 0,58% in 1990,0,64 
% in 1992 en 0,7 % in 1992. Bij de belangrijke 
inhaalbeweging die nodig is om dit driejaren
plan te verwezenlijken, zal de samenstelling 
van onze openbare ontwikkelingshulp tijdelijk 
veranderen. Naast de traditionele vormen van 
ontwikkelingshulp zal een tijdelijk speciaal pro
gramma van snel besteedbare hulp voor de 
armste ontwikkelingslanden met ernstige 

O 
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ONTWIKKELING 

makro-ekonomi- ADVERTENTIE strukturele problemen van 
sche aard opgezet worden. 

Hierbij zullen aangepaste vormen van ont
wikkelingshulp toegepast worden, die snelle 
betalingsbalanshulp bieden en terzelfdertijd 
positief inwerken op de onderliggende struktu
rele oorzaken van de krisis. Sommige vormen 
van schuldverlichting behoren tot de instru
menten die hiervoor in aanmerking komen. 
Daarbij kunnen het afbetalen van de schuld In 
lokale munt en de tegenwaardefondstechniek 
bijkomende garanties bieden voor een juist 
gebruik van de schuldverlichting door het ont
wikkelingsland. 

De hulp van het speciaal programma, die in 
1990 zou neerkomen op drie miljard BEF, zou 
gekoppeld worden aan voonwaarden van een 
makro-ekonomisch herstelbeleid, aan sekto-
riële maatregelen ten gunste van de landbouw 
(betere prijzen voor de boeren, betere vulgari
satiediensten, ...), aan maatregelen ter bestrij
ding van de ekologische aftakeling of nog aan 
maatregelen ter vermindering van de „sociale 
kosten" van de strukturele aanpassingspro
gramma's, waarvan de armsten dikwijls de 
grootste slachtoffers zijn. 

Het komt er voor de ministers van Ontwikke
lingssamenwerking en van Begroting (beiden 
van de VU) nu op aan om deze regeringsbe
slissingen in de volgende begrotingsronde om 
te zetten in konkrete budgettaire middelen. 

Frank Ingelaere 

Wie meer wil weten over het beleid van 
minister André Geens itan zijn nota over één 
jaar Ontwildceiingssamenwerlcing aanvra
gen op het kabinet van de lUlinister van 
Ontwikkelingssamenwerking, World Trade 
Center, Toren 2, E. Jacqmainlaan 162, Bus 
44, 1210 Brussel. 

OPEN 
DIALOOG 

André Geens, minister van Ontwikke
lingssamenwerking publiceerde de bro
chure ,,Open dialoog rond het ontwikke
lingsbeleid". 

Na één jaar ervaring stippelt de minis
ter in de brochure een strategie uit voor 
een beter ontwikkelingsbeleid. De doel
stellingen die hem prioritair lijken worden 
erin toegelicht en ter diskussie voorge
legd. Op die manier stuurt hij aan op een 
open debat rond de problematiek van de 
Ontwikkelingssamenwerking en wil hij 
een betere kennis terzake in de hand 
werken. 

NR. 17 IS NU TE KOOP 

BON VOOR EEN GRATIS PROEFNUMMER 
Naann Straat 

Postcode Plaats Tel 

Terug te sturen naar ONZE TIJD-ROULARTA, Meiboomlaan 33,8800 Roeselare 

Per kerende krijgt u een recent proefnunnmer. 
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SAMENLEVING 

RUDY BOLLEN, VISUEEL GEHANDIKAPT 
EN GEMEENTEFW\DSLID 

Rudy Bollen, 25 jaar, werd met 841 stem
men verkozen als gemeenteraadslid te Bo-
cholt op de lijst Bocholt-Kaulille 2000. Rudy is 
visueel gehandikapt maar dat belette hem niet 
om naar de universiteit te gaan. Volgende 
maand hoopt hij af te studeren aan de Katolie-
ke Universiteit te Leuven. BK 2000 is een 
verruimingslijst. 5 van de 6 verkozenen zijn 
van VU-strekking. 

WIJ: Hoe slaagt een visueel gehandikapte 
erin te studeren aan de universiteit? 

„In het dagelijks leven heb ik voor de mees
te problemen een goede oplossing gevonden. 
Eten klaar maken, reizen, lessen bijwonen en 
soms eens op stap gaan, het lukt allemaal wel. 
Studeren doe ik auditief. Mijn kursussen staan 
ingesproken op kassettes. Die beluister ik en 
vervolgens spreek ik een resumé ervan in op 
de kasette. Deze samenvattingen zijn dan de 
nota's die ik blok." 

WIJ: Ook als gemeenteraadslid word je 
met enkele probleempjes gekonfronteerd. 
Bvb. het inzagerecht of geheime stemmin
gen. 

„Het grootste probleem dat ik als gemeente
raadslid ondervind is dat de CV P-meerderheid 
van Bocholt me geen tegemoetkoming doet 
inzake dat inzagerecht. Ik heb gewoon ge
vraagd of ik een vertrouwenspersoon mag 
aanduiden om mij te helpen de dossiers in te 
kijken op het gemeentehuis. Deze persoon zou 
dan de eed van geheimhouding afleggen, en 
zonder mij geen toegang hebben tot de dos
siers. I^eer vraag ik niet. 

Dit werd me echter geweigerd. Wel kreeg ik 
de belofte dat er naar een oplossing zou 
gezocht worden, maar daar wacht ik nu, na 5 
maand, nog altijd op. De geheime stemming is 
geen probleem meer. Daar helpen de andere 
verkozenen van BK 2000 wel mee." 

Dat ik geen inzagerecht krijg zit me dwars. 
Wettelijk zou het nochtans moeten kunnen. In 
Antwerpen zat ook een visueel gehandikapte 
in de raad. Zijn vrouw mocht als vertrouwens
persoon fungeren. Hij heeft het dossier van de 
Hooge Maay uitgewerkt. Toch nuttig werk, 
hé?" 

WIJ: Kan je als gemeenteraadslid behoor
lijk je job doen zonder dat inzagerecht? 

„Neen. Eigenlijk word je zo belet om je eigen 
werking uit te bouwen. Ik werd verkozen en in 
de kiesstrijd heb ik beloften gedaan. Ik voel de 
noden van heel wat mensen anders aan. Maar 
ik voel me gekortwiekt in mijn werking. Zo wil ik 
bvb. uitpluizen waarom Bocholt zo slecht 

Gemeenteraadslid Rudy Bollen. 

skoort inzake tewerkstelling, waarom zoveel 
jongeren vertrekken, waarom de bevolking 
vergrijst,... M.a.w. ik moet nog steeds vechten 
voor mezelf, terwijl ik me tot doel heb gesteld 

te vechten voor de Bocholtse bevolking. Zo 
heb ik bvb. gevraagd naar de maandelijkse lijst 
van vertrekkers en komers in Bocholt, maar de 
bediende mocht me die niet geven. Dit gebrek 
aan vertrouwen betreur ik." 

WIJ: Minister Tobback stuurde een om
zendbrief aan de provinciegoeverneurs 
waarin hij stelt dat gehandikapte raadsleden 
voor geheime stemmingen de hulp mogen 
inroepen van een persoon naar keuze die lid 
is van de gemeenteraad, of plaatsvervan
gend raadslid Is. 

,,Die omzendbrief van Tobback is in ieder 
geval een stap vooruit. Er staat echter niets in 
over het inzagerecht. Ik ben er dus niets mee 
vooruit. Daarom zal ik tussen de blok door een 
nieuwe brief richten aan Tobback met zeer 
konkrete vragen." 

(Pdj) 

BLIND EN TOCH 
ZELF STEMMEN 

Emiel De Meyer, licentiaat TEW uit Antwerpen, werd op 37-jarige leeftijd blind. Eén van de 
ergste vernederingen die hij zich moest laten welgevallen, was dat hij bij verkiezingen 
gedwongen was zijn vrouw volmacht te geven om, in zijn plaats en tegen zijn politieke 
overtuiging in, te stemmen. 

Daarom bedacht hij in 1980 een eenvoudig systeem om de blinden eindelijk in staat te 
stellen zelfstandig en geheim te stemmen, nl. door middel van een oplegplaat met gasatjes 
precies op die plaatsen waar op het stembiljet met het stempotlood een stem kan 
uitgebracht worden. Hij stelde zijn uitvinding voor in een artikel in een blindenmaandblad, 
maar verder dan dat tijdschrift geraakte zijn voorstel niet. 

Toen hij daarna voorzitter werd van 2 blindenoranisaties, de Vlaamse Blindenraad en de 
Kulturele vereniging L. Braille ("Cuvee"), vond hij vorige zomer deze laatste bereid om zijn 
idee te propageren en honderden politici ervoor warm te maken. Uiteindelijk zag minister 
Tobback de rechtmatigheid van Cuvee's eis in en hij liet in 3 pilootgemeenten het systeem 
uitproberen met oplegplaten die door toedoen van de Brailleliga gemaakt werden. De proef 
slaagde slechts gedeeltelijk: een meerderheid van blinden durfde nog niet alleen stemmen, 
door gebrek aan informatie en misschien ook uit gemakzucht. 

Op 28 maart werden op het ministerie delegaties van de blindenorganisaties Cuvee, 
Brailleliga en Belgische konfederatie (de koepel van blindenorganisaties zonder de 
Brailleliga) uitgenodigd om het eksperiment te evalueren. Alle blindenbonden (uitgezonderd 
de afgevaardigde van Licht en Liefde) stonden achter Cuvee's eis tot zelfstandige 
kiesparticipatie voor blinden zodat het ministerie besloot de blinden een tweede kans te 
geven met de Europese verkiezingen van 18 juni. Het eksperiment zal nu geschieden in de 
kiesarrondissementen Luik en Gent-Eeklo. De zelfstandige deelname van blinden aan een 
verkiezing is een Europese, zelfs een wereldprimeur. Voor meer informatie: Em. De Meyer, 
Nachtegaallaan 77, 2710 Hoboken, tel 03/827.31.03. 
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VLAAMSE BEWEGING 

EEN OUD VERHAAL 
EEN NIEUW BEGIN 

D
E nieuwe voorzitter van het IJzer-
bedevaartkomitee Lionel Vanden-
berghe stelde zopas het tema van 
de komende bedevaart, de 62ste, 
voor BIJ de motivenng verwees hij 
naar de stand van politieke zaken 
en verheugde zich over de gevor
derde staatshervorming Maar, al
hoewel dit een nieuw begin is zijn 
WIJ er nog met want „ er ligt 
opnieuw een grote uitdaging klaar 

voor de Vlaamse beweging Verder werken 
aan nog meer autonomie, mee helpen denken 
hoe dit nieuwe Vlaanderen zich verder zal 
ontwikkelen In de grote lijnen van de bede
vaarttraditie moet dit een demokratisch, ver
draagzaam en vredelievend Vlaanderen zijn " 

DAELS 

DIEPGANG 
Vandenberghe maakte van de gelegenheid 

gebruik om enkele nieuwe klemtonen te leg
gen, want na de tijd van de jundische spits
technologie waarvan de gewone man nauwe
lijks een lota begrijpt is de tijd gekomen om de 
Vlaamse beweging weer meer menselijke 
diepgang te geven, er is ongetwijfeld nood aan 
een solidaire samenleving met voldoende aan
dacht voor de zwakkeren, een maatschappij 
met minder oppervlakkigheid De Vlaamse 
beweging is altijd een idealistische beweging 
geweest waar het gemeenschapsstreven pri
meerde boven de individuele ik-behoeften 

Naast het politieke aspekt leefde in de loopgra
ven ook een drang naar een sociaal-betere 
wereld 

De Ijzerbedevaartvoorzitter ging ook met 
voorbij aan het kulturele aspekt en nep de 
Vlaamse beweging op om het Europa van na 
1992 voor te bereiden 

Vandenberghe „We moeten ons klaarma
ken om met onze Nederlandse identiteit het 
Europa zonder grenzen binnen te treden Sa
men, Vlaanderen en Nederland, zullen wij 
moeten optornen tegen de grotere kultuurge-
bieden Het internationale luik van de derde 
faze van de staatshervorming is in dit perspek-
tief belangrijk " 

Tijdens de zelfde perskonferentie werden 
twee uitgaven voorgesteld Eerst het vertrouw
de Jaarboek, reeds de 57ste uitgave, met alle 
teksten van de bedevaart 1988, de 11 novem-
ber-herdenking, het War Requiem in de kerk 
van Diksmuide, de vienng van Anton van 
Wilderode te Gent, ongemeen boeiend zijn de 
perskommentaren over deze gebeurtenissen 

Ook de In memor/am-brochure Paul Daels 
Het drukwerk bevat de uitvaarthomilie door 
dominikaan Van de Walle, de toespraken van 

Tijdens de 11 november-herden-
king verleden jaar in de k\\\e 
[tripte van Dilcmsuide zei VOS-
voorzitter Herman Vandezande: 
„Wij samen, als mensen van 
deze tijd, hebben de opdracht 
het oude ideaal verder uit te 
dragen en waa' te maken. Nooit 
komt er een einde aan de strijd 
voor menselijke bevrijding en 
waardigheid. De inzet daarvoor 
groeit spontaan uit het besef wat 
het betekent mens te zijn en te 
kunnen bouwen aan Vlaanderen 
en de Vrede!" 
Deze verwijzing naar het duren
de verhaal voor bevrijding en 
vrede is zowat het tema voor de 
komende IJzerbedevaart. 

Lionel Vandenberghe en Clem De Ridder 
Verder uittreksels van toespraken van de be
treurde voorzitter en reakties uit de pers 
Merkwaardig zijn de Negen Geboden van Paul 
aan zijn zoon Frans 

Het komitee stelde ook de uitgave van een 
penning Paul Daels voor 

VOS-ondervoorzitter Hugo Van Hemelrijk 
gaf tenslotte 'itleg bij de aanwezigheid van de 
Japanse Hibakusha-de\ega{\e die op dit ogen
blik in Vlaanderen aanwezig is en maandag j I 
een bezoek bracht aan de IJzertoren 

IJzerbedevaartsekretaris Baert gaf toelich
ting bij de affiche voor Diksmuide en bij de 
auto-aftiche waaraan een wedstrijd is verbon
den Materiaal kan op het IJzerbevaartsekreta-
riaat bekomen worden 

HIBAKUSHA-TRIBUNAAL 
Hibakusha is de Japanse benaming voor de 

overlevenden van Hiroshima en Nagasaki In 
totaal zijn er zo'n 360 000 Hibakusha, de 
meesten van hen kwamen na enkele uren of 
dagen het radioaktief besmette gebied binnen 
op zoek naar familie, om hulp te bieden of om 
puin te ruimen 

Deze mensen lijden nog steeds onder de 
lichamelijke, geestelijke en sociale gevolgen 
van de drama's op 6 en 9 augustus 1945 

Het IS op uitnodiging van de Medische 
Verenging voor de Preventie van een Atoom
oorlog dat de Hibakusha naar Vlaanderen zijn 
gekomen 

Heel de week waren zij hier op toernee en 
bezochten o m de Frontstreek en de IJzerto
ren Vanavond om 20 uur is de groep te gast op 
een internationaal Hibakusha-tnbunaal te 
Strombeek-Bever De zitting is een groots 
simulatiespel met rechters en advokaten van 
de atoombomslachtoffers en van de Amen-
kaanse en Japanse overheid Naast vier 
atoombomslachtoffers uit Hiroshima en Naga
saki die hun persoonlijke ervanngen zullen 
vertellen, worden ook een historikus, een arts 
en een overlevende van een Japans koncen-
tratiekamp als getuige opgeroepen 

De zitting wordt m het Nederlands gevoerd 
en de getuigenissen vertaald 

Inkom 200 fr 

(m.v.L) 

- Jaarboek 1988, 144 biz 200fr 
- In memoriam Paul Daels, 64 bIz. 120fr. 
Uitgaven van IJzerbedevaartkomitee, IJzerdijk 49, 
8160 Diksmuide; 051/50.02.86 
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DE FRANSE REVOLUTIE 
EN DE MILITAIRE DIENST 

O
p 22 september 1792 begon offi
cieel de Nieuwe Orde (ja, die 
term werd toen gebruikt), de 
Nieuwe Republiek, de Eerste Re
publiek, met nieuwe mensen, 
met een nieuwe tijdstelling- de 
eerste dag van de eerste maand 
van het jaar één (die nieuwe tel
ling bleef in gebruik tot 1 januari 
1806). 

De eerste regering liep uit op 
een terreurregime dat tienduizenden officieel 
fieeft terecfitgesteld. Die regering organiseer
de ook bloedige epuraties in de Vendee (men 
schat hier een half miljoen dode Fransen) en in 
de strijd tegen de Chouans in Bretagne/Nor-
mandië. 

DE LOTELING 
In Engeland en Duitsland werd de revolutie 

aanvankelijk met enig entoesiasme begroet; 
toen die terreur zo bloedig werd en onrecht
vaardig, verloor de revolutie in het buitenland 
aan geloofwaardigheid. Te meer toen die repu
blikeinse regering ook aan buitenlandse oorlo
gen begon, bvb. door de Oostenrijkse Neder
landen (ons land) binnen te vallen. 

In eigen land had de regering de Conscriptie 
ingevoerd: een lotingssisteem om al of met 
militaire dienst te moeten vervullen. Onze 
landen werden eerst officieus ingelijfd (bezet), 
daarna officieel ingepikt (1797), waardoor de 
Franse wetten ook hier geldig werden; het 
lotingssisteem incluis dat hier geldig bleef tot 
en met 1909. 

Het terreurregime van de République Fran-
galse une et individible werd vervangen door 
het korrupte Directoire dat wat later omverge
worpen werd door Napoleone Bonaparte die 
nooit goed Frans gesproken heeft maar met 
een Korsikaans-ltaliaans aksent. De Franse 
buitenlandse oorlogen hadden intussen aan 
300.000 Fransen het leven gekost. De cons
criptie was ook al bij ons ingevoerd en in 1800 
waren er al 3.643 Oostvlamingen (van het 
Departement de l'Escaut) onder de wapens. 

Een eerste lichting uit het Scheldedeparte-
ment (ongeveer Oost-Vlaanderen van nu, plus 
Zeeuws-Vlaanderen) moest in 1800 zevenhon
derd dertig man leveren die te Gent op de 
Kouter dienden samen te komen om te voet via 

In de Vendee, die sterk koningsgezind was en nog is, werd lange tijd verzet 
geboden tegen de Nieuwe Republiek. Net zoals in Normandië en Bretagne 
woedde een bloedige guerilla... 

De Franse revolutie begon op 14 
juli 1789 met de bestorming van 
de Bastille, het simbool van het 
vorstelijk absolutisme. 
Dat is natuurlijk een simplisti
sche voorstelling van zaken, een 
middel om de feiten te situeren 
in de tijd en overzichtelijk te 
houden. De werkelijkheid is na
tuurlijk ingewikkelder: waar en 
wanneer groeiden de ideeën die 
zogenaamd de ideeën van de 
revolutie waren? Kenden de be-
stormers van de Bastille die filo-
sofisch-staatkundige ideologie 
die de revolutie heeft voorbe
reid? 

Parijs naar Dijon te gaan. Er kwamen er amper 
141 opdagen, te Parijs waren ze nog met 99. 
Te Dijon kwamen er... twee aan. De prefekt 
van het departement kreeg toen een kwade 
brief van het ministerie van Oorlog dat er zich 
over beklaagde dat slechts twee mensen „se 
sont montrés sensibles a l'honneur d'etre 
enrolés sous les drapeaux de la victoire, de 
partager la gloire de cette memorable campa
gne, d'etre comptés au nombre des héros." 

TOCH DRIE... 
De prefekt antwoordde dat niet twee, maar 

wel drie consents te Dijon toegekomen waren, 
zij het dat de derde met een paar dagen 

(vervolg op pagina 22) [> 
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"LEEN BIJ DE ASLK, Rl 

"Leen bij de ASLK," zei de verkoper toen ik een auto wou kopen Jezaizien, nuntinan 
cieringen zijn uiterst interessant" 

"Leen bij de ASLK," zei mijn boekhoudertoen ik een eigen zaak wou beginnen "Zij weten 
wat het IS, zelfstandige te zijn Vandaar dat hun kredieten op maat zijn gemaakt Als je begrijpt wat 
ik bedoel" En, jawel, toen ik dit huis wou kopen (een buitenkans) kreeg ik dezelfde raad van mijn 
fiscaal expert "Lenen ? Dat doe je best bij de ASLK Want aan 'n hypotheeklening van de ASLK doe 
je 'n uitstekende zaak" 

AL JAREN BETER ir 
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Een geluk dat ik dat deed En ik raad iedereen aan hetzelfde te doen Zelfs al ben je nog 
geen klant bij de ASLK Wantjehebtaltijd uitzicht op een uiterst voordelige lening Ik kan het we
ten BIJ de ASLK nemen ze de tijd om naar je te luisteren Ze zetten alles goed opeen rijtje Hoe 
je persoonlijke situatie eruit ziet, wat de samenstelling van je gezin is, van welke fiscale voordelen 
je zoal kunt genieten en ga zo maar door 

Maardenknu met dat ik volledig op krediet leef Sparen doe ik ook En op de slimste ma 
nier Raad'ns waar 

LENEN. ASLKS 
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In sommige delen van Frankrijk zou de revolutie door de bevolking op gejuich worden onthaald. Om dat aan te tonen werd 
de prent ,,Het vertrek van de burger" getekend. In Vlaanderen lag die simpatie duidelijk anders... 

vertraging is gearriveerd. Aan de burgemees
ters (maires) van zijn departement schreef de 
prefekt dan een bel<lagbrief in dezelfde ron
kende terminologie van de revolutie en van tiet 
ministerie. 

Van de 703 conscrits vî aren er dus 727 
gedeserteerd. De jacht op de deserteurs kon 
beginnen. Hoeveel deserteurs waren er toen al 
sedert de opeisingen van 1797? 

In het Scheldedepartement 1053 en wel zo 
verdeeld over de conscriptiecentra: Gent 38, 
Ronse 8, Kwarement 57, Oudenaarde 20, 
Nevele 54, Deinze 27, Maldegem 46, Kaprijke, 
4, Assenede 26, St -Gillis-Waas 24, Beveren-
Waas 23, Haasdonk 58, Sint-Niklaas 12, Bel-
sele 41, Temse 3, Lokeren 8, Zele 22, Hamme 
23, Overmere 41, Dendermonde 6, Lebbeke 
33, Aalst 9, Ninove 25, Zottegem 74, Geraards-
bergen 13, Nederboelare 45, Nederzwalm 32, 
Oosterzele 25, Nederbrakel 21, Nazareth 60, 
Lochnsti 30, Waarschoot 16, Eekio 9, Sleidin-
ge 11, Evergem 6, Zomergem 6, Lede 21, 
Weiteren 15, Herzele 17, Hulst 13, Axel 9, 
Sluis 14, IJzendijke 4, Oostburg 4. 

Het aantal opgeroepenen groeide. Waar het 
centrum Deinze in 1805 reeds 36 soldaten 
moest leveren, werd dat in 1810, in 1813 reeds 
99. 

ZIELEHONDEN 
De jacht op deserteurs werd gevoerd door 

de Nationale Garde (een soort voorloper van 
onze rijkswacht) en haar vliegende brigades. 
Maar ook deurwaarders moesten vaststellin
gen doen. Te Gent b.v. deden twee deurwaar
ders 252 huisbezoeken op drie maanden tijd 
binnen een straal van twee mijl van hun 
woning. Soms werd vader en/of moeder aan
gehouden in afwachting dat de deserteur zich 
meldde, of kregen de ouders vijf, tien of vijftien 
soldaten te logeren op kosten van de gedwon
gen gastheer. Er waren nog dwangmiddelen: 
gevangenis en/of boete voor wie een deserteur 
verborg of niet aangaf, een boete van 1500 fr. 
voor wie een deserteur iets te eten gaf. Een 
geschoold werkman, meester in zijn vak, ver
diende zowat 1 fr. per dag. 

Er waren ook misbruiken: een veldwachter 
ontmoette een jongeman en vroeg diens i/ny-
brief (vr\is\e\\\ng van militaire dienst) te mogen 
zien. De jonge man toonde zijn (voor hem 
waardevol) dokument. De veldwachter wou dat 
echter niet teruggeven tenzij tegen betaling. 

Wie er zich ingeloot had, kon zich vrijkopen 
via zielehonden, dit waren profiteurs van het 
sisteem, die geld verdienden aan het vinden 
van een dienstvrije jongeman om tegen beta
ling (minimum 1500 fr.) de militaire dienst van 
iemand anders over te nemen. 

Hoe lang duurde die militaire dienst? 

Tot men ergens sneuvelde of omkwam aan 
een opgelopen verwonding; tot men een kwet
suur opliep die de soldaat voor verdere dienst 
onbruikbaar maakte; voor de anderen tot Na
poleon te Waterloo verslagen werd. Sommigen 
hadden er dus wel 15 jaar dienst en evenlang 
oorlog opzitten. 

En maar marcheren, 
kou... 

van Lissabon tot Mos-

Herman Maas 
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VOLKEN EN STATEN 

DONKER AFRIKA 

E
R IS wel een groot verschil tussen 
Noord-Afrika, tot aan de Sahara, en 
alles wat ten zuiden daarvan ligt Dit 
noorden heeft een Middelandse 
Zee-klimaat en een hoofdzakelijk 
Arabische bevolking Uit 1988 zijn 
ons geen biezonderheden bekend 
over de achterstelling en arabize-
ring van Berbers Wij mogen noch
tans aannemen dat die met afgeno
men zijn De gewapende strijd tus

sen het Marokkaans-Arabisch leger en de 
Sa/7arou/-guerilleros is wat geluwd maar met 
beëindigd 

VOLKENMOORDEN 
De Senegalezen hebben in Europa een 

faam van wreedheid verworven door de manier 
waarop zij tijdens de eerste wereldoorlog in het 
Franse leger vochten Senegal is echter de 
naam van een Staat, met van een volk Die 
Staat omvat een streek, Casamauce ge
noemd, met een bevolkingssamenstelling die 
weinig gelijkenis vertoont met het eigenlijke 
Senegal, veel meer daarentegen met Gambia, 
ooit ^en Bntse kolonie, door Senegal zonder 
veel misbaar aangehecht 

In 1988 bedroeft een eenzame stem zich 
over de aldaar voortdurende kulturele en bijwij
len ook hardhandigp volksmoord Maar wie in 
het Westen bekreunt zich om dit soort misda
den, wanneer zij door zwarten op zwarten 
gepleegd worden"? 

Aan wat in Soedan gebeurt hecht het Wes
ten meer belang Hier gaat het dan ook om 
een vijfjaren lange gewapende strijd Zoals 
steeds versluieren westerse media deze als 
een konflikt tussen ,,het islamitische gezag" 
en hiertegen rebellerende ,,knstenen en ani-
misten uit het zuiden" Dat de tegenstelling 
evengoed die van ,,Arabieren (en gearabizeer-
den)" tegen ,,negers" (Mande's, Niloten, Din-
ka's e a) zou kunnen heten, gaan zij uit de 
weg Komen wij dan met in de buurt van een 
rassenoorlog' Vooral daar de inzet van de 
strijd der zuidelijken zelfbestuur is, de noorde
lijken daarentegen willen macht over de zuide
lijken 

Het aantal Dinka's dat, praktisch zonder 
genoeg eten of kleren, op de dool is, wordt op 1 
miljoen geraamd En 300 000 zouden in Ethio
pië een voorlopig onderkomen hebben ge
zocht Internationale voedselzendingen berei
ken hen zelden Ofwel worden ze door het 
Arabische gezag ingehouden ofwel door het 
zuidelijk verzet bestookt (omdat ze regerings
troepen zouden bevoorraden) 

EENZAAM ERITREA 
In december ziet het er even naar uit dat 

vredesbesprekingen op gang komen Achteraf 
blijkt dat het Arabische gezag met echt ge
neigd IS om enig zelfbestuur, laat staan onaf
hankelijkheid, toe te kennen aan het zuiden 
Het verleent steun aan groepen uit Eritrea die 
tegen het Ethiopische gezag rebelleren Om
gekeerd toont dit even Airanmsche Ethiopi
sche gezag simpatie voor de Zuid-Soedanese 
rebellen Een ,,vredes"-verdrag zou dit steu
nen van wederzijdse rebellenhaarden moeten 
beëindigen Daarmee zouden de Zuid-Soeda-
nezen echter met geholpen zijn, wel integen
deel 

EPLF, het Eritrese Volksbevrijdingsfront, 
houdt met alleen stand in zijn 27 jaren oude 

66/14 - Ware er niet de landeng
te van Suez, Afrika zou het reus
achtigste eiland van de wereld 
zijn. Het is een wonderlijk vaste
land, waar het leven verloopt 
volgens oeroude patronen. Het 
is nog steeds doende, de inhali
ge greep van het Westen van 
zich af te schudden en het ziet er 
naar uit dat zijn oeroud eigen 
wezen het westerse vernis zal 
doorbreken en terugkeren naar 
voor onze begrippen geschiede
nisloze toestanden. 

opstand tegen het Ethiopische gezag, het 
maakt zelfs vordenngen Begin april door
breekt het in Noord-Eritrea de Ethiopische 
lijnen en verovert het stadje Afabet Minder 
dan een maand later ontruimt het regeringsle
ger zonder slag of stoot Tessenei, Haicotu en 
All Gider, drie stadjes in de buurt van de 
Soedanese grens De Soedannegers kunnen 
er maar wel bij varen 

Het EPLF bestuurt nu een bevrijd gebied 
van meer dan 30 000 km^, bevolkt door bijna 1 
miljoen mensen Voegt men daaraan de half-
bevrijde gebieden toe, dan zijn het er zeker 
anderhalf miljoen De werking van het EPLF 
gaat verder dan militaire bevrijding Het treedt 
als een verantwoordelijke regenng op 

De Entreeers (uit verschillende volksgroe
pen bestaand) staan in de wereld nogal alleen 
Het Oostblok, traditionele verdediger van de 
kleurvolkeren — tegen blanken — speelt hier 

een andere rol Rusland steunt Ethiopië Het 
Westen ziet Entrea graag rebelleren maar 
steekt geen pink uit om het diplomatiek of 
anderszins te helpen De Arabische wereld, 
nochtans zo vlak bij — ook aan de andere 
oever van de Rode Zee — interesseert zich 
met aan het konflikt omdat geen van beide 
opponenten Arabisch of mohamedaans is 

BOEROENDI 
Wereldaandacht heeft in 1988 een land 

gekregen dat ooit Duitse kolonie, daarna Bel
gisch mandaatgebied van de Volkenbond was 
en in 1962 onafhankelijk werd Boeroendi Net 
zoals in het naburige Rwanda leven er drie 
rassen dooreen Toetsi's, Hoetoe's en pyg
meeën De Toetsi's zijn de bazen, al bedraagt 
hun aantal slechts een breukdeel van dat der 
Hoetoe's Een groot anti-Hoetoe-pogrom had 
reeds in 1972 plaats In augustus 1988 wordt 
plots gewag gemaakt van een nieuw Er is 
sprake van 25 000 doden Het zou de Toetsi-
weerwraak zijn voor een Hoetoe-woede-uitbar-
sting, waarbij een duizendtal Toetsi's zouden 
omgekomen zijn 

De Boeroendese regering doet of haar neus 
bloedt en ontkent het bestaan van etnische 
tegenstellingen Deze regering is, zoals het 
leger dat het pogrom pleegde, m Toetsi-han-
den 

Meer dan 40 000 Hoetoe's vluchten naar 
Rwanda In oktober wordt een nieuwe regering 
gevormd met een Hoetoe als eerste-minister, 
de meerderheid der ministers zijn eveneens 
Hoetoe's In december meldt Amnesty Interna
tional toch nog altijd aanhouding van Hoe
toe's, vooral van zulke die gediplomeerd zijn of 
op een andere wijze tot de leidino ••evenden 
kunnen gerekend worden 

Hoe representatief zijn de Hoetoe-mimsters 
voor hun volk"? In pers-vraaggesprekken leg
gen ZIJ nadruk op het zgn met-bestaan van 
een etnisch probleem Boeroendi's president 
en sterke man Bu\.ya letterlijk „nationale 
eenheid is de eniae oplossing voor dat etnisch 
probleem" Wat verstaat die man dan onder 
,,nationaal"' 

SUID-WES 
En dan is er nog Zuid-Afrika en Zuid-West-

Afrika of Namibië 

Goeverneur-generaal Louis Pienaar, de man 
van Zuid-Afnka in Namibië, deelt in augustus 
mede dat hij van plan is verkiezingen per 

> 
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VOLKEN EN STATEN 

'if. 

Augustus '88. Hoetoe-jongen op de vlucht in Rwanda, verminkt door Toetsi-
weerwraak. (foto AP) 

volksgroep te organiseren. Dit willen UNO en 
SWAPO (de door Ovamtxi's beheerste ver
zetsbeweging) juist niet. Die willen alleen van 
een Namibische natie horen. 

Belangrijk is hoe dan ook dat er verkiezin
gen moeten komen, krachtens een akkoord 
tussen Zuid-Afrika, Angola, Cuba en de VSA, 
met steun van de USSR. Dit akkoord wil 
Cubanen en SWAPO ten noorden van de 16e 
breedtegraad doen terugtrekken, de Zuid-Afri
kanen weg uit Namibië en dit laatste onafhan
kelijk. 

Ten overvloede weze hier herinnerd aan het 
door westerse media verhulde feit dat de 
Blanken in ,,Suid-Wes", tegen Pretoria in, al 
tien jaren bezig zijn met het geleidelijke afbre
ken van de apartheid. Op dit ogenblik is die er 
dus niet meer. 

STRAALTJE HOOP 
De wending die het Namibië-konflikt neemt 

heeft dadelijk een weerslag op de houding van 
de wereld tegenover Zuid-Afrika en op de 
hervormingsplannen van dit land tegenover 
zijn zwarte meerderheid. Deze weerslag is 
milderend. Gaat Armaggedon dan toch niet 
door? 

Het betekent niet dat het geweld verdwijnt: 
Zoeloe's en Xhosa's blijven elkaar de kop 
inslaan: half februari zijn het er al 400. 

Anderzijds worden de hervormingsplannen 
van de Nasionale Partij in gevaar gebracht 
door het sukses van de Konservatieve Partij in 
tussentijdse verkiezingen. Het komt zo ver dat 
Pretoria sommige rechtse vergaderingen ver
biedt. Inmiddels wordt de groepsgebiedenwet 
op de helling gezet, zoal niet juridisch dan toch 
in de praktijk. En dun straaltje hoop bestraalt 
weer de Kaap de Goede Hoop. 

Karel Jansegers 

ADVERTENTIE 

Alle persoonlijke en technische verzekeringen. 

^ 
0coodt VERZEKERINGSMAKELAARS 

E 3 PLEIN 1 9218 GENT (Ledeberg) 

Sf (091) 31 25 25 Telex 12.581 d e c o v e B Fax (091) 31 26 92 
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BIOS 

LAMENT FOR 
CHRISTINE 
KEELER 

Nic van Bruggen schreef in 1972, in zijn 
bundel Een benauwde levenslijn (Manteau) 
een reeks gedicliten onder de noemer Lament 
for Christine Keeler, waaruit het volgende 
citaat 

Zoals Ophelia nooit oud zou worden 
— en Monroe niet, en Mansfield niet — 
zal dit donker gelaat en zijn licht 
sterven in de kamer der dekade. 

Waarschijnlijk is hier het woord dekade 
verkeerd gebruikt, om een tienjarige periode 
aan te duiden, maar sowieso krijgt Van Brug
gen geen gelijk, want er is in de in 1988 
geproduceerde Engelse film Scandal van Mi
chael Caton-Jones, die het hele geval uit 1963 
nog eens overdoet. Toen 1963 gaven onthulli-
ingen in de Britse pers aanleiding tot het meest 
ophefmakende politieke schandaal van de 
eeuw: De Profumo-affaire. Centrale figuur was 
de toenmalige defensieminister John Profumo 
(lan McKellen), die een verhouding had met 
call-girl Christine Keeler (Joanne Whalley-Kil-
mer), die tegelijkertijd het bed deelde met de 
Russische militaire attaché Eugene Ivanov 
(Jeroen Krabbé). Deze Ivanov leeft nu nog en 
heeft vanuit Rusland zijn kritiek op de onjuist
heden in deze film geuit, maar dat was ook te 
verwachten. Het jaar was nog niet om of 
Profumo werd tot ontslag gedwongen — terwijl 
iedereen hem toch een grandioze carrière had 
voorspeld —, zat Christine Keeler te brommen, 
was Ivanov vlug naar Rusland afgereisd voor 
dringende zaken en was Stephen Ward (John 
Hurt), de ontdekker van Christine, niet meer in 
het land der levenden. 

Deze 114 minuten durende film is de eerste 
film van Caton-Jones, en zal hem waarschijn
lijk het nodige krediet opleveren om er nog te 
maken. Dit is een ernstige poging om deze 
toch erg kiese zaak, eerlijk en toch een kat een 
kat noemend naar voor te brengen. Het is een 
bijna te precieuse weergave en schildering van 
deze vroege jaren zestig, waarin een blote 
borst nog maar af en toe in de schandaalbla-
den werd getolereerd, waarin de regisseur de 
door de enen pooier, door de anderen slachtof
fer genoemde Stephen Ward, een eerlijk pro
ces geeft. En dit tenwijl gepoogd werd om 
Christine Keeler en de andere seks-brok Man-
dy Rice-Davies (Bridget Ekland) niet voor te 
stellen, zoals de schandaalbladen hen destijds 

Christine Keeler itostte de slolp van defensieminister Profumo... Het dateert van 
1963. 

aan de schandpaal meenden te moeten spijke
ren. Het verheft de film duidelijk boven het 
niveau van de exploitatiefilm. 

De prestatie van John Hurt, net zoals die van 
Joanne Whalley-Kilmer liggen boven het nor
male en het verhaal is nog steeds waard 
verteld te worden. Wat Hurt hier weergeeft is 
een verscheurde, weke, verdorven, ijdele en 
vriendelijke man, en dat is Stephen Ward 
waarschijnlijk ook geweest. 

ADVERTENTIE 

De hele film is gebaseerd op het boek van 
Christine Keeler — die voor het festival van 
Cannes uit de kast werd gehaald — die be
weerde dat ze nu eens eindelijk de waarheid 
ging vertellen. 

Om eerlijk te zijn, voor de eerste keer is de 
film beter dan het tjoek, dat enkel de waarde 
heeft van een curiosum. 

Willem Sneer 

De Staatssekretaris voor het Brusselse Gewest Jef Valkeniers, bevoegd voor de sociale huisvesting 
heeft binnen de Brusselse Gewesteli|ke Huisvestingsmaatschappij een nieuwe dienst opgericht: 

WOONINFO 
Wenst u meer te weten over 

• KOMFORTPREMIES 
• BOUW- EN 

VERWERVINGSPREMIES 

• RENOVATIEPREMIES 
of over de premies voor 

• GEVELREINIGING 
• AANLEG VAN VOETPADEN 
of over de 

• VERHUIS-, HUUR- EN 
INSTALLATIETOELAGEN 

of indien U meer algemene 
informatie wenst over de 
huisvesting m de 19 gemeenten .? 

AARZEL DAN NIET, 
WEND UTOT 

WOONINFO 
Noordstraat IB 1000 BRUSSEL 

Open elke dag van 9 tot 14.30 uur (uitgezonderd weekeinde) 

TEL.: 02/512.32.92 
512.35.25 
512.44.90 LAAT BRUSSEL WEER ADEVEN 
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SPORT 

HOE GROOT IS DE 
AFSTAND TUSSEN 

KV MECHELEN EN AA GENT? 

H
ET is niet mis wat KV Mechelen 
onder trainer Aad de Mos lieeft 
gepresteerd: de nationale bel<er 
eerst, de Europacup daarna en nu 
als kroon op het werk de landsti
tel. Bovendien werd in weinige 
jaren tijd een slijtagebestendige 
struktuur neergezet. KV beschikt 
over een brede spelerskern waar
in nog vele talenten verder moe
ten rijpen. Voor de nieuwe trainer 

Ruud Krol zijn alle mogelijheden zeker nog niet 
uitgeput. Maar de prestaties zullen van nu af 
aan een toegevoegde dimensie krijgen. Het 
nieuwe is er af, de investituur is begonnen. In 
drie jaar tijd werd het toeschouwersgemiddel
de verdubbeld (van vijf naar ruim tien duizend) 
en die cijfers moeten nu worden vastgehou
den. 

GLANS 
Mechelen ging in de afgelopen kompetitie 

met onmiskenbaar gezag „voorbij" Ander-
lecht dat gek genoeg nog voldoende punten 

in de nationale voetbailtompeti-
tie zijn sinds zondag al de teer
lingen geworpen. AA Gent won 
het naltampioenscliap van twee
de Iclasse en promoveerde daar
door opnieuw naar de lioogste 
afdeling. 
De oude Gantoise voedt op slag 
opnieuw grote ambities. In de 
stad van Artevelde is men van 
oordeel dat de Buffalo's mits een 
goed en gedurfd management -
en daaromtrent bestaan er nu 
minimale waarborgen - in de 
sporen van KV Mechelen moeten 
kunnen treden. Waaruit mag 
worden afgeleid dat de klub van 
John Cordier „model" staat voor 
al wie met de eigentijdse midde
len - sponsors, geld, investe
ringsmaatschappij, loges en/of 
seats, adverteerders, kommer-
ciële nevenaktivlteiten - naar 
de top wil doorstoten. 
Dat is begrijpelijk want in de 
sport hebben de winnaars on
veranderlijk het gelijk aan hun 
kant. 

KV-spits Ohana in duel met de Ander-
lechtenaar Musonda in het zoveelste 
topduel tussen de twee groten uit het 
Belgisch voetbal. (loto pvb) 

verzamelde om in een „normaal" jaar met 
enige glans landskampioen te worden. De 
Brusselaars, die in de voorbije jaren teveel 
talent inleverden, hebben overigens begre
pen: hun transferaktiviteiten krijgen een ver
nietigende allure. Na Degryse, Van der Linden 

en Stojic wordt nu ook over de terugkeer van 
Enzo Scifo gesproken. 

De afstand tussen de twee koplopers en de 
achtervolgers dreigt dan ook nog groter te 
worden. Vooral Club Brugge liet in de voorbije 
maanden veel pluimen. Inwendige turbulen
ties verstoorden het evenwicht van de kwanti
tatief en kwalitatief erg kwetsbare spelerskern. 
Het komt zeer ongeloofwaardig over wanneer 
de klubleiding, die elk gevoel voor public 
relations mist, de weggestuurde trainer Henk 
Houwaert achteraf voor die ongunstige ontwik
kelingen verantwoordelijk stelt. Club kon in 
extremis toch nog de Europese kwalifikatie 
veilig stellen. 

AMUSEMENTSWAARDT 
Het zal volgend seizoen onder Georges 

Leekens in de Uefacup aantreden samen met 
Antwerp en/of Anderlecht en/of Luik. Daarover 
zal de Belgische beker uitsluitsel moeten bren
gen. Antwerp en Club Luik bevestigen zonder 
evenwel echt verder door te groeien. Antwerp 
voetbalde grilliger maar zeker spektakulairder 
dan het koele en berekende Club Luik dat in de 
echte topduels systematisch voor de (gemak
kelijke) rol van de underdog koos en buiten
huis zelden of nooit om de amusementswaar
de van de partij gaf. 

Onderin startte na het diep ontgoochelde 
Racing Genk op twee minuten van het einde 
van het kampioenschap ook RWD Molenbeek 
in elkaar. Het wedervaren van de oude Daring 
is bijzonder pijnlijk. Toen de huidige bestuur
ders de failliete klub voor een halve appel en 
een half ei bij de curatoren opkochten, beloof
den zij de spelers en supporters een betere 
toekomst. Het is een tneste tocht geworden. 
Nooit werd er geïnvesteerd, nooit werd er een 
struktuur neergezet. De klub leefde sportief en 
financieel onder het bestaansminimum in een 
omgeving die nochtans mogelijkheden inhield 
want het is toch ondenkbaar dat de hoofdstuk 
geen twee eerste klasse klubs zou kunnen in 
leven houden... 
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SPORT 

Trainer René Vandereycken loodste 
AA Gent opnieuw naar de hoogste 
voetballclasse. (foto FM) 

Overigens genoten niet enkel in de eerste 
klasse de dalers ooit groot aanzien. Ook in de 
tweede klasse pretendeerden de gebuisden 
ooit de hoofdrol Hasselt was zelfs een jaar 
eerste klasser en Harelbeke speelde vaak in 
de nakompetitie... 

SANS GENE. 
In die tweede klasse was Germinal Ekeren 

ongetwijfeld de ploeg van het jaar. De nieuw 
gepromoveerden werden overtuigend... kam
pioen en ZIJ melden zich nu als de tweede 
ploeg van Groot-Antwerpen. Ekeren was al erg 
bedrijvig op de spelersmarkt en sportief staat 
het er nu al beter voor dan het blijkbaar totaal 
ontredderde Beerschot dat op de laatste speel
dag tot in de achtentachtigste minuut een 
volwaardige tweede klasser was... 

Het doek is dus gevallen maar daarmee 
houdt het spektakel nog niet op. Want de 
onfnsse vertoningen gaan gewoon verder 
door: na de Mos en Anderlecht was er in de 
voorbije week de klucht rond Houwaert en 
Leekens bij Club Brugge. En dat de spelerso
vergangen al midden in het kampioenschap 
worden beklonken mag worden afgeleid uit de 
lange lijst transfers die in de voorbije dagen 
nagenoeg overal „sans gêne" werden bekend 
gemaakt. De zeden zijn veranderd en het is 
misschien wijzer zich daar met meer over op te 
winden. Het helpt toch met. 

DELGADO 
SANT IN EIGEN LAND 

In mei beheerst voetbal het binnen- en 
buitenlandse sportgebeuren. Toch wil dit met 
zeggen dat daarmee alles is gezegd. In de 
lentemaand bij uitstek neemt de wielersport 
afscheid van de voorjaarsklassiekers en de 
Vuelta opent het rondeseizoen. 

De Ronde van Spanje kreeg haar voorbe
stemde winnaar: Pedro Delgado. De omstre
den Tourlaureaat van vorig jaar loste daarmee 
een uitstaande schuld In. In 1988 gaf Delgado 
forfait voor de eigen nationale ronde en dit 
werd hem niet in dank afgenomen. De Vuelta 
voorbij en de Giro begonnen: zo is dat. De 
Ronde van Italië kan dit jaar bogen op een 
sterk en internationaal deelnemersveld. Onze 
eigen Claudy Criquielion is ook van de partij. 

Hij komt natuurlijk niet onmiddellijk voor de 
eindzege in aanmerking. Bijzondere aandacht 
gaat ook uit naar het duel Hampsten-LeMond. 

De vraag omtrent Gregs terugkeer naar de 
top werd al enkele malen gesteld maar nog 

ADVERTENTIE 

nooit beantwoord. De oud-wereldkampioen 
moet begrijpen dat blijven zwijgen een beken
tenis inhoudt... 

STIEFKIND 

In eigen land viel verder het doek over de 
handbalkompetitie. Neerpelt werd in deze Lim
burgse sport bij uitstek nog maar eens lands
kampioen. Even zag het er nochtans naar uit 
dat Hasselt zijn slag zou thuishalen maar het 
laatste weekend was er voor deze laatste 
teveel aan. Anderzijds won de nationale bas-
ketbalploeg het kwalifikatietornooi in Portugal 
met groot oven/vicht. Dat moet een geweldige 
opsteker geweest zijn voor de nieuwe verant
woordelijken. Want het stiefkind van ons bas
ketbal scheen definitief onterfd. Misschien is 
dat dus toch met zo. Al wachten we toch beter 
nog even vooraleer definitief te juichen. 

Flandrien 

^ , - ^ ^ * ' " 

fc> 

Inrichting van direktiekantoren 
Systeemmeubleen 
Ergonomisch zitkomfort 
Totaalinrichtingen 

ANTWERPEN: ANTWERPSESTEENWEG 363 
TEL. 03/480.22.51 
BRUSSEL: TOLLAAN - PLANET I - 101 B 
STEVENS-WOLUWE — TEL. 02/725.20.35 

2500 LIER 

1940 SINT-
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TELEVISIE 

ZATERDAG 27 MEI 
BRT1 
15 00 De stervende fresko's van Sumela, dok 
16 00 Aan de baai bi| maanlicht film 
18 20 Postbus X, sene 
18 50 Boeketje Vlaanderen, info 
20 00 Buren, serie 
20 25 Moordmachine, TV film 
22 45 Sport op zaterdag 
23 15 In de hitte van de nacht, serie 

VTM 

17 00 Tekenfilms 
18 00 She's the shenff, sene 
19 30 Benson, sene 
20 00 Anna of the 1000 days, film 
23 00 The night stalker, film 
Ned 1 
15 30 Pietje Kortstaart, tekenfilm 
19 19 Weg van de snelweg, Yorkshire 
19 50 Hooperman, sene 
20 20 G'oud en nieuw, show 
21 33 Rondom tien Straatmuzikanten 
23 41 St. Elsewhere, serie 

Ned.2 
16 00 Dynasty, sene 
16 50 Goud van oud, muziek 
1815 New wilderness, natuurserie 
18 45 Top 40 
19 25 Wijnexpres, info 
20 29 Beauty & the beast, serie 
22 35 Scarface, film 
Ned. 3 
21 00 Finale Lisztconcours '89 

BRT 1 
11 00 De zevende dag, praatkaffee 
13 00 Sunday proms, koncert 
15 40 Dik Trom weet raad, Ned jeugdfilm 
16 50 De speelvogels, sene 
17 40 Malvira, sene 
1815 Toen Lotte onzichtbaar werd, serie 
18 40 De kollega's, sene 
20 30 Omtrent, Soma Pelgrims 
21 25 Fanklub — Finale 
23 00 Triomf van het westen, dok sene 

BRT 2 
20 30 Nacht van de profvoetballer, show 

21 20 Grote prijs F1 van Mexico 

VTM 

15 00 Zondag matinee 
18 00 Kojak, sene 
20 00 Servicegolf, mensen helpen 
20 30 Hostile Witness, TV-film 
23 20 A breath of scandal, film 
Ned. 1 
15 30 Klaverweide, serie 
17 36 Op de loop, serie 
18 01 Vara's kindermenu 
19 07 De reis van de „Earth Star Voyager" SF-fiim 
21 27 Philip Marlowe, sene 
22 47 Avondrood, teater 

Ned.2 
19 00 Filthy, Rich and Catflap, sene 

20 10 Vier paarden rond, reportage 
21 05 French & Saunders, sene 
21 35 Paul Haenen begint, sketches 
22 26 Quaertermame's terms, drama 
Ned. 3 
21 25 Een pijnlijke zaak, TV-spei 

MAANDAG 29 MEI 
BRT 1 

17 00 Flipper, sene 
17 30 Arnold, sene 
18 30 Avonturenbaai, sene 
18 55 Wijn, dok sene 
20 00 De drie wijzen, spel 
20 40 Na de oorlog, serie 
21 35 Labyrint, Profeet in eigen land 
23 00 Huizen kijken, info 

BRT 2 

19 00 Zonen en dochters, sene 
19 30 Kon. Elisabethwedstrijd voor viool 
VTM 
17 00 Tekenfilms 
18 00 Batman, serie 
18 30 Cijfers en letters 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 The two worlds of Jennie Logan, film 
22 30 Vroemtuigen, info 

23 00 Taxi, sene 

Ned 1 
16 00 The Seventhe voyage of Sinbad, film 
18 00 Feesten uit de hele wereld, dok sene 
18 46 Pimmetie Panda, sene 
19 18 De Boboies, sene 
19 51 Places in the heart, film 

21 45 In terapie, seksproblemen 

Ned.2 
17 25 Chinese chef kulinair 
1818 The real ghostbusters, serie 
19 10 Wordt vervolgd, tekenfilms 
20 29 North & South, sene 

DINSDAG 30 MEI 
BRT 1 
17 00 Flipper, sene 
17 30 Arnold, sene 
18 30 Jan zonder vrees, serie 
18 40 Op het terras, 60 + 
20 00 Argus, praatprogramma 
21 00 De 50 prijzen van Jos Ghysen, spel 
21 45 Modem, Nieuwe Vlaamse Archeologie 
22 45 De draad van Ariadna, praatprogramma 

BRT 2 

19 00 Zonen en dochters, sene 
19 30 Kon. Elisabethwedstrijd voor viool 
23 15 Thuiszorg, info 

VTM 
17 00 Tekenfilms 
18 00 Batman, sene 
18 30 Cijfers en letters 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Diamonds, sene 
21 00 Klasgenoten, Patrick Dewael 
22 30 Wallenberg, sene 

23 20 VTM-Sport 

Ned 1 
15 30 James Herriot, sene 
18 00 Rowena en de zeehond, serie 
18 25 Tekenfilms 
20 10 A different world, serie 
20 42 Ja, natuurlijk, natuurprogr 
23 06 Nocture, klassieke 

Ned.2 
16 00 Surrogaat vader, TV film 
17 38 Dieren in het wild, natuursene 
18 27 Eten uit eigen tuin, mfo 
19 25 Alf, sene 
20 29 Onze ouwe, sene 
22 10 De fabriek, sene 

Ned. 3 
21 03 Muziek uit Nederland, koncert 
21 28 Nabij-Veraf, over zelfmoord 

WOENSDAG 31 MEI 
BRT1 
17 00 Flipper, serie 
17 30 Arnold, serie 
18 05 Merlina, sene 
18 30 De tovenaar van Oz, sene 
18 55 Mode 89 
20 00 Pak de poen, spel en show 
21 35 Wie schrijft die blijft, literair 
22 45 Container, praatprogramma 

BRT 2 
19 00 Zonen en dochters, sene 
19 30 Kon. Elisabethwedstrijd voor viool 

VTM 
17 00 Tekenfilms 
18 00 The oldes Rookie, sene 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Zware jongens, Vlaamse film 
21 35 Star, filmnieuws 
23 00 Cheers, sene 

Ned 1 
15 50 De kaketoes van West-Australie, dok sene 
16 35 Lassie, serie 
18 30 Jody en het hertejong, serie 
19 55 De Campbells, sene 
20 20 De Okavango, sieraad van de Kalahari, dok 
21 55 Op de vlucht voor een tiran, reportage 

Ned.2 

1615 Supergirl, film 
18 35 Countdown, pop 
19 25 Family Ties, sene 
20 29 Miami Vice, sene 
22 10 Brewster's millions, film 

DONDERDAG 1 JUNI 
BRT1 
17 00 Flipper, serie 
17 30 Arnold, sene 
18 05 Kung Fu, sene 
18 55 Levende aarde, dok sene 
20 00 Buren, sene 
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EEN FILM PER DAG 

20.30 Panorama, aktualiteiten 
21.35 De Dirtwater dynastie, serie 
22.45 Fllmspot, info 

BRT 2 
19.00 Zonen en dochters, serie 
19.30 Kon. Elisabethwedstrijd voor viool 
VTM 
17.00 Tekenfilms 
18.00 Batman, serie 
18.30 Cijfers en letters 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Tien om te zien, show 
21.00 Dallas, serie 
22.30 Odd couple, serie 
23.00 Jake and the Fatman, serie 
Ned. 1 
16.01 Kermis der ijdelheid, serie 
17.45 Vara's kindermenu 
19.21 Een klas apart, serie 
21.35 Cagney & Lacey, serie 
23.30 Paolo Conté, l̂ oncert 

Ned. 2 
17.35 Alrwolf, serie 
18.25 David, de kabouter, serie 
20.29 Growing pains, serie 
20.55 Grijpstra en De Gier, serie 
21.47 L.A. Law, serie 
Ned. 3 
19.55 Holland festival: De Materie, opera 

VRIJDAG 2 JUNI 
BRT 1 
17.00 Flipper, serie 
17.30 Arnold, serie 
18.10 Schoolslag, spel 
18.50 Levende aarde, dol<. serie 
20.00 Buren, serie 
20.20 Bronco Billy, film 
22.15 Boksen, rechtstreekse reportage 
23.45 De nachten van de revolutie, serie 
BRT 2 
19.00 Zonen en dochters, serie 
19.30 Kon. Elisabethwedstrijd voor viool 
VTM 
17.00 Tekenfilms 
18.00 Batman, serie 
18.30 Cijfers en letters 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Allen, film 
22.30 Dear John, serie 
23.00 Stones for Ibarra, 2-delige serie 
Ned. 1 
15.20 Centennial, serie 
16.10 Avontuur, dok. serie 
17.44 Henderson Kids, serie 
19.45 Father Dowiing, serie 
20.30 Op zoek naar mijn moordenaar, dok. 
22.40 In 't holst van de nacht, serie 
23.30 De primeur, TV-film 
Ned. 2 
16.00 Tros telearchief, retro 
17.00 Derrick, serie 
18.20 Suske en Wiske, serie 
18.42 Familie Oudenrijn, serie 
19.05 Knight Rider, serie 
20.29 'n Moordstuk, klucht 
22.35 Het staat in de krant, TV-film 

In de platvloerse klucht „Zware jongens" moeten Gaston Berghmans en 
Leo Martin zorgen voor het amusement. Woensdag 31 mei op VTM om 20 u. 

ZATERDAG 27 MEI 

THE NIGHT STALKER 
Joernalist Carl Kolchak is hé t sensatie-

verhaal van de eeuw op het spoor: een 
stokoude vampier duikt na een winterslaap 
van enkele honderden jaren opnieuw op in 
het nachtleven van Las Vegas. Amerik. 
thriller uit 1971. (VTM, om 23u.) 

ZONDAG 28 MEI 

A BREATH OF SCANDAL 
Amerik. film uit 1960 met o.a. Sophia 

Loren, John Gavin en Maurice Chevalier. 
De jonge adellijke weduwe Olympia wordt 
in 1905 omwille van haar schandalig ge
drag van het Weense Hof verbannen door 
keizer Franz Joseph. (VTM, om 23u.20) 

MAANDAG 29 MEI 

PLACES IN THE HEART 
Edna Spalding (Sally Field) is een wedu

we met twee jonge kinderen. Ze zit met een 
aanzienlijke schuldenlast en knjgt van 
bankdirekteur Denby de raad haar boerde
rij te verkopen en de kinderen te plaatsen. 
Amerik. film van Robert Benton uit 1984. 
(Ned. 1, om 19u.51) 

DINSDAG 30 MEI 

LA PETITE ALLUMEUSE 
Franse satirische film van Danièle Du-

broux uit 1987 met Roland Giraud, Alice 
Papierski en Pierre Arditi. Camille, nog 
geen veertien, is vastbesloten de veertigja
rige Jean-Louis te verleiden. Hij is direkteur 

van een vakantiekolonie en een goede 
vriend van haar vader. (RTBf 1, om 
22U.4S) 

WOENSDAG 31 MEI 

ZWARE JONGENS 
Gaston is brandkastkraker en heeft altijd 

solo gewerkt én in opdracht. Hij is vrijgezel 
en gaat zo weinig mogelijk om met andere 
mensen, tot hij het pad kruist van Leo, een 
man die ver boven zijn stand leeft en 
anderen laat meegenieten van valse che
ques en ongedekte creditcards. Heel wat 
vermaak in deze Vlaamse film van Robbe 
de Hert uit 1984. (VTM, om 20u.) 

DONDERDAG 1 JUNI 

LE PROFESSIONAL 
Franse misdaadfilm uit 1981 met Jean-

Paul Belmondo, Robert Hossein en Cyrille 
Claire. De geheim agent Josselin Beau
mont wordt naar Afrika gestuurd om er een 
korrupte diktator' uit te schakelen, maar 
door het keren van de politieke wind wordt 
hij door de eigen regering verraden. (RTL-
TVI, om 20U.05) 

VRIJDAG 2 JUNI 

BRONCO BILLY 
Bronco Billy is een rondtrekkende cirku-

sartiest, op zoek naar een vrouwelijke part
ner voor zijn gevaarlijk nummer. Op een 
dag duikt Antoinette Lily op. Zij is een rijke 
erfgename die verplicht was te trouwen om 
te kunnen erven... Naast Sondra Locke 
akteert en regisseurt Clint Eastwoord... (TV 
1, om 20U.25) 
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UIT DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Na afloop van het Volksunie-Parti|bestuur van 

maandag 22 mei j.l. heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid 
ten behoeve van de pers. 

De onrust bij de werknemers van de Kempische 
Steenkoolmijnen over de toekomst en hun werkze
kerheid IS bijzonder groot en neemt gaandeweg toe 

De Volksunie wenst erop te wijzen dat zij nu meer 
dan ooit begrip heeft voor de benarde situatie waarin 
de mijnwerkers zich bevinden In het eigen bedrijf 
worden zij overstelpt met negatieve berichten over de 
leefbaarheid van de KS Buiten het bedrijf staan zij 
tegenover een muur van onbegrip, in de hand ge
werkt door het verbeterde ekonomisch klimaat en een 
onwaarschijnlijke reeks van berichten over „het Lim
burgs ekonomisch mirakel" De mijnwerkers staan 
tussen hamer en aambeeld 

De Volksunievraagt dat de Vlaamse gemeenschap 
ten volle haar verantwoordelijkheid voor de mijnwer
kers en de mijnregio zou opnemen Hierbij dienen 
alle aspekten van het dossier in ovenweging te 
worden genomen Zo zal vooreerst vastgesteld moe
ten worden dat de situatie van de werkgelegenheid, 
ondanks een toename van het aantal jobs als gevolg 
van verbeterende konjunktuur, nog steeds aanzien
lijk slechter is dan in de rest van Vlaanderen De 
achterstand van Limburg t o v Vlaanderen blijft be
staan Met name het wegwerken van deze achter
stand was het objektief van Toekomstkontrakt Lim
burg dat bij de sluiting van de oostelijke KS-zetels 
werd voorop gesteld De Volksunie wil eraan herinne
ren dat zowel de Vlaamse als de Belgische regering 
zich, samen met de Europese Kommissie, hiervoor 
garant hebben gesteld t o v de proviincie Limburg 

Algemeen kan worden gesteld dat het rekonversie-
beleid t o v Limburg (net zoals tegenover andere 
rekonversiegebieden) onvoldoende armslag krijgt 
Als er al tewerkstelling wordt gekreeerd, dan gebeurt 
dit buiten de overheid om Ook de beloften om binnen 
de verschillende overheidsdiensten werk te maken 
van bijzondere inspanningen voor Limburg werd — 
op enkele zeldzame uitzonderingen na — met hard 
gemaakt De Volksunie is van oordeel dat er primo 
een degelijke evaluatie moet worden gemaakt van 
het gevoerde rekonversiebeleid tot hiertoe en secun-
do dat de goede ekonomische konjunktuur geen 
argument kan zijn om het gebrek aan overheidsoptre
den te vergoeilijken 

Hoedanook liggen de behoeften van de provincie 
Limburg anders dan in de rest van Vlaanderen Als 
jongste provincie is er, in de tijd gezien, langer dan 
elders een behoefte aan supplementaire tewerkstel
ling Dit impliceert een aangehouden inspanning van 
de overheid, o m inzake huisvesting, onderwijs, 
sociale dienstverlening zoals ziekenhuizen Op diver
se domeinen blijft Limburg een achterstand behou
den De Volksunie vraagt dat de verschillende be
leidsverantwoordelijken het wegwerken van deze 
disknminaties binnen hun diensten programmeren 

Een breed en diepgaand overleg met alle betrokke
nen IS noodzakelijk en verschillende elementen die
nen daarbij in overweging te worden genomen 

— de behoeften van de provincie Limburg op het 
vlak van werkgelegenheid en sociale voorzieningen, 

— de werkzekerheid van de mijnwerkers en garan
ties voor het behoud van hun sociaal statuut, 

— de huidige en toekomstige eksploitatiekosten 
van KS, 

— een evaluatie van het rekonversiebeleid tot 
hiertoe én van de mogelijkheden op dit vlak in de 
toekomst 

Overhaasting is uit den boze 

De Volksunie wenst het dossier van de KS in haar 
juiste kontekst te behandelen Binnen het kader van 
een Vlaams rekonversiebeleid voor alle rekonversie-
regio's, ook bijvoorbeeld de Westhoek, de Kempen, 
het Hageland moet onderzocht worden welke de 
gepaste maatregelen zijn om de werkgelegenheid in 
Limburg uit te bouwen De Volksunie heeft er steeds 
voor gepleit een beleid te voeren dat komplementair 
in plaats van kokurrentieel is Het gaat bijvoorbeeld 
met op bedrijven uit andere regio's naar Limburg te 
halen 

Ondertussen zal de Volksunie erop toezien dat alle 
beleidsverantwoordelijken hun beloften t o v de pro
vincies en de mijnwerkers nakomen 

0,7 o/o BNP 

Het VU-Partijbestuur verheugt zich over de princi
piële goedkeuring door de regering van het driejaren
plan om tot de besteding te komen van 0,7 % van ons 
BNP aan ontwikkelingssamenwerking 

De Volksunie rekent erop dat de politieke wil om dit 
plan ook in de praktijk uit te voeren tot uiting zal 
komen bij de begrotingsbesprekingen 

Het driejarenplan bevat naast de kwantitatieve ook 
kwalitatieve opties die een toekomstgerichte ontwik
kelingspolitiek moeten mogelijk maken die er vooral 
op gericht is de hulp bij de meest behoeftigen te 
brengen 

De Volksunie steunt ten volle de positieve benade
ring van haar Minister van Ontwikkelingssamenwer
king Andre Geens inzake zijn vernieuwende visie 
t o v de derde wereld 

INFORMATIE-
WEEKEND 
„HET BETERE 
VLAANDEREN" 

Volksunie organiseert 

Het Betere Vlaanderen 

Informatie kadenweekend voor Volksuniele-
den en militanten 

9 en 10 juni 1989 

* staatshervorming en Vlaanderen 
door minister Hugo Schiltz 

' De Vlaamse Regenng: hefboom voor het 
betere Vlaanderen 
door Gemeenschapsminister Johan Sau-
wens 

' Toekomst van Vlaanderen: Toekomst van 
de Volksunie! 

door Volksunievoorzitter Jaak Gabriels 

Inleiding door prof Roger Blanpain 

Leuven Vrijdag 9 juni 1989 vanaf 20 00 uur 
— Salons George 

Gent: Zaterdag 10 juni 1989 vanaf 14 00 uur 
— ICC/Floraliënpaleis (Orangezaal) 

WIJ: NOG 111! 
Alle arrondissementen brachten in de voorbije 

week nieuwe abonnementen aan De gevolgen blij
ven dus met uit + 57 nieuwe abonnementen, ei zo 
na geen 900 nieuwe en voor enkele arrondissemen
ten weer een stap dichter bij hun streefdoel Nog 111 
nieuwe abonnementen dus en Wij zijn bij de (tegen 
11 juli) verwachte 1000 nieuwe i 

ARRONDISSEMENTEEL 

1 Tongeren-Maaseik 
2 Dendermonde 
3 Oostende-Veurne-

Diksmuide 
4 Hasselt 
5 Halle-Vilvoorde 
6 leper 
7 Roeselare-Tielt 
8 Aalst 
9 Gent-Eekio 

10 Mechelen 
11 Smt-Niklaas 
12 Leuven 
13 Brugge 
14 Antwerpen 
15 Kortrijk 
16 Turnhout 
17 Oudenaarde 
18 Brussel 

Totaal 

TOP-WERVERS 

Streefdoel 
115,7 
73,8 

52,3 
50 
47 
43,9 
43,8 
43,4 
34,8 
27,7 
23,8 
23 
22,4 
21,8 
19,6 
13,4 
12,5 
9,9 

31,4 

Nieuwe 
96(-^4) 
48 (-f 5) 

46 ( + 3) 
60 (•f2) 

110 ( + 6) 
18 ( + 3) 
46 (•f2) 
33 (-f3) 
80 { + 5) 
28 ( + 1) 
25 (•f4) 
63 (•f2) 
26 (•f2) 

123 (•f6) 
29 (•f2) 
32 (•f2) 
9 (•f3) 

17 ( + 2) 

889 (-f57 

De middenmoot van onze toplijst was deze week 
aan de eer Vooral Jaak Gabnels -f 3, Mane-Louise 
Thiebaut + 2, Jaak Vander Haeghen •f 2 doen het 
goed Anny Lenaerts en Georges Raes elk 1 bij 

Goed zo en dank voor de inzet' 

1 
2 
3 

5 
6 
7 
8 
9 

12 
13 
14 

17 

19 

Bert Verleysen, Munsterbilzen 
Andre Willems, Maasmechelen 
Ivo Coninx, Genk 
Georges Raes, Ledegem 
Karel Rigo, Gent 
Mane-Louise Thiebaut, Berg 
Jaak Gabnels, Bree 
Anny Lenaerts, Wilrijk 
Jaak Vander Haegen, Oudenaarde 
VU-Deerlijk 
VU-Wingene 
Jan Caudron, Aalst 
Enk Vandewalle, Izegem 
Rita Gaublomme, Boechout 
VU-Haacht 
VU-Vilvoorde 
Eva De Vos, Nederhasselt 
Koen Thevissen, Dilsen 
Hugo Coveliers, Aartselaar 
Koen Van Caimere, Merelbeke 
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge 
VU-Hasselt 
VU-Tervuren 

31 
22 
16 
16 
13 
12 
11 
10 
8 
8 
8 
7 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 

VU OP TV MET 
VERKIEZINGSSPOT 

Op donderdag 1 juni om 19u 25 op BRT 1 eerste 
verkiezingsspot van de VU met de Europarlementsle
den Jaak Vandemeulebroucke en Willy Kuijpers en 
staatssekretaris Jef Valkeniers 
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29ste VOLKSUNIE-KONGRES 
4 JUN11989 

ADVERTENTIE 

Op 4 juni a s heeft in het Internationaal Kongres-
centrum (Flora!lenpaleis in het Citadelpark te Gent) 
het 29ste Volksunie-kongres plaats 

Onder de motto's „'n Eigen gelaat Europees 
formaat " en ,,Wij maken meer van Brussel" zenen 
we samen de laatste veertien dagen van de Euro- en 
Brussel-kampanje in Boordevol entoesiast vertrou
wen en rotsvast geloot in de ovenwinning Zowel te 
Brussel als in Europa vereist de Vlaamse aanwezig
heid een duidelijke Volksunie-inbreng 

PROGRAMMA 

Vanaf 14u kan U al terecht voor een praatje met 
één van de VU-kandidaten, eventueel met een stevi
ge pint in de hand Animatie is voorzien evenals 
enkele propagandastands 

Om 14u 30 gaan we van start in de grote zaal 

Eerste kandidaat op de VU-li)st voor de Europese 
verkiezingen Jaak Vandemeulebroucke en Vic An-
ciaux, lijsttrekker voor de Bnjsselse verkiezingen 
lichten het VU-programma toe Uiteraard worden élle 
VU-kandidaten voor 18 juni eventjes in de bloempjes 
gezet 

Namens hen brengt de Wervikse burgemeester 
Rosa Lernout, onze kandidaat op de strijdplaats, een 
groet 

EUPOKt, SOCIAAL EN FEDERAAL 

Partijvoorzitter Jaak Gabriels neemt de slottoe
spraak voor z'n rekening 

De presentatie wordt verzorgd door Connie Neefs 
die ook enige liedjes ten beste zal geven 

Het zigeneurorkest „De Piotto's" zorgt voor een 
swingende muzikale omlijsting 

Ook de allerkleinsten komen aan hun trekken, want 
er staat alweer een entoesiaste ploeg klaar voor de 
kinderopvang 

Volgende week meeri 

OVD NAAR KONGRES 
Hier de uurregeling en opstapplaatsen voor de 

twee Euro-bussen naar Gent op zondag 4 juni '89 

12u 15 te Alveringem- Fiesta, voor de afd Alverin-
gem 
12u25 te Veurne Vormingsinstituut voor de afd 
Veurne 
12u 30 te Koksijde Rond Punt GB, voor de afdelin
gen De Panne — Adinkerke 
12u35 te Koksijde Café Bistro (Vandammestraat) 
voor de afd Koksijde 
12u 45 te Oostduinkerke café Leopold voor de afd 
Oostduinkerke 
12u 50 te Nieuwpoort De Zathe, voor de afd Nieuw
poort 
13u 05 aan in- uitrit Diksmuide-Middelkerke, voor de 
afdelingen Diksmuide — Spermalie 
13u 15 aan in- uitrit Gistel-Oostende, voor de afdelin
gen Gistel — Letfinge — Kortemark — Koekelare en 
Ichtegem 

12u00 te Lombardsijde Kerk, voor de afdelingen 
Lombardsijde — Westende 
12u 05 te Westende Kerk, voor de afd Westende 
12u 15 te Middelkerke Gemeentehuis, voor de afde
lingen Middelkerke — Wilskerke 
12u 30 te Mariakerke Mariakerkeplein-Trefcentrum, 
voor de afdelingen Raversijde — Mariakerke en 
Stene 

12u 40 te Oostende parking Gerechtsgebouw voor 
de afdelingen Oostende centaim — Zandvoorde en 
Oudenburg 
12u 50 aan Vuurtoren Spuikom-Marina voor de afde
lingen Vuurtoren — Zandvoorde — Bredene 
12u55 te Bredene Palace voor de afd Bredene 
13u 10 te De Haan Station, voor de afd De Haan 
l3u20teVlissegem Kerk, voor de afd De Haan en 
Vlissegem 

Kostprijs 200 f r , drinkgeld chauffeur inbegrepen 
Vooraf inschrijven noodzakelijk bij het arr sekreta-
riaat (in de voormiddag) Aartshertogstraat 4 te 8400 
Oostende (059/50 52 77) Betalen op de bus 

ROESELARE-TIELT 
NAAR KONGRES 

Door het Arr bestuur Roeselare-Tielt wordt op 
zondag 4 juni a s een busdienst georganiseerd naar 
de Euromeeting in het ICC te Gent 

Vertrek bus Hooglede kerk 12u 30, Roeselare St -
Amand 12u45, Izegem Grote Markt 13u15, Tielt 
Halletoren 13u45 

Inschrijven vóór 1 juni bij Wim Jaques, 't Leeuwke, 
St-Michielsstraat 23 te 8800 Roeselare (051/ 
20 53 17 of privé 051/22 75 87), ofwel via de afde
lingsvoorzitters 

VERENIGING VLAAMSE 
ZIEKENFONDSEN 

U, ALS VLAMING 
BENT U REEDS AANGESLOTEN 
BIJ EEN VVZ - ZIEKENFONDS 

VAN UW STREEK? 

SEKRETARIATEN 
WZ-ZIEKENFONDSEN: 

PROVINCIE ANTWERPEN 

MECHELEN, Hoogstratenplein 1 tel 01S/20 36 40 
HEIST OP DEN BERG, Bergstraat 69 tel 015/24 73 85 
MOL, Turnhoulsebaan 15 tel 014/31 27 16 
ANTWERPEN, Amerikalei 21 tel 03/237 3210 
BORNEM, Kraanweg 21 tel 03/869 16 19 
LIER, Antwerpsestraal 145 lel 03/480 69 61 

PROVINCIE BRABANT 

OVERUSE, Schapenweg 2 lel 02/687 95 42 
KORTENBERG Parkstraat 42 tel 02/759 71 49 
GOOIK, Groeningenveld 15 lel 02/532 03 29 
ANDERLECHT, Ninoofsesteenweg 226 tel 02/523 67 77 
LEUVEN, Blijde Inkomststraat 6 tel 016/23 90 65 
LEUVEN, (Kessel-Lo), Marlelarenlaan 139 
tel 016/2611 11 
LENNIK Markt 15 lel 02/532 01 72 

PROVINCIE LIMBURG: 

GENK, Nieuwstraat 35 tel 011/35 67 53 
BREE Nieuwsladstraat 10 lel 011/47 23 03 

PROVINCIE OOST-VLAANOEREN. 

GENT, Holstraat 21 tel 091/23 52 27 
AALTER, Ter Walle 12 tel 091/74 25 00 
EKE, Steenweg 249 tel 091/85 50 10 
MERELBEKE, Poelstraat 40 tel 091/30 79 09 
MELLE, Bfusselsesteenweg 359 tel 091/52 39 36 
EEKLO, Leopoldlaan 40 tel 091/77 23 51 
AALST, Stationsplein 12 lel 053/78 52 75 
NINOVE, Onderwiisstraal 5 tel 054/32 21 54 
ZELE, Lokerenbaan 16 tel 052/44 83 03 
BRAKEL Markt 19 tel 055/42 51 68 
BEVEREN, Oude Zandstraal 14 tel 03/775 66 66 
SINT NIKLAAS Kalkstraat 64 tel 03/776 51 12 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN. 

BRUGGE, Kalelijnestraal 115 tel 050/33 22 24 
KORTRIJK Gr Gwijde van Namenstraat 7 
lel 056/22 56 96 
MENEN leperstraat 65 tel 056/51 06 91 
ROESELARE, Sint Mictiielstraat 23 lel 051/20 83 45 
IZEGEM, Nieuwstraat 29 tel 051/20 63 45 

VVZ-doelstellIngen 

— Uitbouw van een Vlaams, niet-partij politiek gebon
den, ziekenfondswezen 

— Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de 
gezondlieidszorg 

— Medewerking aan de uitbouw van een Vlaams sociaal 
kullureel front 

Vereniging v&ii VZ Zielcenfondsen 
V.V.Z. sekretariaat: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, 8500 Kortrijk (tel. 056/ 
22.56.98) 

VU OP RADIO 
Donderdag 1 juni na het nieuws van 13 uur op BR'I 

1 eerste verkiezingstnbune van de VU met de Euro
parlementsleden Jaak Vandemeulebroucke en Willy 
Kuijpers 
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EURO-BUS ZET 
RONDE VERDER 

Onze VU-EVA-bus was de voorbije week groten
deels op Oostvlaamse wegen, de komende dagen 
toert hij vooral op Brabantse en Antwerpse paden. 

U weet dat u er steeds welkom bent om toe te 
kijken, mee te luisteren, gedag te zeggen of om 
gewoon onze kandidaten een steuntje mee te geven. 

Hierbij het lijstje van de plaatsen waar we volgende 
week vertoeven. 

Zo stilaan rijden wij naar de grote meeting van 
zondag 4 juni in het Kongrescentrum te Gent toe! 

Leuven (Schreursvest) lOu. 
Korbeek-Dijle, Neerijse, 11u.-18u. 
Huldenberg, Overijse, Duisburg, 
Tervuren, Wezembeek-Oppem, 
Sterrebeek (tot brug E40), Mechelen 
Waasmunster sportkompleks avond 

„Hooyendonck", meeting/happening. 

30 mei 

31 mei 

1 juni 

26 mei 

Geel, Mol (markt) 

Hoboken-Antwerpen 
(vroegmarkt) 
Mortsel (markt) 

Boechout 

Lint 

Hove 

Aartselaar 

Schelle 

Hemiksem 

Antwerpen (station NMBS 
Roosevellplaats) 

Kapellen (markt) 

Kalmthout 

Essen 

Brasschaat 

Zoersel 
Ranst-Broechem 

Wommelgem 
Borsbeek 

voormiddag 

7u.-8u.30 

9u.-10u. 

10u.30-12u. 

13U.-14U. 

14U.15-15U. 

15u.15-16u. 

16U.15-17U. 

17U.15-18U. 

- 7u.-8u.30 

9u. 15-1 Ou.30 

10u.45-11u.30 

12u.-12u.30 

13u.15-14u.30 

15U.-16U. 
16u.-17u. 

17u.15-18u.15 
18u.30-19u.30 

27 mei 

28 mei 

29 mei 

Lier (markt) 
Mechelen (markt) 
Jette (markt) 
Gaastbeek 
(parking van kasteel) 
Steenokkerzeel 

Heist o/d Berg (markt) 

Herk-de-Stad (jaarmarkt) 

voormiddag 

namiddag 

voormiddag 

namiddag 

avondfeest 

voormiddag 

namiddag 

Gent-Europahotel, meeting 20u. 

2 juni Burcht-Zwijndrecht 7u.-8u.30 
Antwerpen (Sint-Jansplein) 9u.-10u. 

Borgerhout (markt: Laar) 10u.15-11u. 

Wijnegem (markt) 11u.30-12u.15 

Mortsel (Agfa-Gevaert) 12u.45-13u.30 
Antwerpen 14u.15-22u. 
(Groenplaats: kiosk) 

EUROBUS BIJ PEEGIE 
Op 9 mei j.l. was de Eurobus van de VU in Roeselare. Om 12u. werd een ludieke al(tie 

gehouden op de Botermarkt bij liet standbeeld van Peegle, het simbool van de Roeselaarse 
Nieuwmarkters (reizende leurders). 

De VU van Roeselare verleende Peegie van de Nieuwmarkt het ereburgerschap van het 
Europees Parlement. We zien Euro-kandidaat Geert Bourgeois, mevrouw schepen Lut 
Vermeersch, Charles Vandenberghe, Erik Lansens, Wim Jaques, Hilde Houwen, Mare en 
Wouter Declercq. (foto M. Terryn) 

VU-VROUWEN IN 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

Op zaterdag 15 april j . l . , kwamen in het Alpheusdal 
te Berchem-Antwerpen de VU-vrouwen samen voor 
een algemene ledenvergadering. 

De voormiddag werd volledig m beslag genomen 
door een boeiende uiteenzetting van mevrouw Rita 
Muller, juriste en 1ste laureate van de ,,Marie Pope-
Imprijs". 

Ze had het over de vormingskansen voor vrouwen 
in Europa. De voornaamste reden waarom vrouwen 
willen werken aan hun vorming Is, aldus Muller, de 
behoefte om de maatschappelijke evolutie, zowel op 
beroeps- als op sociaal vlak te kunnen volgen. De 
hoge werkloosheid brengt de behoefte met zich mee 
te herscholen, te scholen en bij te scholen want de 
traditionele opleiding (beroepsopleiding) beant
woordt niet meer aan de vraag op de arbeidsmarkt. 

Op die behoefte wordt handig ingespeeld door de 
kranten en het verenigingsleven. De aanpak was 
vroeger veel amateunstischer, vandaag gebeurt de 
bijscholing professioneel. Leren kritisch kijken en de 
eigen waarden leren bepalen. Jammer genoeg is het 
verenigingsleven in Vlaanderen sterk politiek gebon
den, zelfs helemaal verzuild. Verder zijn er tal van 
officiële instellingen waar volwassenen terecht kun
nen: PMS, RVA en natuurlijk tal van privé-initiatle-
ven. 

Muller had het vervolgens over mogelijke vormen 
van bijscholing. Vooreerst de basisedukatie met pro
gramma's als ,.Opnieuw gaan leren", 2de kanson
derwijs, migranlenwerk en bv. een opleiding tot 
poetsvrouw voor de vele poetsdiensten die zowat 
overal worden opgericht. 

Bij het algemeen vormingswerk voor volwassenen 
zijn er tal van mogelijkheden- kursussen, gekontro-
leerd door de overheid of door privé-instellingen, 
schriftelijk onderwijs, radioprogramma's, zomerrkur-
sussen, onderwijs met volledig leerplan, muziek- of 
kunstakademies, de D-kursus om te kunnen lesgeven 
in je eigen vak, onderwijs voor sociale promotie 
(avondonderwijs) en zelfs de universiteit. 

Beroepsopleidingen kunnen gevolgd worden bij de 
RVA en het Middenstandsonderwijs. Het sociaal 
kultureel vormingswerk wordt uitgebreid aangeboden 
door de verenigingen. Bepaalde ,,instellingen" die 
recenter zijn dan het verenigingsleven doen het 
aktueler en moderner Vb. De andere Film; De 
Spiegel; De Poort-Beraber; EIcker-ic; Volkshoge
scholen... 

Ook in Europa kan men terecht. Men moet dan wel 
enkele letterwoorden ontrafelen. 

IRIS: netwerk dat een 70-tal opleidingscentra bun
delt. Vooral organisaties om vrouwen betere kansen 
te geven op de arbeidsmarkt. 

CREW: is aktief voor de weinige doorstromings
kansen die vrouwen hebben m de Europese instellin
gen. 

EFS: Europees Sociaal Fonds: geven subsidies 
aan oriënteringsprojekten. 

Mevrouw Muiier besloot haar uiteenzetting met een 
oproep naar alle aanwezigen om elkaar zoveel moge
lijk te stimuleren want vanaf 2000-2010 zal de evolu
tie duidelijk zijn dat vrouwen nodig zijn in alle 
beroepen. De maatschappij groeit naar meer beleids
mensen, hier zullen vrouwen nodig zijn! 
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ANTWERPEN 
MEI 
26 BORGERHOUT: Euro-Avond met gastspreker 
Walter Luytn in zaal De Oude Worstenpan, Turnhout-
sebaan 9 te Borgerhout om 20u.30. Org.: VU-Ber-
chem. 
26 KONTICH: VU-dansfeest in Magdalenazaal, 
achter de ker, Kontich-Centrum. Met Bart Kaëll en 
rockdemonstratiegroep. Muziek jaren 60: Happy 
Days. Om 20u.30. Inkom 150 fr. (100 fr. wk). 
26 BRASSCHAAT: Voordracht „Vlaamse Bewe
ging en de vredesgedachte" door Pascal Van Looy. 
Oude Pastorij, Bredabaan 3, om 20u. Org.: Vor
mingscentrum L. Dosfel i.s.m. VU. 
31 EDEGEM: Voordracht door mevr. Van Goethem 
over Vrijmetselarij in Drie Eiken om 20u. Org.: FVV-
Edegem. 

JUNI 

1 BERCHEM: Enkele beschouwingen bij de epura-
tie, repressie en amnestie door Herman Wagemans. 
In Kultureel Centrum Berchem, Driekoningenstraat 
126. Aanvang: 20u.30. Inkom 50 fr. Org,: Vlaamse 
Kring Berchem. 
2 TURNHOUT: VU-Euro-kandidaten en Vlaams 
Blok-kandidaten in debat over hun visies. Moderator 
is Peter De Roover. Om 20u.30 int De Schalmei, 
Paterstraat 91. Org.: Vlaamse Kring Turnhout. 
3 WOMMELGEM: Bezoek aan het Diamantmu
seum te Antwerpen. Om 14 uur Aan Diamantmu
seum. Info en inschrijven bij KK Jan Puimège, 
Godshuisweg 60 te Wommelgem, vóór 31/5 
(353.07.73). 
3 KAPELLEN: Barbecue met Euro-kandidaten voor 
Antwerpen Hugo Schiltz en Gunther Pauli. Zaal 
Muyshoek, Binnenweg. Aanvang 17u.30. Inschrij
ven: 664.79.81. 
3 ANTWERPEN: Kursus „Opleiding OCMW-raads-
leden" (deel 2). VU-Sekretariaat, Jozef Liesstraat 2, 
van9u.30tot 17u.15. Org.: VVM i.s.m. Vormingscen
trum L. Dosfel. 

4 KONTICH: Ontmoet uw mandatarissen. Om 11 u. 
lokaal D'Ekster. Met o.m. Hugo Coveliers en onze 
plaatselijke mandatarissen en het ganse bestuur van 
VU-Kontlch. 
6 MERKSEM: Gespreksavond met André De Beul 
over ,,Het mediabeleid". In Vlanac om 20u. Org.: 
VUJO-Merksem. 
16 WILRIJK: Praatcafé in het kader van de Euro
verkiezingen, in De Kern, aan de Bist te Wilrijk om 
20u. Met Johan Sauwens en Gunther Pauli. Org.: 
VU-Wilrijk. 

WIL BRASSCHAAT 
GEEN DEMOKRATIE? 

Het bestuur van de VU-Brasschaat besprak de 
gemeenteraad van april j . l . De jonge ploeg — die 
sinds de gemeenteraadsverkiezingen volledig werd 
hernieuwd — is erg ontgoocheld over de wijze 
waarop het schepenkollege konstruktieve voorstellen 
van de Volksunie zonder verpinken van de tafel 
veegt. 

Vooral 2 agendapunten werden op het VU-bestuur 
uitgebreid nabesproken: het golfterrein op de voor
malige stortplaats aan de Miksebaan en de voorstel
len inzake Openbaarheid van Bestuur en een om-
budsdienst. 

Het afdelingsbestuur had haar gemeenteraadslid 
Herman Lauwers de opdracht gegeven inzake het 
golfterrein konkrete waarborgen te vragen rond mi
lieuhygiëne (de Laarsebeek), demokratische prijzen 
en geen uitbreidingen naar het er naast gelegen 
natuur- en landbouwgebied. Het schepenkollege wil
de echter geen enkele waarborg kontraktueel of door 
een verbintenis vastleggen. Het vertrouwen in de 
goede wil van de toekomstige uitbaters is voor de VU 
onvoldoende, en dus onthield H. Lauwers zich. 

OPENBAARHEID 

Maar vooral is de VU ontgoocheld over de cynische 
houding van burgemeester Bertels ten overstaan van 
de oppositie-voorstellen i.v.m. meer Openbaarheid 
van Bestuur (venwijzend naar de kampanje van minis
ter van Binnenlandse Zaken Tobback) en i.v.m. het 
VU-pleidooi voor een gemeentelijke ombudsdienst 
(dat ook door PVV, SP en Agaiev gesteund werd). 
Zonder ook maar enigszins in te gaan op de grond 
van de zaak, veegde de burgenwester alles van tafel 
door het idee belachelijk te maken, de onhaalbaar
heid in te roepen omwille van een administratie die 
vooral uit zou zijn op haar eigen onaantastbaarheid, 
de oppositie ervan te beschuldigen — voor de VU ten 
onrechte, dat zij zelf onbekwaam is deontologisch om 
te springen met voorstudies (die zouden doorge
speeld zijn aan de morrende middenstanders). De 
burgemeester besloot dit agendapunt abrupt door te 
stellen dat er voldoende openheid is en dat er voor 
ombudsdiensten geen wettelijk kader is voorzien. De 
VU wijst erop dat ondanks dit laatste vele gemeente
besturen — ook vele van CVP signatuur — toch 
experimenten opzetten met een gemeentelijke om
budsman of -vrouw. 

Tussen droom en daad staan niet alleen wetten en 
praktische bezwaren, maar blijkbaar ook onwillige 
schepenkolleges aldus de VU, die belooft het dossier 
eerlang terug op de tafel te leggen. 

MEI 

26 STEENHUIZE: Kaas-, Maatjes, Wijn- en Bier
avond, in zaal Amalrik, Holmanstraat te Steenhuize. 
Eregasten: André Geens, Willy Kuijpers, Bob Van ^ 
Hooland en Pier Janssen. Aanvang: 20u. Org.: VU-
Zuid-Herzele. 

27 SINT-GILLIS-WAAS: Gratis invullen belasting-
sbrief, bij Romain De Grave, Eeckbergstraat 20, St.-
Gillis Waas. Org.: VU-St.-Gillis-Waas. 

27 ZOTTEGEM: Minister André Geens over „De 
Stille Revolutie". De Staatshervorming In al haar 
konsekwenties. Om 20u. in de auditiezaal van de 
gemeenteschool, F. Bogaertstraat (Kasteelstraat). 
Org.: VU-Zottegem. 

27 "GENT: Kursus „Opleiding OCMW-raadsleden" 
(deel 1). Vakbel vzw, Limburgstraat 90, van 9u.30 tot 
17U.15. Org.: W M i.s.m. Vormingscentrum L. Dos
fel. 

29 DEINZE: In 't Veer, Achterstraat 61 te Astene 
om 20u., vergadering FW-Deinze. Herman Maes 
spreekt over „Wat is gelukkig zijn?". 

31 DENDERLEEUW: Zaal Botjeshof, Langestraat, 
Welle. Konfrontatie tussen vertegenwoordigers van 
CVP-PVV-SP-AgaIev en voor de VU Jaak Van de 
Meulebroucke. De landbouw in het Europa van 92. 

JUNI 

3 LOCHRISTI: 12e Gastronomische Barbecue. In 
zaal Uyttenhove, Zavel 7, vanaf 19u.30. Heerlijk 
menu aan 500 fr. aperitief inbegrepen. Inschrijven tot 
31/5 bij Raf Cosijns (091/55.74.91) en Julien Vervaet 
(091/55.69.40) of andere bestuursleden van Dr. 
Goossenaertskring Lochristie. Muzikale omlijsting: 
Peper en Zout. 
10 GENT: Kursus „Opleiding OCMW-raadsleden" 
(deel 2). Vakbel vzw, Limburgstraat 90, van 9u.30 tot 
17U.15. Org.: W M i.s.m. Vormingscentrum L. Dos
fel. 
17 EREMBODEGEM-TERJODEN: Groepstentoon
stelling In de parochiezaal van Terjoden tot en met 
19/6. Vernissage op 17/6 om 20u.30. Org.: VTB-
Erembodegem-Terjoden. 
24 EREMBODEGEM-TERJODEN: Jazz-avond in 
zaal Rubens, Nlnovestraat te Terjoden. Men kan er 
ook genieten van streekbleren, wijnen en kaasscho-
tels. Met jazzband The Oignonriver Show Boat. W K 
100 fr., kassa 120 fr. Aanvang 20u.30. Org.: Vlaamse 
Kring Terjoden. 

ANTWERPSE TRAMVERBINDING 
NAAR LINKEROVER 

Omdat er sprake was van de Antwerpse tramver
binding door te trekken tot op Linkeroever, zou het 
ook noodzakelijk zijn om vanop de Blancefloerlaan (N 
70) een rechtstreekse verbinding te leggen met de E 
17 richting Gent. 

om op de hoogte te worden gebracht van de 
plannen hieromtrent kontakteerde volksvertegen

woordiger Nelly Maes de Gemeenschapsminister van 
Verkeer Sauwens. 

Die meldde dat er hiervoor onlangs een overlegver
gadering plaatsvond met de Antwerpse betrokkenen 
(MIVA, NMVB, politie en stadsbestuur). 

Omdat de bedoelde regio omringd wordt door 
beschermde en geklasseerde groenzones. Is het 

onmogelijk daar een parking aan te leggen en een 
verbinding met de E 17 en de Expressweg uit te 
bouwen. De andere halte aan de Katwilgweg ligt in 
een praktisch onbewoonde zone en zou enkel aan
trekkelijk zijn voor fietsers en werknemers van de 
industriezone. 

Het andere voorgestelde trajekt, voorzien vla de 
Halewijnlaan, werd door de stad Antwerpen niet 
aanvaard. 

Om de geplande investeringen zo rendabel moge
lijk te maken werd aan de MIVAgevraagd of dit ,,Park 
and Ride"-sisteem kan aangelegd worden aan de 
Charles de Costerlaan, waarbij de tramlijn zal vertakt 
moeten worden. 
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VU-BURST-
MIGEM-BAMBRUGGE 
IN HET NIEUW 

Jaak Paerewijck (Aaigem) voorzitter, Julian Go-
vaert (Burst) sekretaris, Remi Roels (Bambrugge) 
ondervoorzitter, Dirk Braeckman (Aaigem) penning
meester, Paul De Spiegeleer (Burst) propaganda, 
Frans Arents (Bambrugge) organisatie, Rudi van 
Droogenbroeck (Aaigem) en Peter D'Haeseleer (Leu
ven) jongerenwerking VUJO, Urbain De Grave (Aai
gem) dienstbetoon, Jan De Vuyst (Aaigem) en Dirk 
Beurms (Burst) vorminng, Ariette Beerens-Plaete-
voet (Aaigem) vrouwenwerking en hulpsekretaresse, 
Juliaan Van Boxstael (Burst) en Alfons Scheerlinck 
(Aaigem) leden en abonnementen, José Schouppe 
(Aaigem) Edmond Rottiers (Bambrugge) en Walter 
Paerewijck (Burst) bestuursleden organisatie 

Op 7 april jil werd in lokaal Rodeo te Aaigem door 
het nieuwe afdelingsbestuur de politieke raad verko
zen Jaak Paerewijck, Juliaan Govaert, Dirk Braeck
man, Paul de Spiegeleer, Peter D'Haeseleer (VUJO), 
R Van Droogenbroeck (VUJO), Urbain de Grave, Jan 
de Vuyst, Ariette Beerens en Juliaan Van Boxstael 
Later nog te koopteren Frans Arents 

Arrondissementsraad Jaak Paerewijck, Juliaan 
Govaert, Dirk Beurms, Jan De Vuyst Later per 
kooptatie Ariette Beerens-Plaetevoet, 

NELLY MAES 
BEZORGD OVER 
ANTARCTICA 

Om te integriteit van Antarctica te waarborgen 
heeft ons land in 1959 het Antarctica-Verdrag mee 
ondertekend 

Niettegenstaande bijkomende konventies en richt
lijnen worden er nog steeds talrijke overtredingen 
vastgesteld, waardoor de kans op vervuiling en 
overeksploratie groter wordt 

In het Verdrag van Wellington, dat op 2 juni 1988 
werd goedgekeurd, worden de toekomstige eksplora-
tie-en ontginningsaktivteiten gereglementeerd 

In haar parlementaire vraag aan minister Tinde-
mans vraagt Nelly Maes wat het Belgisch standpunt 
IS t o V dit verdrag 

In zijn antwoord belooft de minister van Buitenland
se Betrekkingen dat ons land Antarctica zal blijven 
Steunen en enkel deel zal blijven nemen aan regelin
gen die voldoende waarborg voor het gebied inhou
den, zoals het met het Verdrag van Wellington het 
geval is 

De heer Tindemans neemt zich voor de tekst van 
het Verdrag aan de ministerraad voor te leggen en 
nadien aan het parlement de goedkeuring te vragen 

DAENS-
AUTOZOEKTOCHT 
IN AALST 

Zondag 28 mei organiseert de vzw Daensjaar '89 
een autozoektocht p een ontspannen manier kan 
men het werkgebied van priester Daens ontdekken 
De tocht gaat langs de meest pittoreske plekjes van 
de Denderstreek 

De deelnemers vertrekken aan De Werf, Molen
straat in Aalst, tussen 13 en 14u 30 Er is gratis 
parking voorbehouden aan de Pontstraat nabij de St -
Martinuskerk 

De deelnemingsprijs bedraagt 250 fr Voorinschrij
ving IS wenselijk De prijs is dan 200 fr en de 
deelnemer krijgt dan een toeristisch pakket bezorgd 

De prijsuitreiking vindt plaats in De Werf om 20u 

Inlichtingen Sekretariaat Daensjaar, tel 053/ 
77 06 84 

ZOEKERTJE 
D Man uit Vlaams-Brabant, werklustig, zoekt 
een betrekking in de sektor onderhoud, meu
belmakerij of schrijnwerken) te Brussel, of ten 
W van Brussel Voor ml staatssekretariaat 
Valkeniers, 513 83.00 post 311 

in Wallonië 115 kmlu 

De Staatshervorming roept heel wat vragen op. De antv^^oorden vind je in 
een folder, gratis in je postkantoor 

EEN FOLDER LIGT VOOR JE KLAAR BIJ DE POST. 

INBEL 

DE STAATSHERVORMING, 
WIL ER MEER OVER WETEN 
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WEST-
VLAANDEREN 

MEI 
29 WERVIK: Wandeltocht te Zonnebeke Vertrek 
Steenakker om 14u30 Org VVVG-Wervik 
30 ROESELARE: Kursus „De Vlaamse Beweging 
en de vredesgedachte internationalisering van de 
Vlaamse emancipatie" Zaal Posterie, Ooststraat om 
20u Org Vormingscentrum L Dosfel i s m VU 

JUNI 

3 BRUGGE: Kursus „Opleiding OCMW-raadsle-
den" (deel 1) Huize Wetteryck, Hoefijzerlaan 20, van 
9u 30 tot 17u 15 Org VVM i s m Vormingscentrum 
L Dosfel 

STEUN VU-MENEN 
Daar l̂ ^enen opnieuw gekonfronteerd wordt met 

gemeenteraadsverkiezingen op 25 juni 1989 willen 
WIJ een algemene oproep doen tot steun 

Uw bijdrage kunt U storten op rekening nr 465-
9192621-60 van de Volksunie Menen met melding 
verkiezingen 

Dank voor uw steun. 

LIMBURG 
MEI 

27 MAASEIK: Euro-aktie rond de Maas Verzame
len om lOu 30 op de Markt Wandeling naar Maas
brug Rond 12u 30 met een boot (ong 200 pi) op de 
Maas, met perskonferentie Maasproblematiek door J 
Cuppens Ook Willy Kuijpers, Jaak Gabriels en Johan 
Sauwens voeren het woord Meer info bij VU-Neeroe-
teren-Opoeteren. 

28 GENK: Tuin- en braadfeest in de Slagmolen, 
Slagmolenweg 76 te Genk, vanaf 16u Van harte 
welkom Org VU-Genk 
30 HASSELT-RUNKST: Gespreksavond met Lau

rens Appeltans over de VU in de regering, derde faze 
staatshervorming, TGV, temapark limburg met mijn-
werkersproblematiek In Taverne Lotus, Gaarveld-
straat 70, Hasselt-Runkst vanaf 20u 30 Org. VU-
Hasselt-Runkst 

JUNI 

1 OVERPELT: VU-voorzitter Jaak Gabriels en mi
nister Johan Sauwens zijn de gasten in het praatcafé 
„Acaciahof", Zipstraat te Overpelt-Lindel Welkom 
vanaf 20u Inkom gratis Org VU-Overpelt. 
6 HASSELT: Kursus,,Elementen voor een Vlaams-
nationaal gemeentebeleid", Kultureel Centrum, 
Kunstlaan, van 20u 15 tot 23u 30 Org W M i s m. 
Vormingscentrum L Dosfel 

24 MUNSTERBILZEN: Memoriaal Clement Huy-
gen een voetbaltornooi ingencht door VU-Munster-
bilzen Ook op 25 juni en 1 en 2 juli 

NIEUW ARR.-BESTUUR HASSELT 
BIJ de driejaarlijkse statutaire verkiezingen binnen 

de Volksunie werd Urbaan De Bruyn (Stevoort-Has-
selt) verkozen tot arrondissementeel voorzitter Se-
kretans is Ivo Coninx (Genk) en penningmeester is Jo 
Heeren (Borlo-Gingelom) De overige bestuursleden 
zijn Betty Buys (Beringen), Wilfried Remy (Hasselt), 
Ronny Volders (Benngen), Hendnk-Jan Ombelets 
(Herk-de-Stad), Simonne Janssens-Vanoppen (Heus-
den-Zolder) en Thieu Dirkx (Opglabbeek) 

Naast de senatoren Laurens Appeltans en Rik 
Vandekerckhove en minister Johan Sauwens werden 
afgevaardigd naar de VU-Partijraad Urbaan De 
Bruyn, Ivo Coninx, Simonne Janssens-Vanoppen, 
Hugo Olaerts (Genk), Jos Truyen (As) en Michel Thijs 
(Genk) 

De provincieraadsleden Tony Beerten (Heusden-
Zolder), Johan De Turck (Zonhoven) en Jos Herekens 
(Sint-Truiden) maken ook deel uit van het bestuur 

'zich even lekker in de Schelde 
••• Jg^ ' — ' • ' • ' M i l 

[k in de Maas? 

De Staatshervorming roept heel wat vragen op. De antvi^oorden vind je in 
een folder, gratis in je postkantoor 

EEN FOLDER LIGT VOOR JE KLAAR BIJ DE POST. 

INBEL 

DE STAATSHERVORMING 
WIL ER MEER OVER WETEN 
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BRABANT 
BRABANT 

MEI 

26 HALLE-VILVOORDE: Arrondissementsraad om 
20u. in zaal Collegium, te Groot-Bijgaarden. Koöpta-
tie van arrondissementsraadsleden, verkiezing arr. 
voorzitter en sekretaris, arr. bestuur en partijraadsaf
gevaardigden. Kandidaturen vóór 17 mei bij Stepha-
ne Rummens, Vllvoordsesteenweg 23A, 1850 Grim
bergen. 
26 BRUSSEL: Kursus ,,Thuis In de Volksunie", 
Kabinet van Min. van Ontwikkelingssamenwerking 
André Geens, WTC-Toren 2, 21ste verdieping, Em. 
Jacqmainlaan 162, van 13u.30 tot 18u. Org.: Vor-
,mingscentrum L. Dosfel. 
28 LEUVEN: Bezoek aan Linkebeek. Vertrek om 
14U.15 aan fiet station van Leuven (busfialte rechts 
van de stationsingang). Terug in Leuven omstreeks 
18u.30. Org.: Dosfelkring Leuven. 

JUNI 

3 WEMMEL: Ierse avond, In K.C. De Zandloper, om 
20u. Org.: Vlaamse Kring Wemmei. 
11 DWORP: Europa vandaag en morgen. Praatkaf-
fee met Hans De Belder en Gunther Paull, In 't 
Gravenhof te Dworp om 10 uur. Muzik. omlijsting: 
Ghislain Potvlieghe. Org.: Kring Groot-Beersel. 
10 BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE: Derde feest In 
't hart van Brussel. 
10 VOSSEM-TERVUREN: 19de Volksuniebal met 
Disco-bar Rastelll Frank In zaal Edelweiss, Vossem-
berg te Vossem. Aanvang: 21 u. Iedereen welkom. 
Org.: VU-Tervuren. 

BRIEVEN VOOR 
BRUSSEL 

Vlaanderen laat Brussel niet los. Ook niet op 18 juni 
1989 wanneer Brussel z'n hoofdstedelijke raad ver
kiest. 

We hebben wel allemaal een familielid of vriend In 
Brussel wonen die we kunnen vragen op 18 juni 1989 
voor de Volksunie te stemmen. 

Halle-Vilvoorde organiseert daarvoor een brieven-
kampanje. Wat moet U doen om mee te werken? 

Op het arrondissementssekretarlaat kan U gratis 
modelbrieven bekomen waarop U naam en adres van 
uw Brusselse familieleden en vrienden kan aanbren
gen ; onderaan vermeldt U dan uw naam (want U is 
het die vraagt voor de Volksunie te stemmen). 

U kan ofwel de brieven zelf verzenden (wij stellen 
daarvoor ook omslagen ter beschikking) ofwel be
zorgt U de brieven terug aan het sekretariaat dat dan 
voor de verzending zal Instaan (en ook voor de kosten 
ervan). 

U kan modelbrieven bestellen bij Volksunie Halle-
Vilvoorde (Moutstraat 7 te 1000 Brussel — 02/ 
511.59.54); vermeldt het gewenste aantal en of U ook 
omslagen wenst om de brieven zelf te verzenden. 
Kleinere hoeveelheden sturen wij U graag toe, maar 
grotere hoeveelheden moeten worden afgehaald. 

Voor meer informatie (en bestellingen) kan U ook 
terecht bij arr. sekretaris Stephana Rummens (tele
foon 02/269.91.47 en telefax 02/269.42.57). 

Halle-Vilvoorde en Brussel danken U voor uw 
medewerking. 

VU-VILVOORDE 
LEEFT! 

Eind maart kozen de Vllvoordse VU-leden een 
nieuw bestuur. Eks-gemeenteraadslld Dirk Vander-
velde werd met unanimiteit van stemmen tot voorzit
ter gekozen. Z'n voorganger Eugeen Serkeyn gaf, na 
zich achttien jaar lang voortreffelijk van zijn taak als 
voorzitter te hebben gekweten (en dit vaak in de 
meest ondankbare omstandigheden), de vlag aan 
Dirk Vandervelde over. Volksunie-Vilvoorde vond het 
dan ook met meer dan normaal dat Eugeen tot ere-
voorzltter werd benoemd. 

Erik Bucquoye (lid van het dagelijks bestuur van 
VUJO) werd sekretaris. De bestuursleden zijn: Jan 
Anclaux, Erika Bucquoye, Jempl Dangereau, Firmin 
Deblleck, Tom Serkeyn, Ludo Spruyt, Gerard Van-
derhaeghen. Jan Van der Perren en gemeenteraads
lid Nora Tommeleln. 

VU-Vilvoorde wenst langs deze weg ere-senator 
Bob Maes nogmaals van harte te danken voor de 
hartverwarmende woorden die hij na het samenstel
len van het bestuur aan de opgedaagde kiezers 
verstrekte! 

EURO-VISIE 

Op de jongste bestuursvergadering van de afdeling 
werd senator Hans De Belder uitgenodigd. De Belder 
zette op vraag van het bestuur, het belang van de 
nakende Europese verkiezingen uiteen. Op gevatte 
wijze plaatste hij de visie van de Volksunie op het 
Europa van morgen naast die van de andere partijen. 
Senator De Belder wees op de unieke rol die de 
Volksunie te vervullen heeft als de gangmaker van 
een Europa van de volkeren en de regio's. Enkel In dit 
Europa zal de mens, in al zijn verscheidenheid, zich 

ten volle kunnen ontplooien. Een Europa waar ook de 
kleinste minderheden een overlevingskans krijgen Is 
een streefdoel waar enkel de VU, samen met enkele 
tientallen andere buitenlandse volksnationale partij
en, zich ten volle voor inzet. Overigens stelde Hans 
De Belder dat de Europese verkiezingen jammer 
genoeg door velen wordt aangegrepen om een tus
sentijdse stand van zaken in de nationale politiek op 
te maken, met als gevolg dat het ware opzet van deze 
verkiezingen wel eens uit het oog wordt verloren. 

Na de uiteenzetting van Hans De Belder kregen de 
bestuursleden ruimschoots de kans om vragen te 
stellen en al dan niet kritische bedenkingen omtrent 
Europa te formuleren. 

WIJ 

Eveneens tijdens de jongste bestuursvergadering 
richtte Firmin Deblleck een oproep tot de aanwezigen 
om het aantal abonnementen op het weekblad WIJ 
de hoogte in te jagen. 

Firmin Deblleck is lid van het afdelingsbestuur 
sinds de voorbije bestuursverkiezingen. Hl) is een 
waar geschenk uit de hemel voor VU-Vllvoorde! Deze 
kwieke, van oorsprong. Westvlaming heeft werkelijk 
alle watertjes doorzwommen: als VU-militant van het 
eerste uur was hij mede oprichter van talloze afdelin
gen in ons arrondissement. In de afdeling Vilvoorde 
staat hij nu in voor de leden- en abonnementenwer
ving, een taak waaraan hij zich met volle, onbaat
zuchtige overgave wijdt. ,,Er is in Vilvoorde nog een 
berg werk te verzetten, enkel wanneer we samen aan 
één zeel trekken kunnen we het tij in Vilvoorde in ons 
voordeel doen keren. Een middel bij uitstek om ons 
gedachtengoed uit te dragen is er voor te zorgen dat 
de spreekbuis van onze partij, het weekblad WIJ met 
entoeslasme wordt gepropageerd!". Aldus Firmin 
Deblleck. 

Vanaf nu is eenieder in Vilvoorde zonder WIJ-
abonnement niet meer veilig, Firmin komt eraan! WIJ 
kan er enkel goed bij varen I (ts) 

Na achttien jaar trouwe dienst als voorzitter gaf Eugeen Serkeyn (rechts) het roer in 
handen van Dirk Vandervelde (links). 

Volgens de foto blijkt duidelijk dat de gewezen voorzitter zijn opvolger er op attent maakt 
niet te roekeloos met het pasverworven mandaat om te gaan. 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

De Volksunie arrondissementen Brussel 
en Halle Vilvoorde nodigen U 

van harte uit op het 3de 

in 't hart van Brussel 
Zaterdag 10 |uni 1989 vanaf 20 uur 

in de Ancienne Belgique, 
Steenstraat m Brussel 

met o.m Connie Neefs 
Kris de Bruyne 

orkest Rico Zoroh 
diskobar Golden Sixties 

Zakdoek 
Peper en Zout 

Inkom 200 fr 

Eén week voor de Europese en Brusselse 
stembusslag moet de Ancienne Belgique uit 
haar voegen barsten i Het feestgedruis van 
die avond moet de voorbode zijn van een 

klinkende VU-overwinning in Brussel en gans 
Vlaanderen i 

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

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

AFD OKEGEIVI - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA PVBA 
w | ^ HEIHOEFSEWEG 1 
J f f ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel 03/457 23 89 

^ 
ininMiiiMtfc 

ZO'VKEtBBTEK 
• i«Mt«rkl««raialMr 

kV^- . .V4 
•TCENHOUWtNtVItT SI m 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

KEUKENS-SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, TERNAT 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

Wens je een leeuwenvlag of -wimpel te 
kopen'' Of leeuwenspeldjes — badges 
— glasramen — boeken over Vlaamse 
Beweging? 

Bezoek dan in Leuven, Parijsstraat 75 
de IJzerbedevaartwinkel. 

Openingsuren: elke werkdag van 
14U.30 tot 17U.30. Op vrijdag ook in de 
voormiddag van 1Du.30tot 12u.15. Tele
foon: 016/22.09.66. 

/1*5\ 
1 ^Il¥ I 

TUINAANLEG 
+ ONDERHOUD 

Aanleggen van terrassen, 
klinkers en kasseien. 

Tel.: 02/759.54.54 
na 18 uur. 

WMA r # # / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / M. 
verandas genknv. 
jfMmm^ÊmmmtMtiittiititttiitiiiiiiii 
Kreatiever bouwen voor beter wonen* 
Hasseltweg 194 — 3600 GENK — Tel (011)36 32 60 

! BOH: 
j Ja ik wens vrijblijvend bezoek aan huis voor informatie en inlichtin 
1 gen 

1 Naam 

! Adres 

1 Gemeente Tel 

1 Indien geen telefoon vermeldt dag en uur van afspraak 

1 Info D veranda/pergola AZ Prive 
[ n veranda/pergola Horeca 
L . 

1 
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DANK 
Begin deze maand was het al de 37ste keer 

dat het Europees Muziekfestival voor de Jeugd 
gehouden werd te Neerpelt Deze internatio
naal befaamde muziekwedstrijd, waar groepen 
en koren van enkel jongeren onder de 25 jaar 
mogen deelnemen, kende opnieuw een enorm 
sukses en bracht onze gemeente terug in 
grootse feeststemming 

Onze afdeling was zeer verheugd tijdens 
deze dagen Europees parlementslid Willy Kuij-
pers en senator Roger Blanpain te mogen 
begroeten en met hen een deel van de vele 
aktiviteiten mee te kunnen volgen 

ZIJ waren ten zeerste getroffen door de sfeer 
van verbroedering die er tijdens deze dagen in 
Neerpelt heerst Jongeren uit Oost- en West-
Europa ontmoeten elkaar in openheid en ka
meraadschap en er worden banden gesmeed 
voor het leven Een verenigd Europa, met een 
plaats voor alle volkeren, daar werkt men in 
Neerpelt als 37 jaren aan 

WIJ willen namens onze groep Willy en 
Roger bedanken voor hun simpatie en aanwe
zigheid want we weten hoe druk ze het heb
ben. 

G. Schuurmans en F. Seutens, 
gemeenteraadsleden 

PACIFIKATIEMARS 
Nu reeds 2 zonnige zondagen slaagden 

enkele honderden TAK-manifestanten enn een 
veelvoud aan njkswachters te mobiliseren m 
de Vlaamse faciliteitengemeenten Het zou 
daar moeten krioelen van Vlaamsgezinden uit 
Brabant. Maar spijtig genoeg zijn de mandata
rissen en (kader)leden van de VU op één hand 
te tellen in die twee wandelingen 

Wat deze bedreigde, bijna verloren, Vlaam
se streek betreft heiligt het doel wel degelijk de 
middelen De organisator (TAK) kan geen 

VERBOND VAN 
VLAAMSE ZIEKENFONDSEN 

IC DIEN 
Hoogstratenplein 1, 2800 Mechelen 

vraagt voor onmiddellijke indienstname 

BOEKHOUDER (m/v) 
Al-niveau 

Kandidaturen met cv schriftelijk tegen 
31 mei 1989 t n v de directie 
Laatstejaarsstudenten kunnen zich kan
didaat stellen. 

prerogatief meer zijn, voor geen enkele Vla
ming om zich met achter dez slogans te zetten 

VU-ers laat uw hart spreken en hou de 
volgende aktiedag vrij i Het is met te laat om 
Vlaamse grond en rechten terug te krijgen 

E. De Greet, Halle 

De redaktfe ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek We-
derwoord. Naamloze brieven 
gaan de scheurmand in, evenals 
scheid- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zij, naargelang er 
plaats beschikbaar is. De redak-
tie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar 
te maken zonder de essentie van 
de inhoud te veranderen. Brie
ven worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, 
tenzl] de schrijver verzoekt 
slechts de initialen te gebruiken. 
De opinie, vertolkt in een lezers-
brief, is niet noodzakelijk deze 
van de redaktie. 

CVP IN SCHOLEN 
In WIJ van 12 mei las ik met grote aandacht 

de kleine bijdrage over CVP in scholen. Het is 
al langer dan vandaag bekend dat het vrije net 
gemanipuleerd wordt door de CVP 

Ik heb nog een staaltje hiervan Bijgevoegd 
zit een brief van het Verbond van Kristelijke 
Werkgevers en Kaderleden (VKW), gericht aan 

alle direkties van vrije scholen uit het Gentse 
Ikzelf ben leraar aan 2 Gentse kolleges, waar 
deze bnef zowel in de leraarszaal als op het 
mededelingenbord voor leerlingen hing Toen 
ik deze brief in één van de twee scholen 
probeerde te verwijderen, kwam ik in konflikt 
met een fervent CVP-kollega. Om ruzie te 
vermijden heb ik het maar laten hangen, maar 
ik heb er wel een bordje bovengehangen 
„Verkiezingshoek", en volgende week hang ik 
er alle mogelijke uitnodigingen bij van VU-
meetings Ik ben benieuwd hoe de superior zal 
reageren... 

VERBOND VAN 
KRISTELIJKE 
WERKGEVERS EN 
KADERLEDEN OOST VUWJOEREN VZW 

U I T N O D I G I N G 

mr iriïll 
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HET EUEOP* VAN HOEGEN 

VOO» JONCEREH VAN VANDAAG 

Langs deze weg zou ik alle kollega's willen 
oproepen hetzelfde te doen als er ,,CVP-
meetmgs" op een school uithangen. Maak er 
een gezellig Verkiezingshoekje van, je zal snel 
merken hoe de direktie reageert... 

Reinout Bracl(e, Kalken 

IJZERBEDEVAART 27 AUGUSTUS 
Breng de strook „IJzerbedevaart 27 augustus" op uw auto aan en je hebt kans MAANDELIJKS één van 

de volgende prijzen te winnen 
— een VTB-VAB vakantiewoning 
— 10 boeken „Gids voor Vlaanderen" 
— 9 boeken „Voor een Goed Gezag" 
— 5 boeken ,,Taboe van Vlaanderen" 
— 5 boeken „60 keer op bedevaart naar de IJzer" 

De derde week van mei, juni, juli en augustus 1989 worden telkens door VTB-VAB-wegenwachters — 
oespreid over onze Vlaamse provincies — de nummerplafenn genoteerd van aanbrengers van de 
fJzerbedevaartstrook 

ledere maand worden 30 nummerplaten uitgeloot waarbij de eerste getrokkene een vakantiewoning 
de anderen telkens een boek in één van de VTB-VAB kantoren kunnen afhalen 

De winnaars worden venwittigd De IJzerbedevaartstrook is verknjgbaar op het IJzerbedevaartsekreta-
riaat, IJzerdijk 49, 8160 Diksmuide, tel 051/50 02 86, in alle VTB-VAB-kantoren, op het VOS-
sekretariaat, E Jacqmainlaan 124, 1000 Brussel, tel 02/217 34 65 en op het VU-sekrelariaat 
Barnkadenplein 12, 1000 Brussel, tel 02/219 49 30 
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LEPEL & VORK 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel.: 03/252.70 98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Affligem 

Caf^ Zj<^ Jfefft' 
' CAmt>nnu$' 

kloe^^straat 5 5Ó90 Bree 

SïL J f i 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

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 

Herberg Viking 
Sinds 15 jaar Vlaams-Natio
naal trefpunt in het hartje van 
Brussel. 

Guido Dosogne 
Arduinkaai 5 (KVS) 
1000 Brussel 
02/218.01.27 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel. 041/81.07.03 

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruiloften en banket

ten 
Overeinde 8 AS 

011/65.73.05 - 65.89.40 
Bij vertonen van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktle) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

Hostellerie 

petvm 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

F e e s t z a a l - H o t e l - R e s t a u r a n t - T e a R o o m 
Een gastronomisch kompleks gelegen op slechts 15 min van de kust m het 
VVestvlaamse Verschaevedorpje Alvenngem stelt U een zee voor van 

Kalmte Komfort Keuken 
Rust Romantiek Rustiek 

Vi'ii bieden U 6 luxueuse kamers met alle denkbare komfort 
Kamer met ontbijt 2 pers Vanaf 1750 F 
Eveneens pension en 1/2 pension mogelijkheden 
Week endverbli|f 
Fiine Franse keuken aan de kaar t en menus vanaf 695 F 
tot 1600 1-
Een nar t voor de kinderen eigen speelruimten en aange 
paste menus 

Voor informatiepakket nopens onze mogelijkiieden tel.: 058/28.80.07. 
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MINISTERIES VAN SOCIALE ZAKEN 
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