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Misschien wordt '87 echt prachtig? 
Dit is althans onze oprechte wens voor U, 

en allen die U lief zijn. 

Wapenlevering vermeed «staakt het vuren» 
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AVt«/A/.).Y.. ^ l 

Een verloren jaar 
1986 is aan zijn laatste dagen toe. Waardoor stralis officieel het 

doek valt over het „Jaar van de Vrede". Alhoewel er tijdens de 
voorbije twaalf maanden heel weinig te bespeuren viel van enige 
vooruitgang op dit terrein. Integendeel. 

De bewapeningswedloop versnelde, het aantal slagvelden ver
minderde niet en de vredesonderhandelingen faalden door een 
wederzijds gebrek aan goede wil. De recente onthullingen (van 
o.m. dit weekblad) over de Belgische betrokkenheid bij de wapen-
leveringen aan landen-in-konflikt bewezen dat de lokale gezags
dragers evenmin belangstelling hebben voor dit levens
belangrijke vraagstuk van oorlog en vrede. Men probeerde niet 
eens de schijn hoog te houden, door bv. één lesuurtje vredesopvoe-
ding toe te voegen. Een verloren jaar. 

Volgende week begint, opnieuw officieel, het „Jaar van het Leef
milieu". Een schitterend voornemen, want niemand zal ontken
nen dat het de hoogste tijd is. In het bijna voorbije jaar werd het 
wereldgeweten opnieuw enkele keren wakker geschopt door een 
rijtje rampen, waarvan vooralSandozBazel en Tsjernobylin het 
geheugen blijven natrillen. De hoop dat er nu echt iets zal veran
deren is, zo vrezen wij, ijdel. Op voorhand een verloren jaar? 

Deze keer zullen „de Belgen" het niet op „de anderen" kunnen 
afwimpelen, want gedurende de eerste helft van het nieuwe jaar 
fungeert België als voorzitter van de Europese Gemeenschap. Aan 
de ministers uit eigen land wordt de kans geboden om terzake een 
dynamisch, gedurfd en kreatief beleid te ontwikkelen. Het ver
moeden — uit ervaring geleerd — dat dit een maat voor niks zal 
worden, lijkt gewettigd. Behalve dan veel dikdoenerij tussen de 
groten der aarde, van en voor de foto's. Een verloren (half) jaar? 

Die Belgische ministers hebben er overigens in 1986 een vuil 
potje van gemaakt in eigen land. De problemen van rond de vo
rige jaarwende zijn eigenlijk dezelfde gebleven. De werkloosheid 
is, laat ons eerlijk wezen, niet afgenomen. Het overheidstekort, 
alle heiligklinkende plannen ten spijt, blijft schrikbarend groot. 
De belastingsdruk, met uitzondering misschien voor de zeer be-
goeden, weegt vandaag niet lichter. De koopkracht steeg even
min. Het einde van de krisis-tunnel is hoegenaamd niet in zicht. 
Happart is nog immer burgemeester. En de ernstige kommunau-
taire problemen staan verder dan ooit van een oplossing af. Een 
verloren jaar. 

Ook het biezonder moeilijke en eksplosieve dossier van de Kem
pense Steenkoolmijnen is, zoals wij herhaaldelijk voorspelden, in 
de kommunautaire heksenketel terecht gekomen. Net vóór het ter 
perse gaan, raakte formeel bekend dat de franstalige ministers 
geen frank aan KS willen besteden, tenzij er verse poen op tafel 
komt voor het Waalse staal. Waardoor de zaken op hun kop wor
den gezet. 

In de voorbije jaren ging ruim 200 miljard fr. nationaal geld (d.i. 
voor 60 Vo door Vlamingen betaald) naar hel Waalse Cockerill 
Sambre. Daarenboven bewees de jongste studie van VU-professor 
Willy Desaeyere dat er telkenjare ruim 120 miljard fr. van Vlaan
deren naar Wallonië wordt „getransfereerd" en bij de verdeling 
van de karige middelen voor de gewesten en gemeenschappen 
wordt Vlaanderen ook nog eens voor 16 miljard fr. gerold. Dit alles 
belet de franstalige eksellenties en partijen niet om hun veto te 
stellen tegen de rechtmatige eis naar garanties voor de Vlamin
gen in en rond de Limburgse koolputten. Het meest ergerlijke 
daarvan is dat de Vlaamse meerderheidspartijen over dit onduld
bare standpunt willen negociëren. En er tot overmaat van ramp 
nog zullen aan toegeven! 

Op het gevaar af de heerlijke smaak van de koele fonkelwijn te 
verzuren, besluiten wij dat 1986 voor Vlaanderen én voor de we
reld een verloren jaar was. 
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Een kopie van de dringende en geheime brief die de Iraanse defensieminister op 17/8/1360 (dit is 
november 1981 in onze tijdrekening) schireef aan zijn eerste minister: ,,Indien de bestelling van wapen
handelaar Nimrodi op tijd arriveert, kunnen wij het Iraakse voorstel tot een „staakt het vuren" afwij
zen." De levering kwam er, en de oorlog werd voortgezet... 

Bloed aan de kade (3) 

Westen verlengt oorlog 
De derde (en voorlopig laatste?) aflevering van 

onze thriller over de,,Belgian Connection" bij de wa-
penleveringen aan Iran, handelt over de strategische 
berekeningen achter het miljardenkontrakt waarvan 
wij vorige week de inhoud publiceerden. 

Met andermaal een brief als bewijs. 

W ILLY KUIJPERS pres
teerde het immers om de 
hand te leggen op een in 

het Perzisch geschreven brief 
van november 1981 te onder
scheppen. Deze,,Top Secret" en 
,,Zeer dringende" brief van de 
Iraanse defensieminister aan 
de eerste minister van Iran 
maakt veel duidelijk... 

Dit schrijven verwijst naar het 
wapenl<ontrakt dat door Iran werd 
afgesloten met de Israëlische 
wapenhandelaar kolonel Nim
rodi {zie WIJ van vorige week). 
Daaruit blijkt dat deze wapens 
van het grootste belang waren 
voor de militaire plannen van 
Iran. 

Dankzij de hulp van de ,,offi
ciële" doodsvijand Israël kon de 
Iraanse top hopen op militaire 
vooruitgang. Op die manier, al

dus de brief, kon het te verwach
ten Iraakse aanbod voor een 
,,staakt het vuren" voorkomen 
worden. En als de verwachte mili
taire overwinning een feit werd, 
kon Iran haar voorwaarden 
opleggen aan het regime van 
Saddam Hoessein. 

Deze brief bewijst dus dat uit
gerekend dit wapentransport — 
waarbij Rotterdam, Antwerpen of 
Zeebrugge als draaischijf fun
geerden — de Golfoorlog ver
lengde en in agressiviteit verhe
vigde! 

Israël was eigenlijk een ,,logi
sche" partner voor Iran. Het 
Iraanse leger was, van vóór de 
val van de sjah, uitgerust met 
Amerikaans materiaal en bezat 
militairen die met deze wapens 
konden omgaan. 

Straks 
kernwapens? 

De door dit kontrakt geleverde 
wapens blijken inderdaad erg be
langrijk. Lance-raketten (waarvan 
er 50 besteld werden) behoren tot 
het taktisch kernarsenaal van de 
NAVO, alhoewel deze ook kun
nen geladen worden met konven-
tionele ,,cluster"-koppen. Deze 
wapens kunnen doelen tot 125 
km ver treffen en zijn ideaal om 
troepenkoncentraties en vliegvel
den aan te vallen. Maar ook 
dichtbevolkte steden zijn ,.ge
droomde" doelwitten voor deze 
tuigen. Iran en Irak hebben deze 
raketten trouwens al daadwerke
lijk op die manier gebruikt. 

(lees verder biz. 3) 

51.000 X WIJ 
Neen, dit weekblad start geen 

financiële kampagne om te 
over-leven. Wei gaat deze 
eindejaars-edltie uitzonderlijk 
naar èlle Volksunie-leden, en 
dat zijn er ruim 51.000! 

'n Ferme brok leesvoer, recht 
uit het hart van de Vlaamse opi
nie. Met onze beste wensen. Wij 
zijn er terug op 8 januari '87. 
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... en WIJ 
IV/y ontvangen graag brieven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

V O E R W A N D E L I N G 

De houding van de VU-partijtop in
zake de recente Voerwandeling vind 
ik echt ontgoochelend 

Ik begrijp met waarom een onwettig 
Voerense burgemeester er zelfs m 
slaagt de Vlaamse Volksunie in twee 
kampen te doen opsplitsen En ik die 
dacht dat de partijtop unaniem voor 
de afzetting van Happart was, doch 
de recente gebeurtenis stemt mij tot 
nadenken 

Waarom is er vanuit de partijtop 
wel een oproep om mee te betogen 
tegen de TGV, maar kan of wil men 
niet oproepen om mee te wandelen in 
ons Vlaamse Voeren 

Wanneer gaat de VU eens het ini
tiatief nemen om massaal m de 
Voerstreek te wandelen of blijft de 

,,medewerking" steeds beperkt tot 
een aankondiging in de WIJ"? 

L.V., Merchtem 

PENSIOENSPAREN 
Ik ben het kotsbeu over het,,Pensi

oensparen" te lezen Sommige kran
ten bv halen 50 % van reklaamm-
komsten uit dit spelletje 

Hier mijn probleem 
1 Ik ben gepensioneerd in 1975 en 

dat jaar bedroeg de muntontwaarding 
17 % Ik had een rente uit een 
groepsverzekering Mijn redenering 
zo dit verder gaat (gelukkig met min
der ontwaarding) maakt dat 51 % zo
dat Ik nog voor 500 fr zal kopen per 
1000 fr 

2 Mijn ouders hadden hun huis ge
kocht m 1921 voor 9000 fr Zij hadden 
ook een paar ,, Verwoeste Ge

westen" Neem een sukkelaar die die 
vaderlandse oproep onderschreef 
voor 10 000 fr Hij bekomt er nu 7 100 
fr huidige franken voor Nog met ge
noeg om een kippenhok te kopen 

3 Een bediende — die in de derti
ger jaren 1000 ó 1200 frank per 
maand verdiende besloot zich een 
bijkomende maandpensioen van 
1000 fr aan te leggen Hij betaalde 
vele jaren in nog stevige franks doch 
wat bereikte hij bij zijn pensionenng 
in 1946' Nog met die 1000 fr 

O B , Gent-Mariakerke 

PENSIOENSPAREN 

Ik ben een gepensioneerde zelf
standige en had een verzekerings-
kontrakt afgesloten op 60 jaar Een 
tweede op 65 jaar (appeltje voor de 
dorst) Op 30 juni '56 komt er een wet 

betreffende het pensioen voor 
zelfstandigen Door de wet voorzien 
zou ik een levenslange rente van 
10 445fr krijgen, d w z 2611 fr per 
kwartaal Ik ben 65 jaar geworden en 
krijg 165 265 f r , de rest zou mij m 
rente gestort worden jan '84 7 659 
f r , en 1 april '84 7 761 fr Opeens 
gedaan met stortingen, ik vraag in
lichtingen ,,Het pensioenstelsel is 
aanzienlijk gewijzigd volgens de wet 
van 6 februari '76 Wat uitbetaald is 
mag ik houden, wij zullen met over
gaan tot terugvordering van wat U ten 
onrechte zou ontvangen hebben" 
Dat IS het antwoord Er werd mij aldus 
120 000 fr ontnomen' 

Wel dat heet ik diefstal door de wet 
van 6 februari '76 geregeld Wie zal 
toen in de regering'' 

W.C, Heverfee 

OPROEP TOT AMNESTIE 

In deze dagen van Kerst- en Nieuw
jaarsboodschappen, al of met offi
cieel, IS er weer eens geen sprake 
van amnestie 

Sommige feiten wijzen erop, we 
denken aan 2 november en wat ge
beurde te Lommei, dat de haat kunst
matig in het leven wordt gehouden en 
jongeren bewust worden voorge
logen 

WIJ blijven ijveren voor amnestie 
omdat we ervan overtuigd zijn dat 
rechtvaardigheid het zal halen op 
haafi 

Graag willen we hulde brengen aan 
hen die ook nu nog miskend worden 
omwille van hun Vlaamse overtuiging 
en de gevolgen moeten ondervinden 
van een laffe en onrechtvaardige re
pressie' 

Ook nu nog zijn er mensen die ge
broodroofd worden in hun toekomst 
omdat ze uitkomen voor hun radikaal 
Vlaams-nationaal denken en levenso
vertuiging 

Voor ons als plaatselijk IJzerbede-
vaartkomitee is het AVV-WK op de 

kruistop van de IJzertoren het funda
ment en de leiddraad van ons 
denken I 

IJzerbedevaartkomitee-
gewest Maaseik 
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^<f lepel & vork... > f 
TZestatnant „ xzMassedtbetc^ 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise — 02/269 70 45 

Menu Kerstavond: 1000 fr. 
Menu Oudejaarsavond: 1400 fr. 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Benngen, Markt 17 - 011/43 20 51 
Brussel (uitb Jaak Ven/aet), Nieuwbrugstr 28 
Hulste Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich, Kon Astridlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven 1 Dortmunder Thier Brau Hof Ten^uursevest 60-016/22 86 72 

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

Torhout, Stwg nr Lichteri^elde 051/72 28 22 
Grote parkeerterreinen zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munder Thier van 't vat Levende Water Tonissteiner Sprudel goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industnéle 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Seder t 1910 
J A N P A U W E L S - D E B R A U W E R 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

Nationaal Tapkampioen 

Taverne Pallieter 
Bosstraat 96 
1742 Sint-Katarina-Lombeek 
Tel - 053/66 03 46 

Specialiteiten Lasagne — Spaghetti 
— Scampi's — Pannekoeken 
Open alledagen vanaf 14 u Dinsdag 
' ssloten 

'tboerdiof 
CAFE-RESlAUFlANT-FRrrUUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone grill 

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

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

Koffiebranderij 

Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734 56 09 - 460 48 87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

RESTAURANT 

I ^ 0 4 2 7 I Wolvengracht 

• f T ^ T ^ . ^ T Leopoldstraat 

Tel 217 9153 

Waar V lamingen 
thuis zi jn 
m 't hart je van Brusse l 

Banke tbakke r i j 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER 

LAS AT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Hotel Restaurant 

Hof De Draeck 
Hoofstraat 6 

3793 TEUVEN (Voeren) 
Tel 087/68 76 17 

Het adres voor een rustig ver
blijf en betaalbare gastronomie. 

CAF€ 
ZAM 

lOOCMCMT 

CA/1BR.WU5 
BR.CC 
011/47 28 97 ^ un/ir io 3' 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketza len tot 300 per

sonen 
— specia l i te i ten brui lof ten 

en banket ten 

Overe inde 8 A S 

Te l . 011 /65 .73 .05 - 65 .89 .40 

Groothande l melk — kaas — 
boter — eieren — s lagroom 

VANMEULDER 
Callenberg 10 
Sint-Pieters-Leeuw 
Tel. 02/376.96.74 
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Westen verlengt 
oorlog 

Vervolg van biz. 1 

De 40 Tampella's zijn veldge-
schut-kanonnen van de Rotter
damse firma Salgad; zijn dit mis
schien „our friends" waarover 
spraken in de brief van Nimrodi? 
De 3730 Copperhead en LTMR-
units zijn doelzoekende granaten 
die vooral tanks kunnen vernie
len, en de M 107 is een bekend 
veldkanon. 

De door Nimrodi te leveren en 
via de Lage Landen verscheepte 
68 Hawk's dienen om gevechts
vliegtuigen op lage of middelgro
te hoogte neer te halen. Dit wa
pen behoort tot de standaarduit
rusting van de NAVO en werd 
zowel aan Israël als aan Iran gele
verd door de Amerikanen. 

Pro memorie dient benadrukt 
dat noch Iran noch Irak het zg. 
non-proliferatie verdrag hebben 
ondertekend en bovendien heb
ben zij nooit hun ambities i.v.m. 
de kernbewapening verborgen. 
De wapenleveringen vanuit het 
Westen houden dus niet alleen 
een oorlog aan gang — die nota 
bene al meer dan één miljoen 
slachtoffers heeft gemaakt — 
maar bieden tevens de moge
lijkheid om kernwapens effek-
tief te gebruiken, vermits de wa
pens een „dual capability" bezit
ten. En bijgevolg ook voor kernla
dingen geschikt zijn... 

Zonder einde... 
We herhalen onze konklusie, 

voor wie het nog niet zou begre
pen hebben. IHet Westen, waar
onder ook België, is van heel 
nabij betrokken bij de oorlog 
tussen de Golfstaten. De VSA 
laten toe (misschien was dit zelfs 
hun wens...) dat hun modernste 
wapentuigen worden doorver
kocht aan Iran. Een land waar ze 
op dat ogenblik (1981) hoege
naamd geen „vriendschappelij
ke" betrekkingen mee onderhou
den. 

Behalve het feit dat aldus de 
kans op een wapenstilstand werd 
(en wordt) verkwanseld, beteke
nen deze leveranties een militaire 
bedreiging voor het Westen op 
middellange en lange termijn. 
Vermits op die manier militaire 
,,kennis" wordt verschaft aan na
ties die weinig stabiel zijn en 
bezwaarlijk als ,,bondgenoten" 
kunnen aanzien worden... 

De Westerse veiligheid wordt 
door deze voort-durende strijd 

nog op een andere manier be
dreigd. Frankrijk heeft inmiddels 
zoveel wapens geleverd aan Irak, 
die allemaal betaald werden met 
kredieten. Een eventuele Iraakse 
nederlaag zou voor onze zuider
buren uitdraaien op een financië
le katastrofe. Dus moet Frankrijk 
blijven leveren aan Irak. Een 
straatje zonder einde... 

De kommunisten 
ook 

o ja, voor wie ons van anti-
Westerse duiding zou verdenken, 
nog dit. Het lijdt,,natuurlijk" niet 
de minste twijfel dat ook de 
USSR, China en hun kommunisti-
sche bondgenoten dezelfde im
morele politiek voeren tegenover 
deze oorlogvoerende staten, 'n 
Kwestie van niet te willen onder
doen. Wie zou hen overigens het 
,,recht" durven en/of mogen ont
zeggen om, op hun beurt, het 
door hen gefabriceerde moor
dend speeltuig niet even uit te 
testen op het terrein? Hij die 
zonder zonde is, werpe de eerste 
steen... 

Wil Tindemans a.u.b. op de 
laatste rij gaan staan?! 

(pvdd) 

Reakties 

^ M E M M G E N 
AAN... 

Voorzitter Jaak Gabriels 
B De eerste drie maanden 
voorzitterschap zitten erop. Uw 
indrukken? 

,,Vermoeiend, maar bovenal 
een enorme uitdaging. De positie
ve respons die il< overal ervaar, is 
een grote voldoening. Onmiddel
lijk na de euforie van de aanstel
ling, heb ik mij intens toegelegd 
op veel kontakten binnen en bui
ten de partij. Deze onmoeting met 
VU-kaderleden en de zg. buiten
wacht verliep uitermate positief. 

Ik voel dat de Volksunie op
nieuw krediet geniet. Tot in de 
universiteiten." 

m De eerste peilingen bevesti
gen uw vermoeden... 

„Dit zijn slechts peilingen, 
maar zij versterken inderdaad de 
indrukken die ik overal opdoe. 
Het kon, het mocht niet uitblijven. 
Bovendien ben ik ervan overtuigd 
dat dit slechts het begin is, de 
aanzet tot een onstuitbare groei. 

Ik hoop te kunnen uitvoeren 
wat ik beloofd heb. De Volksunie 
mag niet te temmen zijn en wij 

zullen doorstoten naar de brede 
Vlaamse massa toe." 

m Hebt U al ontgoochelingen 
opgelopen? 

„Soms was ik ontgoocheld, 
doorgaans in kleinigheden van
wege mensen die a.h.w. in ach
teruit willen vertrekken. Aan hen 
wil ik zeggen dat zij ons niet 
mogen noch zullen remmen. Het 
nieuwe bestuur wil overschake
len naar vijfde versnelling, met 
turbo-kracht!" 

m De toekomstplannen? 
,,Een belangrijke opgave is het 

grondig vernieuwen van het poli
tiek personeel, met zicht op de 
eerstvolgende verkiezingen. 
Daarenboven wil ik de inhoud van 
wat wij voorhouden, scherper en 
duidelijker stellen. 

Belangrijk in dit verband wordt 
de voorbereiding van ons kon-
gres over de nieuwe politieke kui
tuur, in de loop van '88. Daar 
zullen wij een antwoord geven op 
de vele vragen van een grote 
groep jongeren. 

Dichterbij is er het kolloquium 
over kernenergie (op 12 januari), 
tijdens hetwelk we een duidelijk 
antwoord zullen geven op de ge
varen van de kernenergie-maat
schappij. Voorts ook biezondere 
aandacht voor het probleem van 
de werkloosheid, vooral bij de 
jeugd. En uiteraard het doortrek
ken van onze aktie ,,zuiver wa
ter", waarmee we het ekologisch 
VU-profiel scherper willen stellen. 
Niemand zal zich nog kunnen 
verbergen achter vaagheden en 
loze termen." 
m Hoe brengt U de eindejaars-
dagen door? 

„In mijn familiekring, mis
schien ergens aan de kust. Om 
een beetje te bekomen van de 
drukte, f^aar vooral om eens tijd 
voor mijn gezin te maken, hen te 
geven waar zij recht op hebben 
en dat zij zo dikwijls moeten mis
sen in de loop van het jaar. 

En uiteraard energie opdoen 
voor een keihard werkjaar, dat de 
Volksunie naar een definitieve 
doorbraak moet leiden in '87." 

en kommentaren. 
Ook ons nummer van vorige week — met de 

publikatie van het miljarden-wapenkontrakt en de 
bijhorende brief, waaruit de Belgische betrokkenheid 
overduidelijk bleek — lokt(e) heel wat reakties en 
kommentaren uit. 

'IA het persagentschap Bel-
ga werd een samenvatting 
van deze onthullende pu

blikatie op het Bistel-net ge
plaatst, waardoor onze gegevens 
doordrongen tot op alle redakties 
en in de ministeriële hoofdkwar
tieren. 

Het BRT-radionieuws was er 
deze keer wel als de kippen bij en 
maakte woensdagavond reeds 
melding van het weekblad WIJ. 
En tijdens het BRT-laatavond-
nieuws werd Willy Kuijpers, de 
man die ons de dokumenten 

Ten teken van rouw en schande plaatsten VU-mandatarissen en -
kaderleden zondag een kist, kruisjes en bloemen op de Zeebrugse 
havendam. Ter nagedachtenis van de tienduizenden die, met wapens 
die vanop deze kade verscheept werden, sneuvelden op slagvelden 
overal ter wereld. 

doorspeelde, daarover geïnter
viewd. Ook veel kranten verwe
zen in hun donderdag-editie naar 
het Volksunie-weekblad: De 
Standaard, Gazet van Antwer
pen, De l\/lorgen. En na de pers-
konferentie van vrijdag, tijdens 
dewelke Willy Kuijpers herhaal
delijk sprak over de WIJ-primeur, 
volgde Het Volk met een reakties. 

Brandpunt en Stern 
Ondertussen had de redaktie 

van KRO-Brandpunt in Hilversum 
gevraagd ons met de meeste 
spoed een eksemplaar te bezor
gen. En het Duitse blad Stern 
stuurde zelfs een redakteur naar 
het Barrikadenplein om een WIJ 
en kopies van de bewuste doku
menten op te halen. Deze redak
tie startte inmiddels, op basis van 
de WIJ-gegevens, een echt de-
tektieve-onderzoek: prompt wer
den medewerkers uitgestuurd om 
de op het kontrakt vermelde 
adressen in Tel Aviv en Londen te 
gaan onderzoeken... Met spijt 
moesten wij erkennen met over 
de mensen noch de mogelijkhe
den te beschikken om dit dossier 
tot op het bot uit te benen. 

Met enige spanning kijken wij 
uit naar de reaktie van Knack. Na 
de door afgunst geïnspireerde 
kommentaar van vorige week valt 
het af te wachten welke houding 
deze redaktie nu zal aannemen. 
En Argus? Jan Van Rompaey 
bleef ook deze week blind: WIJ 
schijnt inderdaad niet te behoren 
tot het ,,kliekje"... 

Kade van de dood 
De Volksunie van het arrondissement Brugge 

hield zondag een protestaktie ,,op het terrein", 'n 
Kist, enkele kruisjes en kerkhof bloemen... 

OMSTREEKS halfdrie vormt 
er zich een merkwaardige 
stoet langsheen de Zee

brugse havendam. Een veertigtal 
personen stappen ingetogen 
naar de kade van waarop de wa
pens en munitie in de schepen 
worden geladen. 

Sommigen houden een bloem
pot hyacinten en anderen een 
naamloos kruisje vast. Ten teken 
van rouw en schande voor de 
tienduizenden die — met wapens 
die vanuit Zeebrugge verhandeld 
werden — sneuvelden op slagvel
den overal ter wereld. Eén enkele 
leeuwevlag. Provincieraadslid 
Lidwina Cordy houdt een kaart 
vast waarop te lezen staat: 
,,Greetings from Belgium — with 
love — FN-PRB". Senator Guido 
Van In en Europarlementslid Wil
ly Kuijpers dragen een kleine 
doodskist. Ere-volksvertegen-
woordiger Raf Declercq kijkt 
triest voor zich uit. 

Het kistje, de kruisjes en de 
bloemen worden op de kade ge

plaatst. Gemeenteraadslid Pol 
Van Den Driessche sprenkelt 
bloed rond op het koude beton. 
Na enkele minuten stilte, neemt 
Kuijpers het woord. Hij veroor
deelt in scherpe bewoordingen 
de medeplichtigheid van België 
bij de wapenleveringen aan lan-
den-in-konflikt en eist initiatieven 
nu België het voorzitterschap van 
de EG moet waarnemen. Van In 
kondigt akties aan in het Belgisch 
parlement en zal aandringen op 
een omschakeling van de wapen-
nijverheid naar een vredesindus-
trie. Van Den Driessche eist een 
duidelijke afkeuring van de Brug
se politieke partijen en raadslid 
Baert belooft een tussenkomst in 
de provincieraad. 

Wanneer deze mandatarissen 
samen met de vertegenwoordi
gers van de VU-afdelingen Asse-
broek, Sint-Andries en Sint-Mi-
chiels en de VUJO weg zijn, biedt 
deze kade van de dood een ake-
lig-trieste aanblik. 
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Plan-Gheyselinck: 

Zwarte Kerst in 
het bronsgroen 
eikenhout 

Woensdag 17 december heeft voormalig Shell-
manager Thyle Gheyselinck de boeken geopend. 
Voor Limburg gaf dit een trieste balans: drie mijnen 
moeten dicht. In twee jaar tijd zullen hierdoor 8000 
banen verdwijnen. De steenkoolproduktie wordt met 
2,9 miljoen ton verminderd. Dat dit plan een enorm 
zware sociale en ekonomische last op Limburg legt 
is vanzelfsprekend. Terecht wordt het dan ook met 
argusogen onderzocht en beoordeeld. 

H ET plan dat door de 
nieuwe KS-manager 
wordt voorgesteld Is eer

der gebaseerd op intenties dan 
op harde feiten. 

In geen enkele zin biedt het 
een houvast voor de reorganisa
tie van de Kempische steenkool
mijnen en van de mijnstreek. 
Gheyselinck stelt de regering 
voor haar beslissing als volgt te 
nemen. 

1. Beëindiging van de KS-
aktiviteit in de zetels Eisden, Win
terslag en Waterschei en het ter 
beschikking stellen aan KS van 
een enveloppe van 28 miljard 
vanaf 1 januari 1987. Hieruit die
nen de exploitatie van de zetels 
in afbouw, de sociale afvloei-
kosten ten laste van KS en de re-
konversie te worden betaald. De 
KS-direktie moet deze beslissing 
uitvoeren in een zo ruim mogelijk 

overleg met werknemers, sociale 
partners en de provinciale en ge
meentelijke instanties. 

2. Herstrul<turatie van de KS-
aktiviteiten in het westen van de 
konsessie (zetels Beringen en 
Zolder) tot één zetel. Voor de pe
riode van 1987 tot en met 1996 
worden 70 miljard ter beschik
king gesteld ter dekking van 
maximum aanvaardbare ver
liezen. 

De toepassing van dit plan 
wordt dus gespreid over een peri
ode van 10 jaar en zal de ge
meenschap 98 miljard kosten, 
volgens Gheyselinck wel te ver
staan. 

100 miljard in, 
of 60 miljard uit? 

Thyle Gheyselinck kan verlo
pen. Hij stelt dit plan voor als een 
fenomenaal kadovan 100 miljard 
(in feite 98). Impliciet gaat hij er 

Z O je nu wilt, verpoos dan even 
bij vrienden, rond een goede fles 

aan 't slot van negentien acht zes. 
Maar blijf niet aan de kade kleven: 

het is aan jou nog niet gegeven 
te wonen op een vast adres 
(tenzij als wachter bij de bres 
indien de dijken het begeven). 

Dus wacht nog om het zeil te reven, 
maar kap het meertouw met je mes 
en wend ter haven uit de steven. 

Naar nieuwe einders blijven streven, 
dat is van 't oude jaar de les: 
vooruit in negentien acht zeven! 

Thyle Gheyselinci< uitleggende zijn plan: een beetje het schuifwerk 
van de IQ-kwis... 

dus van uit dat er vanaf 1 januari 
1987, zonder het plan Gheyse
linck, geen frank meer aan de 
steenkoolmijnen zou worden 
gespendeerd. Deze redenering 
loopt mank. Op 31 december van 
dit jaar zal KS immers 17200 
mensen in dienst hebben die op 1 
januari aan de slag gaan om in 
1987 6,1 miljoen ton kolen te del
ven. Dat is de uitgangssituatie. In 
de veronderstelling dat er hele
maal geen ingreep wordt doorge
voerd, dan kost dit de gemeen
schap volgens Gheyselinck 14 tot 
18 miljard jaarlijks. Nemen we 
gemakkelijkheidshalve 160 mil
jard in totaal. Het ,,kado" van 
100 miljard betekent dus een in
levering van 60 miljard. Niet dat 
de gemeenschap deze 60 miljard 
netto in het laatje kan houden. In 
1985 bijvoorbeeld betaalde KS 
nog 6,7 miljard patronal bijdra
gen voor sociale zekerheid. 

Als we er van uitgaan dat de 
mijnwerkers die vandaag hun 
werk verliezen niet snel een an
dere baan vinden — en in de hui
dige toestand zal dit helaas voor 
de meeste niet het geval zijn — 
dan kost deze operatie de eerste 
jaren meer dan dat ze aan de 
schatkist opbrengt. 

Het plan Gheyselinck past bo
vendien een eerder vuil truukje 
toe. Het grootste deel van het 
,,kado" zijn middelen die hele
maal niet in vraag stonden. Door 
ze op dit ogenblik mee in de plan
nen te betrekken wordt de tegen
stelling tussen Limburg en de 
rest van Vlaanderen nogmaals 
versterkt. 

Zo staan de 60 miljard aan er-
fenisrechten waarvan sprake ter 
beschikking van KS. Punt! Het is 
niet aan Gheyselinck om hierover 
een oordeel te vellen. Het plan 
Gandois, dat destijds de her-
strukturatie van Gockerill-
Sambre begeleidde was op dit 
punt eerlijker De normale trans
ferten werden hierin afgezonderd 
van de bijkomende steunver
lening. 

Daarenboven werden heel wat 
konkrete rekonversievoorstellen 
gedaan. Het plan Gheyselinck 
doet dit niet en bemoeilijkt daar
door een globlae beoordeling. 

De duidelijkheid vereist dus dat 
enkel de enveloppe van 28 mil
jard en de brugfinanciering van 
10 miljard voor de groep West nu 
in diskussie worden gebracht. 

De financiering 
Voor een periode van 5 jaar 

moet er dus volgens het plan 
Gheyselinck 38 miljard op tafel 
worden gebracht. Tien miljard 
hiervan komt juridisch gezien 
voor rekening van de Vlaamse re
gering. Sinds de wet van maart 
1984 komt de financiering van de 
nationale sektoren immers ten 
laste van de Gewesten. Voor 
deze financiering worden de erfe-
nisrechten voorbehouden. Be
grotingsminister Verhofstadt lan
ceerde daarom het idee om voor 
deze brugfinanciering een lening 
aan te gaan op basis van het deel 
van de erfenisrechten dat — vol
gens Gheyselinck — vanaf 1994 
zal vrijkomen. Hetzelfde principe 
werd voor Cockerill-Sambre toe
gepast, met als gevolg dat de 
Waalse erfenisrechten voor 
lange tijd werden gehypothe-
keerd. 

De wezenlijke begeleiding van 
de sluiting van de drie oostelijke 
zetels moet, volgens Gheyse
linck, met 28 miljard worden ge
klaard. De manager stelt voor 
een bestedingsplan voor dit geld 
in overleg met de werknemers, 
de sociale partners en de regio
nale instanties op te stellen. Dit 
klinkt mooi, ware het niet dat on
dertussen de exploitatieverliezen 
van de drie zetels in afbouw blij
ven doorlopen én dat deze even
eens uit de 28 miljard-pot moeten 
worden betaald. Het lijkt dus een 
beetje op het schuifwerk van de 
IQ-kwis. Alleen staat hier de toe
komst van een ganse provincie 
op het spel. 
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VU-standpunt: 

Boter bij de vis 
Het ParttJbestUör van de Volksunie heeft e w eerste bespre-

ktng gevirfpl am het pten-öheysellnck voor ÓB Uwhurgse 
mijnen. 

1, Oe toestand waarin ̂ tfe Kempteche mi|nen m&mzHti betanet 
ïs het gevolg van de tientallen jaren durende kolonisatie van 
Urn'mt'^. öe Vlaamse strategie terzake, «oate «e de Jongste 
jaren werd gevoerd door de traditionele partijen, heeft voBco-
men gefs^td, 

Oe wet v^n 1984, met haar ̂ togenaamde fettelljke federaitee-
iting van de nationaie sektoren, is een dupespet geweest Ï 
Vtaanderen kreeg financiële vernntwoordeliJMteden npgedron* 
gen waarvoor het noch de mMdeten noch de ftmcM had en 
zonder dat het isegglngs* en besliswngji^eclit kree^. Ook de 
jMigste Incidenten rond de parlementaire hehandeting van <te 
Rilksmlddeienbegrotlng — met het uid de hand geven van het 
pand iimr sntsselse eitf eni«re#«en -~ helJöen nog eens aange> 
toond dat goede Vlaamse tsöeven verkwanseld «rerden vooral
eer Z0 In onderhandeling konden worden vermunt, 

Vlaanderen werd met de zogenaamde federalisering van de 
nationale sektoren «i^eaadeld met dwsslers waarover het noch 
de macht noch de öevoegdheden heeft en waarvoor het geen 
oenten kreeg. Het rechtstreeks gevolg Wervan Is dat we thans 
Inzake de Kempense mtlnen votkomen overgeleverd ̂ n aan die 
Waaise c h a n t ^ hij de centnMe overheid, Limburg Nijft over̂ * 
geleverd aan de grillen en de eisen van Waaise n»nlstei% In dtê  
centrale regering. 

a. Wat het plan«öheyseiinck jwilve betreft, zal de Voiksunie 
onverwifid een grondige en objektleve studie ervan onderne
men. 

In een eerste t^aktie «p *wt pian-OheyseSnt^ zelf stett het 
Paiti)bestuur met de grootste ktachfdadl^jtH^ ést ^ eetst 
centen <^ts««l moeten komen, vQoreieereriH^kB kan;2;{jn van , 
em^def welke sluiting. 

De in tiet jsfen-öbeyseSnck voon|estekie bediragen schiinen 
inderdaad N>og.. Maar ais liet f^s docMiar^ laa «^nden, ^ n 
moet er ïn led^r gevi^ ve l̂doende geid »jn om de we<^etegen-
ii^iê in Limburg Ir îegraai te lui^lfiaat^n. 

Het P£stiJbe$luH2r v«m de Vö1Bkj»Ëiffite«̂  er <E îiat dte financië
le In^Hmnlng mor ünNburf n l^ «nag â iewfiogmi worden op de 
weegschaal van de natlonade ael^ioren alleen. i3e h ^ ^Raamse , 
lnj^>anning, fyiA gi^s^ Vlaamse aaiuteet ^ de Set̂ ffasdhe over-
heldsflnanci^ moet mem inéebatees. ( ^ d « » w e j ^ ts er in 
teder geval g i ^ genoeg «ssr Umbi»^, 

3. Het i»art^^ïesf*«»vafi <fe Ve^k^mle w|st erit^indde^lkop 
dat de toeiosmi^ "ifmt Ue^Êms >^9^ gewataibm^ 2 ^ . {^ Is 
geen :as^ van UÉ̂ ÉKsg ̂ allteen, ma» ve<^ g»mî  V^anderen, f t ^ ' 
mag memand in Vtaai^ier^t onbero^d Isiim ^at een ^^le^mse 
provincie vilder a c ^ e * ^ xou geraken éom^ «ie fouten van het ' 
centraaN3î $^Ë$(̂  b ^ i d . 

VofH^a^verdeiprivésektarl^ t^v^^&meme van Umbt»^ nii^ 
M|n volle vmiBsiweov^X^éuM n«nmt,̂ mo«t de ruimte <^p^ev^^ 
wonten door Vkians «nR«meldsiait!altef waarvoer de VlasHHse 
ov^riietd h«^g»ld^ de madMtendie bev^^^tdiieci»! moetkrlfgen. 

Het Far^paetmiur w»n 4» Volksunie « e n t e r t dat het niet 
«lad^loixs zal toezien^ mi ̂ mdasE^de» timiturgse VN^i^gsn 
in hun ts^Eonm w»den boireigd. ftet Toê ŝ k^ daadweilcellp: 
verzet» en 2ai hel ve^set ̂ gaEm^^en tegen i0<kge p o ^ j om 
eender wetc 0sn uK te voeren zonder dat de Llmbwrg«^ 
toekomst niet op voorhand in Wiiop^ wambotg^n is vastge
legd. 

Siilie aan de Limburgse mijnen. Hoelang nog? 

Spreeicbuis van Limburg 
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VU-stan 

Boter bi 
Het Partijbestuur van de Volksunie heeft e w eerste bespre

king gewipl aan het plan-öheyselinck voor de Umburgse 
mijnen, 

1, Oe toestand waarin de Kempïsche mijnen ftjanszljn betand 
is het gevolg van de tientallen jaren durende kolonisatie van 
ymbwrg. öe Vlaamse strategie terzake, «oals «e de fongste 
jaren werd gevoerd door de traditionele partijen, heeft voBco-
raen gefs^td, 

Oe wet v^n 1984, mtet haar ̂ togenaamde feitelijke federalise
ring van de nationale sektoren, Is een dupespet geweest Ï 
Vlaanderen kreeg financiële vet^mtwoordelijidteden opgedron
gen waarvoor het noch de middelen noch de nfactid had en 
zonder dat het isegglngs- en besliswngji^echt kreeg. Ook de 
jMigste Incidenten rond de parfemenlalre behandeling van <te 
Rijksmiddelenbegroting — met het uid de hand geven van het 
pand iimr sntsselse eitf eni«re#«en — hebben nog eens aange
toond dat goede Vlaamse troeven verkwanseld werden vooral
eer Z0 in onderhandeling konden worden vermunt, 

Vlaanderen werd met de zogenaamde federalisering van de 
nationale sektoren oi^eaadeld met dossiers waarover het noch 
de macht noch de bevoegdheden heeft en waarvoor hef geen 
oenten kreeg. Het rechtstreeks gevolg hiervan Is dat we thans 
Inzake de Kempense mtlnen volkomen overgeleverd ̂ n aan die 
Waaise c h a n t ^ bij de centnMe overheid, Limburg blijft over<> 
geleverd aan de grillen en de eisen van Waaise n»nlstei% in dtê  
centrale regering. 

a. Wat het plan-öheyseünck jwilve betreft, zal de Voiksunie 
onverwifid een grondige en oijjektleve studie ervan onderne
men. 
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Siilie aan de Limburgse n 

Spreekbuis van 
Het plan-Gheyselinck heeft één verdienste: het is 

er en het ligt op tafel. In het verleden werden 
herstruktrureringsvoorstellen altijd met de grootste 
geheimdoenerij omringd, waardoor de onzekerheid 
en de reakties meestal ten top werden gedreven. 
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Boter bij de vis 
Het Partijbestuur van de Volksunie heeft e w eerste bespre

king gewipl aan het plan-Giieyselinck voor de tlmburgse 
mijnen, 

1, Oe toestand waarin de Kempische mijnen ftjanszljn betand 
is hel gevolg van de tientallen jaren durende kolonisatie van 
ymburg. Oe Vlaamse strategie terzake, «oals «e de fongste 
jaren werd gevoerd door de traditionele partijen, heeft voBco-
raen gefs^td, 

Oe wet v^n 1984, wtet haar ̂ togenaamde feitelijke federalise
ring van de nationale sektoren. Is een dupespet geweest Ï 
Vlaanderen kreeg financiële vet^mtwoordelijidteden opgedron
gen waarvoor het noch de middelen noch de nfactid had en 
zonder dat het isegglngs- en besliswngji^echt kreeg. Ook de 
jMigste Incidenten rond de parfemenlalre behandeling van <te 
Rijksmiddelertbegrotlng — met het uid de hand geven van het 
pand iimr sntsselse eitf eni«re#«en — hebben nog eens aange
toond dat goede Vlaamse troeven verkwanseld werden vooral
eer Z0 in onderhandeling konden worden vermunt, 

Vlaanderen werd met de zogenaamde federalisering van de 
nationale sektoren oi^ezadeld met dossiers waarover het noch 
de macht noch de bevoegdheden heeft en waarvoor hef geen 
oenten kreeg. Het rechtstreeks gevolg hiervan Is dat we thans 
Inzake de Kempense mijnen volkomen overgeleverd ̂ n aan die 
Waaise c h a n t ^ bij de centnMe overheid, Limburg blijft over^ 
geleverd aan de grillen en de eisen van Waaise n»nlstei% tn dtê  
centrale regering. 

a. Wat het plan-öheyseünck jwilve betreft, zal de Voiksunie 
onverwifid een grondige en oijjektleve studie ervan onderne
men. 

In een eerste teaidte «p *wt pian-OheyseSnt^ zelf stett het 
Paitl)bestuur met de grootste ktaclifdadl^jtH^ ést ^ eerst 
centen <^ts««l moeten komen, vQoreieereriH^kB kan;z{jn van , 
em^def welke sluiting. 

De in liet jsfen-öheysetlnck voon|estekie bedragen schiinen 
inderdaad N>og.. Maar ais het f^s docMiar^ 20s «^nden, dan 
moet er In led^r gevi^ ve l̂doende geid »jn om de wer^etegen-
ii^iê in Limburg ir^legraai te l»»vlhaat«R. 

Het P£stiJbe$luH2r v«m de Vö1Bkj»Ëiffite«̂  er <E^dat de financië
le In^Hmnlng mor ilnNburg nl^ «nag â iewfiogmi worden op de 
weegschaal van de natlonade sel^ioren alleen. i3e h ^ ^Raamse , 
lnj^>anning, fyiA gi^s^ Vlaamse aaiuteet ^ de Set̂ ffaschte over-
heldsflnanci^ moet mem inéebatees. ( ^ d « » w e j ^ ts er in 
reder geval g i ^ genoeg voset ymiH«g, 

3. Het i»ari^^ïesf*«»vafi <fe Ve^k^mle w|st erit^indde^lkop 
dat de toelosmi^ "ifmt Ue^Êms >^9^ gewaaibm^ 2 ^ . {^ is 
geen :as^ van UÉ̂ ÉKsg ̂ allteen, ma» ve<^ g»mî  V^anderei), f t ^ ' 
mag memartd in Vtaai^ier^t onbero^d Isiim ^at een yk^ms» 
pmvinde ««nier a c ^ e r ^ xou geraken éom^ «ie fouten van het ' 
centraaN3î $^Ë$(̂  b ^ i d . 

VofH^a^verdeprlvésektarl^ t^v^^&meme van Umbt»^ nii^ 
M|n volle vmiBsiweov^X^éuM n«nmt,̂ mo«t de ruimte ̂ ^p^evt^ 
wonten door Vbians «nR«meldsinit!altef waarvoor de VlasHHse 
ov^riietd h«^geld^ de madMtendie bev^^^tdiieci»! moetkrlfgen. 

Het Far^paetmiur w»n 4» Volksunie « e n t e r t dat het niet 
«lad^ioixs zal toezien^ mi ̂ mdoiiZ^de» tlmiturgse VN^i^gsn 
in hun ts^Eonm w»den boireigd. Het Toê ŝ k^ daadweilcellp: 
verzet» en 2ai het ve^set ̂ gaEm^^en tegen i0<kge p o ^ j om 
eender wetc 0sn uü te voeren zonder dat de Llmbwrg«^ 
toekomst niet op voorhand In Wiiop^ wambotg^n is vastge
legd. 

Siilie aan de Limburgse mijnen. Hoelang nog? 

Spreekbuis van Limburg 
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VU-standpunt: 

Boter bij de vis 
Het Partijbestuur van de Volksunie heeft e w eerste bespre

king gewipl aan het plan-Giieyselinck voor de tlmburgse 
mijnen. 

1, Oe toestand waarin de Kempische mijnen ftjanszljn betand 
is hel gevolg van de tientallen jaren durende kolonisatie van 
ymburg. Oe Vlaamse strategie terzake, «oals «e de fongste 
jaren werd gevoerd door de traditionele partijen, heeft voBco-
raen gefs^td, 

Oe wet v^n 1984, met haar ̂ togenaamde feitelijke federalise
ring van de nationale sektoren. Is een dupespet geweest Ï 
Vlaanderen kreeg financiële vet^mtwoordelijidteden opgedron
gen waarvoor het noch de middelen noch de nvachl had en 
zonder dat het isegglngs- en besliswngji^echt kreeg. Ook de 
jMigste Incidenten rond de parfemenlalre behandeling van <te 
Rijksmiddelertbegroting — met het uid de hand geven van het 
pand iimr sntsselse eitf eni«re#«en — hebben nog eens aange
toond dat goede Vlaamse troeven verkwanseld werden vooral
eer Z0 in onderhandeling konden worden vermunt, 

Vlaanderen werd met de zogenaamde federalisering van de 
nationale sektoren «{gezadeld met dossiers waarover het noch 
de macht noch de bevoegdheden heeft en waarvoor hef geen 
oenten kreeg. Het rechtstreeks gevolg hiervan Is dat we thans 
Inzake de Kempense mijnen volkomen overgeleverd ̂ n aan die 
Waaise c i i a n t ^ bij de centnMe overheid, ymburg blijft over^ 
geleverd aan de grillen en de eisen van Waaise n»nlstei% tn dtê  
centrale regering. 

a. Wat het plan-öheyseünck jwilve betreft, zal de Voiksunie 
onverwifid een grondige en oijjeirtleve studie ervan onderne
men. 

In een eerste teaidte «p *wt pian-OheyseSnt^ zelf stett het 
Paitl)bestuur met de grootste ktaclifdadl^jtH^ ést ^ eerst 
centen <^ts««l moeten komen, vQoreieereriH^kB kan;z{jn van , 
em^def welke sluiting. 

De in liet jsfen-öheysetlnck voon|estekie bedragen schiinen 
Inderdaad N>og.. Maar ais het f^s docMiar^ 20s «^nden, dan 
moet er In led^r gevi^ ve l̂doende geid »ln om de wer^etegen-
ii^iê in Limburg Ir l̂egraai te luivlhaat^n. 

Het P£stlJbe$luH2r v«m de Vö1Bkj»Ëiffite«̂  er <E^dat de financië
le In^Hmnlng mor ilnNburg nl^ «nag â iewfiogmi worden op de 
weegschaal van de nallonate sel^loren alleen. i3e h ^ ^Raamse , 
lnj^>anning, fyiA gi^s^ Vlaamse aaiuteet ^ de Set̂ ffaschte over-
heldsflnanci^ moet mem inéebatees. ( ^ d « » w e j ^ ts er in 
leder geval g i ^ genoeg vaset ymiH«g, 

3. Het i»ari^^ïesf*«»vafi tfe Ve^k^mle w|st erit^indde^lkop 
dat de toeiosmi^ "ifmt Ue^Êms >^9^ gewaaibm^ 2 ^ . {^ is 
geen :as^ vasi UÉ̂ ÉKsg ̂ allteen, ma» ve<^ g»mî  V^anderei), f t ^ ' 
mag memartd in Vtaai^ier^t onbero^d Isiim ^at een ^^le^mse 
pmvinde voider a c ^ e r ^ xou geraken éom^ «ie fouten van het ' 
centraaN3î $^Ë$(̂  b ^ i d . 

Vo(Ĥ  zover de prlvésektorl^ t^v^^&meme van Umbt»^ nii^ 
M|n volle vmiBsiweov^X^éuM n«nmt,̂ mo«t de ruimte ̂ ^p^evt^ 
wonten door Vbians «nR«meldsinit!aitef waarvoor de ViasHHse 
ov^riietd h«^g»ld^ de madMtendie bev^^^tdiieci»! moetfuf|gen. 

Het Far^paetmiur w»n 4» Volksunie « e n t e r t dat het niet 
«lad^ioixs zal toezien^ mt ̂ mdoiiZ^de» LlmÉturgse VN^i^gsn 
in hun ts^Eonm w»den boireigd. Het Toê ŝ k^ daadweilcellp: 
verzet» en 2ai het ve^set ̂ gaEm^^en tegen i0<kge p o ^ j om 
eender wetc 0sn uü te voeren zonder dat de Llmbwrg«^ 
toekomst niet op voorhand In Wiiop^ wambotg^n is vastge
legd. 

Onaanvaardbaar 
•In wezen is dit onderdeel van 

het plan-Gheyselincl< immoreel. 
Het l<an wel zijn dat een dergelij
ke wurgtechniek wordt toegepast 
in een grote multinational, een 
samenleving van mensen funktio-
neert echter met op deze wijze. 
Bovendien stelt deze manager a 
priori zich niet te willen inlaten 
met de rekonversie in Limburg. 
Toch legt hij met dit voorstel de 
limiet op aan de te besteden ge
meenschapsgelden. Alleen al op 
basis hiervan zou het voorstel in 
de prullenmand kunnen verdwij
nen. Immers, nu reeds kunnen 
we vaststellen dat er van rekon
versie op die manier weinig of 
niets in huis zal komen. Daaren
boven zou een zoveelste keer 
met twee maten en twee gewich
ten worden gewogen. Bij de her-
strukturatie van Cockerill-Sambre 
werd destijds uitgegaan van de 
behoeften van de staalregio's. 

Pas daarna zocht men de nodige 
nationale middelen en werden — 
al dan niet stilzwijgend — afspra
ken gemaakt om in deze noden te 
voorzien. Voor Limburg zou dit 
niet meer kunnen, volgens Ghey-
selinck of volgens deze regering. 

Vragen, vragen, 
vragen... 

Het plan Gheyselinck werd 
door heel wat mensen als een 
goed plan bestempeld. Dit is 
schromelijk overdreven. Het plan 
legt een sluitingscenario op, maar 
geeft niet aan op welke bewijsba
re feiten dit scenario werd geba
seerd. Het onleent zijn geloof
waardigheid aan de persoon van 
de auteur. Nu komt het voor dat 
deze, door de manier waarop hi) 
elke kritiek en elke aanvulling op 
zijn plan van de kaart veegt als 
idioot of onmogelijk zonder meer, 
die geloofwaardigheid toch nog 
moet verdienen. 

Het plan is bovendien vanuit 
een negatieve benadering ge
schreven. Het bevat weinig of 
geen positieve elementen, noch 
in verband met de rekonversie, 
noch in verband met de toekomst
zekerheid voor de resterende ze
tels van Zolder en Beringen. 

Ook de aan het plan gekoppel
de financiering is veel te vaag om 
geloofwaardig te klinken. Ze 
wordt daarenboven opgeblazen 
door er middelen in op te nemen 
die er eigenlijk niet in thuis horen. 

Zwart kerst 
De vaagheid van dit voorstel is 

met zonder risiko's. Het is bijvoor
beeld nog met duidelijk of de 
Europese steunverlening in de 28 
miljard-pot is opgenomen. En wat 
met de meerprijs van de elektri
ciens? De Vlaamse en Europese 
expansiesteun? Alles samen 
gaat het toch om een aantal mil
jarden die bij verschillende inter
pretaties meer of minder in Lim
burg kunnen worden geïnves
teerd. Een dergelijk interpretatie-
vrijheid IS, vooral in de Belgische 
kontekst een dubieuze aangele
genheid. 

Het plan-Gheyselinck heeft in 
elk geval één duidelijk gevolg, 
voor duizende Limburgse gezin
nen zal de eindejaarsperiode niet 
feestelijk verlopen. Hun zorg om 
de toekomst staat centraal in 
deze zwarte kerst. Laat heel 
Vlaanderen hen hierbij een hart 
onder de riem steken! 

sec 

DE reakties van de politieke 
partijen, belangengroe
pen e.d. zijn ondertussen 

bekend. Weinig wordt geschre
ven over de reakties van de be
trokkenen zelf: de mijnwerkers, 
de mijngemeenten. ,,WIJ" ging 
wel op zoek. 

Voor VU-Limburg is het plan 
onaanvaardbaar. Het amputeert 
een halve KS en geeft geen ga
ranties voor de toekomst van wat 

overblijft, noch voor de rekonver
sie van de betrokken gebieden 
Gheyselinck praat met de woor
den van Martens en Co: de inle
vering IS keihard maar de belof
ten blijven vaag. 

Gijzel-plan 
VU-Genl< heeft het over een 

Gijzel-plan: Limburg wordt hier 
met een kluitje in het net ge
stuurd Als het plan wordt doorge

voerd dan komen er bij de 7000 
huidige werkzoekenden nog eens 
4500 bij in het Genkse. De regio, 
zo vreest VU-Genk, zal hier so
ciaal en ekonomisch aan kapot 
gaan. 

En de mijnwerkers? Een eerste 
indruk toont een gespannen gela
tenheid. Iedereen verwacht dat 
na de eindejaarsfeesten de bom 
zal barsten. De mijnwerkers zijn 
in de eerste plaats kwaad op de 
vakbonden die dit allemaal gedij
en en op deze CVP-regering. De 
openheid en de inspraak waar
mee Gheyselinck sier maakt, ver
trouwen ze niet. Deze inspraak 
beperkt zich tot de vakbondstop 
en deze wordt — zoveel is bij de 
vorige staking duidelijk geworden 
— gewantrouwd. De delegees 

vragen informatie, in de eerste 
plaats over de sociale rechten 
van de mijnwerkers. 

Deze gelatenheid wordt niet te
ruggevonden bij de bevolking. 
Vooral de middenstand reageert 
geschokt. Haar staat het drama 
van Zwartberg nog goed voor 
ogen. Na de sluiting verviel deze 
wijk tot een armoedig sociaal pro
bleemgebied ! 

Onder de reakties ook de dank
woorden voor de Volksunie en 
algemeen voorzitter Jaak Ga
briels: ,,Jaak jong, trekt het U nie 
aan dat Gheyselinck op u 
schimpt. Die meneer komt voor 
miljoenen naar hier om 8000 man 
op straat te zetten. Als hij U dan 
niet kan uitstaan wil da zegge dat 
gij ons tenminste verdedigt!" 
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Senator Paul Van Grembergen: 

„Onredelijkheid 
loont in dit land" 

Het moet de senatoren toch wat doen. Telkens weer gedoemd te zijn tot de 
tweede rangsrol. Telkens weer veroordeeld te zijn tot het klakkeloos instemmen 
met de overgemaakte stukken van de Kamer. Zoniet dreigt immers de hele pro
cedure te moeten herbeginnen... 

...en in dit geval - want met de rijksmiddelenbegroting is het niet anders - de 
Kerstvakantie naar de karnavalfeesten te verschuiven. 

DE kamerleden kwamen in 
de schijnwerpers met de 
rijksbegroting. Even wis

ten ze de spanning hoog te hou
den met de financiering van de 
Gemeenschappen. Na de sisser 
van een afloop ontspande de 
boog zich. De begroting was een 
feit. 

Je moet in de Senaat dan ook 
dissident zijn, een enig prachtige 
tussenkomst houden of met 
„nieuws" afkomen. Anders blijft 
het in het beste geval bij een ver
melding. Opbouwend wetgevend 
werk stuit immers op de slaafse 
groene knop van de meer
derheid. 

Niets ingevuld 
Paul Van Grembergen slaagde 

in dit moeilijk opzet. Niet de 
eerste maal wist hij een debat 
een ekstra-dimensie te geven. 
Ditmaal door een beklemmende 
schets van de vragen die het 
Vlaanderen van vandaag beroe
ren, vragen voor 1986 en voor 
morgen. 

,,Eigenlijk", zegde de fraktie-
voorzitter,,,zouden wij in dit half
rond met een brandend hart en 
als bezetenen moeten werken 
rond enkele wezenlijk belangrijke 
thema's." Maar de regering en 
het beleid vullen mets in. 

...Niets op het terrein van een 
kwalitatieve toekomst. Nochtans, 
,,meer dan ooit zal het gebruik 
van de grondstoffen, het inplan
ten van bedrijven, het produce
ren van energie, het zinvol om
gaan met de levensnoodzakelijke 
elementen ons handelen moeten 
leiden in voorzien en omzien, in 
hoeden en behoeden". Een 
maand is het geleden dat de Rijn 
voor dood de oevers raakte. 
Twee kwartalen is het geleden 
dat Tsjernobyl ons opschrikte. 
,,Maar waar blijft die echt nood
zakelijke politiek om het eerste 
doel veilig te stellen, het primum 
vivere?" 

...Niets op het terrein van de 

demografische politiek. Waar 
blijft de nota van een regering die 
een toekomstgericht beleid voert, 
over de demografie van dit land? 
Geschreven met accuraatheid en 
juiste diagnose maar tegelijk de 
lijnen projekterend voor een zin
vol gezinsleven met zijn maat
schappelijke veranderingen en 
een toch motiverend ouder
schap. 

...Niets op het terrein van de 
diskussie over recht op arbeid en 
plicht tot arbeidsherverdeling. 
Nochtans is een half miljoen bur
gers het recht op arbeid ontzegd. 

Men spreekt wel over minder 
kansrijke groepen en het opzien
barend fenomeen van de sociale 
onrust onder de arbeidslozen. 
Maar waar is het dossier ten 
gronde over de werkloosheid en 
de gevolgen ervan ? 

Geen uitziclit 
Niets werd ingevuld op deze 

drie essentiële opdrachten. Dat 
bij de jongeren een beklemmend 
gevoelen aanwezig is, dat zich uit 
in een vrij grote desinteresse 
voor de ,,partijenpolitiek", zou 
elke politikus te denken moeten 

P. Van Grembergen: „...als bezetenen zouden wij moeten werken 
rond enkele wezenlijk belangrijke thema's." 

Toch je dat niet 
De Vlaamse Raad en regering zijn toch je dat 

niet meer. De Belgische ziekten stuipen erbinnen. 
De schwung, de gezamenlijke inzet, de vaste wil 
Vlaanderen kankreet gestatte te geven, de kans op 
een nieuwe potitteke kuituur... 't lijken atiemaat 
wensdromen geworden. 

SPIJTIG is bvb. dat rond 
de yzertoreri geen 
fiiensgezlndheid werd 

bereM. „Het kon dus ïniJör-
daad r^let", z<^te Hugo SchjftK 
vaststelde, „over de schösdïn-
gen van bet vei'tedeti heen te 
erkennen dat de Uzertoren 
hoe dart ook niet weg ie den-
kert Is als het enig Qmte monu
ment dat Is ontslaan ujt de 
Vlaamse ofltvoogdirtgsstrijd-" 
Een levertsöescffflüwellike an
tithese doorfcfüisle de stem
ming, of was m ook een Beigt* 
cïstische fsfleks? 

Spjjtlö Is bvb. de bl|iia hate
lijke iraudirtg van de öroenen 
ten opziÊhte van Vfaanderer»» 
Zetfs tiet dekreet van Cove-
tiers bleek in hurt ogen enkel 

eert kommunaMtarre 2Bt. Oat 
eeo volk zeif zijn beleldsver-
antwoorde&jken moet kiezen, 
jcomt bij deze heren niet <sp. 
H«rt eettned voof denatuorlil* 
ke gegevenheid houdt op bij 

de muskusratten, merf^te ie
mand op. Het votk als natuur
lijke! g^evenheid Is hen, al-
thane wat Vlaanderen betreft, 
vreiemd. 

Spijtig is bvb. de onthouding 
van voorzitter Qeene btj het
zelfde dekreet. Uit vrees voor 
een mogtelijlc beroep van de 
centrale regerinp, tn hoofde 
van mint&ter Michel, bi| het 
Arbitragehof? Toch, even de 
kerk In het midden houden, 
kwestie van een cenirale ml-
nisterponeleuille niet te vsr-
branden? 

Spijtig is bvb, dat de Vlaam
se regertng steeds geen ge-
\«ïlg heeft gegeven aan het 
rapport over de sociale en 
msnselijl<e gevcögen voor de 
getroflerten van repressie- en 
eparatte wetgeving. Het rap
port vond algemene vtaarrtse 
goedkeuring, maar m. vy-lni-
tïagel terzake stuit op verzet. 
Dan toch e ^ pt^agani^S" 
lunt. Oï je reinste hipr<*nsle> 

Neen, het gaat n i ^ goed 
metde pHöe Vlaamse Instellin
gen. 

geven. „En", vervolgde Paul Van 
Grembergen, „de absolute rege
ringen tot het besluit moeten 
brengen dat de ijzeren logika van 
inlevering, konkurrentie, begro
ting en sanering een andere we
reld is dan deze waaraan de 
jonge mensen denken. Zij zijn ge
traumatiseerd door de vraag naar 
toekomst en de vraag welke kwa
litatieve toekomst." 

Het beleid zoals het zich nu 
aandient biedt volgens de VU-
senator geen uitzicht. En aldus 
zijn we opnieuw in het heden. 
Met de vele indikatoren die aan
geven dat de schuldenlast hoog 
blijft, dat ons buitenlands 
handels- en marktvermogen ver
schrompelt, dat de kapitaals-
vlucht groeit enz. 

Met dossiers als dit van Hap
part, ,,dat de strot uitloopt". Of 
heel recent, het geladen dossier 
van de Kempense Mijnen. En 
over de VU-inzichten hieromtrent 
liet de fraktievoorzitter niet de 
minste twijfel bestaan: 

,,Geen sluiting van de mijnen 
zonder daadwerkelijke andere 
werkgelegenheid. En op onze 
redelijkheid moet men geen be
roep doen. De politieke zeden 
van dit land zijn zo, dat wie on
redelijk Is de buit binnenhaalt, 
wie redelijks is de buit verliest. 
Onredelijkheid loont in dit 
land." 
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Een „Vlaams" 
mediabeleid 

Het Kabeldekreet is er nog niet. 
De oppositie diende een aantal 
amendementen in, die voor ad
vies naar de Raad van State wer
den versast. 

Maar nu reeds kan het initiatief 
van de Vlaamse regering als een 
gemiste kans worden be
schouwd. Eigenlijk diende het, 
aldus André De Beul, uit te gaan 
van dezelfde hamvraag als dege
ne die de Raad van Europa zich 
een paar weken geleden stelde: 
„Hoe redden wij het medium tele
visie in het kleine gebied Europa, 
overspoeld als het is door popu
lair programmawerk en door 
goedkope technieken ?" Een klei
ne kultuurgemeenschap als de 
onze moet zijn mediabeleid bena
deren vanuit de kommer voor het 
behoud en de versterking van zijn 
eigen kulturele identiteit. Ekono-

A. De Beul bepleitte een versterk
te gemeenschapsomroep en 
reële kansen voor regionale en 
lokale tv-verenigingen. 

misch weegt verder het argu
ment, de Vlaamse beeldindustrie 
— een toekomstsektor bij uitstek 
— zoveel mogelijk werk te ver
schaffen. 

Een dergelijk weerbaar audio
visueel beleid moet uiteraard re

kening houden met de beschikba
re gelden: een gedeelte van het 
kijk- en luistergeld en mits ak
koord van de centrale regering de 
opbrengsten van de handelsre-
klame. Na een onderzoek van de 
verschillende bestedingsmoge
lijkheden kwam André De Beul tot 
het besluit dat de essentie van 
het Kabeldekreet, met name de 
ene kommerciële televisievereni
ging voor gans Vlaanderen, een 
niet haalbare kaart is. ,,ln het 
beste geval krijgen we een ge
subsidieerde konkurrerende zen
der naast de BRT, in het slechtste 
geval een s&telliet van RTL of een 
of andere Murdoch." 

Namens zijn fraktie bepleitte 
het Raadslid een versterkte ge
meenschapsomroep en reële 
kansen voor regionale en lokale 
televisieverenigingen. ,,Zorg er
voor dat de BRT zijn spiegelfunk-
tie waarmaakt en dat hij, met veel 
meer verve dan tot hiertoe, onze 
kulturele identiteit naar het bui
tenland toe uitdraagt!" 

SENAAT 
Druk bleef 
stijgen 

Aan het begrotingsdebat was 
een interpellatie van André 
Geens gekoppeld: een onder
zoek naar de overeenstemming 
tussen regeerverklaring en be
slissingen. Of: in hoeverre dek
ken woorden en daden mekaar? 

Eén enkel element pikken we 
eruit: de fiskale en parafiskale 
druk zou in geen geval verhoogd, 
eerder verlaagd worden. 

Na een jaar Martens-VI kan al 
gesteld dat de druk bleef stijgen 
in termen van het Bruto Nationaal 
Produkt. Weliswaar iets trager. 

maar toch: de fiskaliteit met 6 %, 
de sociale zekerheidsbijdragen 
met 5 %. 

Volgens minister Verhofstadt 
heet het nu dat het fiskaal regime 
weliswaar onhoudbaar is, maar 
toch noodzakelijk gelet op de 
schuldenberg en het begrotings
tekort. Een hervorming is het soe
laas, maar dan wel een die neu
traal is op het vlak van de fiskale 
ontvangsten: vereenvoudiging, 
verlaging van het aantal aanslag
voeten en van de aanslagvoeten 
zelf, belastingsverlaging gekom-
penseerd door minder fiskale uit
gaven. Een plan dat volgens de 
VU-senator veel weg heeft van 
wat in de Verenigde Staten door-

PARLEMENrAIRE 

SftOKKElS 
C E N A T O R Daan Ven^aef greep het 

begrotingsdebat aan, om te plei
ten voor het snel op gang brengen 
van een definitief gesprek over Brus
sel. Zijns inziens groeide de jongste 
jaren aan beide zijden van de taal
grens een nieuw geloof in de hoofd
stad. Bovendien speelt de tijd geens
zins m het voordeel van de Vlamin
gen. De PVV-denkpistes noemde hij 
ondemokratisch Goede gespreksba-
sis achtte hij het wetsvoorstel van Via 
Anciaux tot verbetenng en aanvulling 
van de agglomeratiewetgevmg. 

I f OLGENS Jef Valkeniers is minis-
ter Dehaene zeker geen Gan-

do/s van de sociale zekerheid. In 1987 
immers wordt voor het RIZIV rekening 
gehouden met een deficit van ruim 14 
miljard. De minister doet hem eerder 
denken aan een keizer-koster, die 
zich met alles bemoeit zonder te zeg
gen waar hij uiteindelijk naar toe wil. 

Vrolijk besloot hij zijn tussenkomst: 
„De VU zal zeker tegen de begroting 
van minister Dehaene stemmen. Zelfs 
Caritas Catholica is met ons." 

I J U I D O VAN IN kantte zich in het 
^ * bijzonder tegen artikel 9 van het 
ontwerp: een blanco volmacht om te 
ontlenen. Deze praktijk moet volgens 
de Bruggeling stopgezet worden. De 
hele ontwrichting van het staatsbestel 
IS te wijten aan de ongehoorde manier 
waarop men jaren blindelings lenin
gen heeft uitgeschreven. 

M U reeds 13 jaar houdt Joos So-
mers steevast een pleidooi voor 

amnestièrende maatregelen om de 
naoorlogse repressie en epuratie on
gedaan te maken. Gesterkt door het 
verslag van de Vlaamse Raad deed 
hij ook nu een beroep op verzoening. 
Maar het internationaal Jaar van de 
Vrede zal ook in eigen land ijdel zijn 
gebleken. 

André Geens: „De eerste 
150.000 fr. die elk gezin aan be
lastingen betaalt, is bestemd voor 
het betalen van de intrestlast!" 

gevoerd werd. Maar deze verge
lijking is volgens hem te simplis
tisch en zelfs gevaarlijk. Boven
dien vergeet men er bij te zeggen 
dat in de VSA de belangrijkste 
fiskale uitgaven geschrapt zijn. 
Ook liggen de tarieven er heel wat 
lager. 

In ons land bedragen de fiskale 
uitgaven zo'n 532 miljard. Bij een 
schrapping van de helft zouden 
de belastingsvoeten met 15 % 
kunnen verminderd worden. 
Maar wie zal deze moed opbren
gen? 

De fiskaliteit kan pas afnemen 
wanneer het netto te financieren 
saldo onder de 4 % van het Bruto 
Nationaal Produkt daalt en de 
intrestlast op de lopende uitgaven 
vermindert. Vandaag is het zo, 
dat de eerste 150.000 fr. die elk 
gezin aan belastingen betaalt, be
stemd is voor het betalen van de 
intrestlast. Enkel een verhoging 
van het ekonomisch draagvlak en 
het verminderen van de werkloos
heid bieden een uitweg. Maar dit 
vergt dan weer vertrouwen en 
geloofwaardigheid... 

Meer dan 
ooit; vrede 

Machthebbers kunnen voor 't eerst in onze samen
leving de hele wereldbol beheersen. 

Teilhard de Chardin noemde dit feit: „De planeti-
sering van de mensheid". Het Kaïn-Abelkonflikt 
groeide uit tot het huidig kernwapenarsenaal met de 
kuituur van de angst en de levensonzekerheid er-
rond voor de hele planeet. 

EER dan ooit wereldvre
de ! Wereldorde vormt 
hiervoor de eerste stap. 

,,Nooit meer oorlog" behoort 
vooraan te staan in ons politiek 
ordelijk handelen. De wereld kul-
tiveert eerder het konfliktenpa-
troon dan het vredevol samenle
ven. Macht om de macht. Voor 
die macht wijkt alles! Belangen 
noemen ze dat. 

,,Slechts twee jachtgeweren 
verkocht aan Iran.", antwoordde 
minister Tindemans in het Parle
ment. De heilige Benedictus ver
heffen tot 'n Europees patroon
schap is makkelijker dan de wa
penhandelaars een halt toe te 
roepen. Vlaanderen trouw zwe
ren rond z'n toren veel eenvoudi
ger dan de beginnende Vlaamse 
wapennijverheid uit Flanders 
Technology te houden. Voor 'n 
Vlaams vredesinstituut is geen 
geld, maar de dollars rollen van 
onze kaden... 

...En de ene hand weet zeer 
goed wat de andere doet. Ze 
steekt In geen geval het zwaard 
terug in de schede. Ze dekt wel 
het strukturele geweld af. Ze laakt 
Khomeini over de hoofden van 
haar gijzelaars heen, maar levert 
dezelfde met één kontrakt: 50 
Lanceraketten, 68 Hawks, enz. 
Zij bezorgt Khomeini's tegenstan
der afweermateriaal voor dezelf
de levering. Van beide strijkt het 
bloedgeld op! 

Tussen 1980 en 1985 ontving 
FN van de Belgische staat 515,3 
miljoen kapitaals- en 546,4 mil
joen intrestbetoelaging, 190 mil
joen wetenschappelijk onder
zoeksgeld en bovendien werd 
1,040 miljard fr. schulden door de 
Belgische staat gewaarborgd. 

Tussen begin 1980 en mei 
1982 dekte de Nationale Delcre
deredienst wapen- en munitiver-
koop ten belope van 85,5 miljard, 
een gemiddelde van 3,5 miljard 
per maand. In tegenstrijd tot de 
wetgeving werd ook aan landen 
geleverd die in oorlog waren of 

Willy Kuijpers 

die binnenlandse konflikten ken
den. 

In „De Schone en het Beest" 
schrijft Maurits Coppieters: ,,Zo
min de Europese ekonomische 
konstruktie van het Verdrag van 
Rome, de EG, als de Atlantische 
militaire konstruktie, de NAVO, 
kunnen nog de benauwde veilig
heidssituatie van West-Europa 
verhullen. Hier treft de Verenigde 
Staten geen schuld. De verplette
rende verantwoordelijkheid dra
gen wij, leden van de Europese 
Gemeenschap, alléén. De le
vensnoodzakelijke Europese poli
tieke samenwerking bleef uit en 
de alles overschaduwende Euro
pese veiligheidsproblemen ble
ven uitgebannen wegens de enge 
verdragteksten en de ontbreken
de politieke wil. Duidelijker ge
zegd: het bedreigde West-Euro
pa bestaat eigenlijk niet op het 
schaakbord van de wereldpoli
tiek. Dat niet-zijn is de kern van 
onze onmacht om een vredespoli
tiek te bedrijven." 

Willy Kuijpers, 
lid van het 

Europees Parlement 
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8 Wi) 
VU-memorandum aan het Belgisch EG-voorzitterschap 

Vlaanderens positie 
in Europa 

Van 1 januari tot en met 30 juni 1987 is het de 
beurt aan België om voorzitter te zijn van de Euro
pese Gemeenschap Met het oog daarop verduide
lijkten de beide VU-Europarlementsleden — Jaak 
Vandemeulebroucke en Willy Kuijpers — hun inzich
ten, verlangens en eisen. 

Het tien-punten-memorandum van de Volksunie. 

L 

H ET Belgisch voorzitter
schap vat aan op een 
kruciaal moment ener 

zijds IS er het begin van uitvoe
ring van de Europese akte en 
anderzijds erft het Belgisch voor
zitterschap zes maanden rade
loosheid van de Britten, die uit 
mondde in een nietszeggende 
Top De verwachtingen zijn welis
waar hoog gespannen en ook de 
Volksunie ziet hierin de kans voor 
een nieuw begin. 

Politieke 
samenwerl(ing 

Die Europese Akte is slechts 
een flauw afschijnsel van het 
rapport-Dooge en is slechts het 
minimum minimorum van de 
voorstellen van het Europees 
Parlement over de Europese 
Unie Precies daarom is een kor-
rekte uitvoering van het grootste 
belang Er ligt trouwens nog een 
berg voorstellen bij de Raad op 
een beslissing te wachten Kan 
de Raad een tijdsschema voor de 
behandeling van al deze voorstel
len opgeven bij de eerste verkla
ring van het Europees Par-
lemenf 

Er heerst een grote nood aan 
meer Europese Politieke Sa
menwerking (EPS) Het IS para
doksaal, maar toch is het zo hoe 
klem ook het gemeenschappelijk 
diplomatiek optreden van Europa 
IS, des te groter is het vertrouwen 
m Europa als niet-impenalistis-
che partner 

Het Europees Parlement geeft 
aan de Raad de kans nieuwe im 
pulsen te geven aan het ontwik
kelingsbeleid In dit verband 
wordt gepleit voor een Europees 
plan voor India en een nieuw Eur-
Afnkaplan (zoals Coppieters 
voorhoudt) Bij de voorbereiding 
van de UNCTAD-konferentie 
moet een anders gericht kom-
mercieel optreden gepropageerd 
worden, dat rekening houdt met 
sociale en herverdelende ontwik
keling 

Interne markt 
Veel ingewikkelder liggen de 

Oost-West-verhoudingen Alle 
moeilijkheden in acht genomen 
kan de Raad wel een reeks ver-
trouwenswekkende maatregelen 
nemen opdat de USSR en de Co
mecon met de EG normale rela
ties zouden kunnen ontwikkelen 
Ook de moeilijke Centraal-
Amenka verdient aandacht, zeg
den de VU-ers Terzake moeten 
het principe van de niet-in-
menging en de naleving van de 
mensen-en volkerenrechten het 
EG-optreden bepalen 

Het behoort tot de prioritaire ta
ken van het voorzitterschap er 
voor te zorgen dat de achterstand 
in de besluitvorming inzake de 
totstandkoming van de interne 
markt wordt weggewerkt De ont
sluiting van de binnenmakrt moet 
een openstelling van de over 
heidsopdrachten inhouden 

Voor de VU moeten de fiskale 
hinderpalen zo snel mogelijk op
geruimd worden Allicht kan een 
eerste konkrete aanhef de toe
passing zijn van het Benelux-
systeem over de betaling van 
BTW in het land, en niet aan de 
grens Overigens zal de echte 
totstandkoming van een interne 
markt slechts verwezenlijkt wor
den wanneer de Lidstaten een 
grotere inspanning doen om hun 
ekonomische en sociale politiek 
meer op elkaar af te stemmen 

Landbouw-
wanverhouding 

Het Europees landbouwbeleid 
moet, volgens Vandemeule

broucke en Kuijpers uitgaan 
van vier prioriteiten 

De geleidelijke maar op ter 
mijn duidelijke ombuiging van de 
verantwoordelijkheden voor de 
overschotten m de richting 50-50 
Het gaat immers met langer op 
dat de landbouwers slechts 30% 
van alle landbouwgelden ontvan 
gen, daar waar de agro-alimen-
taire tussenschakels 70% 
opstrijken 

— Verder moet een duidelijke 
politiek gevoerd worden t a v de 
grotendeels heffingvrije invoer 
van graanvervangers en de in
voer van landbouwprodukten uit 
derde landen 

— Vervolgens mag in geen ge
val het landbouwbeleid terugge
schroefd worden naar afzonder 
lijke steunmaatregelen per 
lidstaat 

— Tot slot willen we prioriteit 
voor het familiaal bedrijf Een ver
dere aantasting van het inkomen 
van de kleine landbouwer is on
verantwoord 

Verscheidenheid 
en solidariteit 

Wat het regionaal en sociaal 
beleid betreft, vraagt de VU aan
dacht voor de vier tekortkomin
gen in de huidige politiek 

— De via het EFRO en het ESF 
verstrekte fondsen moeten aan
vullend op de nationale begrotin
gen gebruikt worden 

— De basisvoorwaarde voor 
een doeltreffend regionaal en so

ciaal beleid is de betrokkenheid 
van de regio s zelf bij de uitwer 
king en de uitvoering van dat be 
leid De regio's moeten in staat 
gesteld worden rechtsteeks met 
de Kommissie te dialogeren 

— Het Belgisch voorzitter 
schap moet de nadruk leggen op 
de kwalitatieve aspekten van het 
beleid en meer speciaal de endo
gene ontwikkeling van de regio's 

— Verder moet er dringend wat 
gedaan worden aan de informatie 
en de doorzichtigheid van de 
steunmaatregelen en reglemen
teringen 

Inzake het sociaal beleid moet 
ervoor gezorgd worden dat de 
ten tijde van de Michelm-affaire 
gedane belofte, over de informa 
tie van en het overleg met werk
nemers in trans- en multinatio
nale bedrijven, nagekomen 
wordt 

KMO en energie 
99% van alle Belgische EIB-

kredieten gingen tijdens de voor
bije jaren naar de kernenergie-
sektor De EIB moet terug inge
zet worden ter verwezenlijking 
van haar basisdoelstellingen, te 
weten de hulp aan achtergeble
ven regio's en steun aan de 
KMO 

Het voorzitterschap moet een 
aanzet geven tot de uitstippeling 
van een grotere verscheidenheid 
inzake energiepolitiek De Raad 
moet een regeling uitwerken 
waarbij de inplanting van kern
centrales in grensgebieden ver
hinderd wordt De EG dient te 

Het VU-duo in het Europees parlement, Jaak Vandemeulebroucke en Willy Kuijpers, ziet in het Belgisch 
voorzitterschap een kans voor een nieuw begin Over zes maanden volgt de evaluatie Wie waagt zich 

aan een pronostiek '> 

voorzien in de openbaarheid van 
rampenplannen en in grensover-
schijdende samenwerking inge 
val van ongevallen De VU vraagt 
voorrang voor het onderzoek 
naar en de bevordering van alter 
natieve en vernieuwbare energie 
De Europese inspanningen moe 
ten op dit vlak verruimd worden 

Steenkool moet zeker in het 
licht van de gebeurtenissen te 
Tsjernobyl, een rol blijven spelen 
in de Europese energieproduktie 
Het Belgisch voorzitterschap 
moet een noodplan tot stand 
brengen ter vrijwaring van het 
menselijk sociaal en ekono-
misch potentieel van de Euro 
pese mijnstreken In het kader 
van de strijd tegen de zure regen 
dient een onderzoeksprogramma 
opgezet worden voor de ontwik
keling van nieuwe technologieën 
voor steenkoolverwerking 

Toekomst 
en kuituur 

De Volksunie vraagt bijzondere 
aandacht voor een aangepast be
leid inzake wetenschappelijk en 
technologisch onderzoek Ach
tergebleven regio's moeten mee 
betrokken worden bij het uitstip
pelen van het onderzoeksbeleid 
De VU verwacht dat het Belgisch 
voorzitterschap een principiële 
zaak maakt van de gelijkwaar
dige behandeling van de diverse 
regio's 

Vlaanderen en Nederland 
moeten in het kader van de Taal
unie samenwerken om de Neder 
landstalige gemeenschap binnen 
de EG te vrijwaren Op de 
Vlaamse kultuurmmister rust bij
gevolg de taak om in de Raad 
duidelijk vorm te geven aan de 
gezamenlijke verdediging van de 
kulturele belangen van Vlaande
ren en Nederland in de EG Het 
Kommissievoorstel inzake de uit
oefening van omroepaktiviteiten 
zal een weerslag hebben op ons 
omroepbestel 

In de loop van de komende zes 
maanden zal het Europees Parle
ment het verslag over de be
scherming en de ontwikkeling 
van de taalkundige en kulturele 
rechten van etnische minderhe
den goedkeuren Meteen het 
ogenblik voor deze resolutie uit te 
voeren 

Milieu-jaar 
Na de recente rampen moet 

geijverd worden voor de verbete
ring van de alarmprocedures bij 
milieurampen Het voorzitter
schap moet tevens de voorberei
ding van de Noordzeekonferen-
tie opstarten en de aanzet geven 
om de uitbreiding van de m het 
Marpolverdrag vervatte regeling 
voor olie- tot chemicalientankers 
te ratificeren In het kader van de 
ozonkonferentie moet België 
een verstrakking van het huidige 
EG-standpunt bepleiten 

Met nadruk eist de VU initiatie
ven inzake een Europees water
beleid Maar dan moet België zelf 
onverwijld iets gaan doen aan de 
zelf opgelopen veroordelingen in
zake milieu, een kwestie van ge
loofwaardigheid. .. 

Puin ruimen 
Deze tien punten vormen voor 

de VU de krachtlijnen voor een 
strategie naar een echt leefbaar 
Europa toe Doorheen al deze 
punten loopt een bekommernis 
de positie van Vlaanderen In 
Europa Alle ongelijkmatige ver
delingen ten nadele van België 
moeten verdwijnen 

Het Belgisch voorzitterschap 
moet dus eigenlijk beginnen met 
intern puin ruimen 
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Elke mens is een mengeling 
van verlangen, gevoelens, 
verstand. In het wezen van elke 
mens zit veel verborgen. Troebele 
dingen, ja natuurlijk; fijne dingen 
ja, even natuurlijk! 
Kunstenaars, dichters, schrijvers, 
musici, beeldhouwers, schilders, 
alleen slagen er in langs die 
speciale gevoeligheid van de 
kunstenaar een deel van de sluier 
weg te nemen die rond de mens 
hangt. 
Telkens blijkt dat de raakbaarheid 
van de mens langs de verwachting 
van 't geluk loopt. 
Dit geluk juist bepalen, juist 
omschrijven is me onmogelijk. 
Geluk neemt vreemde vormen aan 
in 1986, heeft dat in het verleden 
trouwens ook gedaan en zal dat 
voor 1987 ook doen. 
Geluk kan zijn het naast mekaar 
zitten van zeven revolutionairen die 
dromen de wereld te verbeteren, 
geluk kan zijn de jeugdleider die 
met zijn groep een kamp 
organiseert en het fijne gevoel 
ervaart van verantwoordelijkheid en 
vriendschap. 

Geluk kan zijn het meisje dat de 
beschroomdste jongeling ontmoet 
en daardoor het diepste geheim 
blootlegt van herkenning en 
erkenning, geluk kan zijn de 
huiselijke kring in geborgenheid en 
veiligheid samen te weten, geluk 
kan zijn een vuist te kunnen ballen 
tegen onrecht en verdrukking, 
geluk kan zijn ontroerd te zijn of 
blij te zijn of verdriet te hebben 
maar het te kunnen doorgeven met 
de taal van woorden, gebaren, met 
de kwetsbaarheid van 
vingertoppen. 
Dit geluk wens ik aan al de leden 
van de Volksunie, jong als ze zijn, 
oud als ze zijn. 
Bovendien weet ik dat alle 
Volksunieleden één zwak hebben. 
Ze zijn kwetsbaar in het gouden 
innerlijke weefsel van hun Vlaams-
nationalisme. Dit Vlaams-
natlonalisme brengt het beste naar 
boven dat er in ons zit. Het roep 
kracht van inzet, het roept zorg 
voor de Vlaamse gemeenschap, 
het roept de rechte lijn van een 
rechtlopende In een mengeling van 

moed en ootmoet geperfektioneerd 
tot edelmoed. 
Voor 1987 wil ik op deze Innerlijke 
kracht bij u allen beroep doen. 
De Volksunie moet terug vooruit. 
Daarvoor hebben we vele troeven. 
De troef bij uitstek zijn echter de 
leden van de partij en de 
sympathisanten. 
Het opnieuw allen samen willen dat 
de partij strijdbaar Is en wint. 
Halen we, vrienden leden, het 
onderste uit de kan? 
Het kan. 
Fijne kerstdagen wens ik jullie, 
en een verwachtingsvol nieuwjaar. 

Paul Van Grembergen 
Nationaal VU-sekretarls 
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Opnieuw prijzenregen 
Het wordt een jaarlijkse traditie in het kerstnummer van „WIJ " een puzzel 

aan te bledert. in het raster onderaan vult U de letters in de cijtervakjes, 
samengevoegd vormen zij een eis waar we met z'n allen achterstaan. 

En wat kunt U winnen? 
1. De reuzepuzzel {4000 stuks) met de spreekwoorden van Breugel. 
2. De puzzel (1000 stuks) met de legendarische Tarzanaffiche. 
3. De kinderpuzzel (400 stuks) met de ark van Noë (+ poster). 
4. Een fraai boekenpakket. 
5. Een (even) fraai boekenpakket. 
Antwoord insturen vóór10 januari 1987 naar ,,WIJ"-Kerstpuzzet, Barrika-

denplein 12 te 1000 Brussel. 

Kerstpuzzel 
Horizontaal 

1. Limburgs stadje, 5 Dominee 
(afk.); 7. Stadje in O.-Vlaand , 12. 
Schrijfgenef; 13. Alleenzang; 15. 
Noodsein, 16. Beenderstof; 18. 
Rondlopende galenj; 20. Vleugel; 22. 
Wijze V. werken; 24. Op hetzelfde 
moment; 26. Lidw.; 28. Gelige klei-
soort, 29. Pilaar; 30. Autokenteken v. 

ADVERTENTIE 

Vlaanderen, 31. Uitvinder v.d. gloei
lamp; 32. Groef; 35. Niet de waar
heid spreken; 36. Noot; 37. Engelse 
prinses, 39. Gepelde gerst; 40. Simb. 
V. Ijzer; 41. Letters uit den; 42. Deel 
v.h. gelaat; 44. Volgend op; 45. Li
chaamsdeel; 46. Ledig; 47. Af
standsmaat; 49. Wild dier; 51. Stalaf-
val; 53. Godsspraak; 56. Viskaar; 57. 
Gevierde zangers; 59. Plaatsje bij 

Aalst, 61. Hen; 63 Tijdperk, 64. Bin
nen; 65. Nachtpot; 66. Pasgang v.e. 
paard, 67. Gehandicapt; 70. Zanger 
uit Gr. myth.; 74. Pers. vnw.; 75. Ont-
ploffmgsstof; 76. Vertrekpunt bij golf; 
77. Momenteel; 79. Scharnier; 81. 
Populair liedje; 82. Wintersportbe-
nod.; 84. Vlug; 86. Ten bedrage van; 
87. Landbouwer; 88. Vulkaan; 90. 
Prinses v. Wales; 92. Zetboer; 93. 
Hijsmachine; 95. Schrijfgerief; 96. 
Buitengewoon; 104. Chronische 
ademstoornis; 105. Zakkokertje; 107. 
Koning uit Germ, myth.; 108. Sulfa-

De wereld is straks 
nooit verder weg 
dan uw stopkontakt 

In de fascinerende wereld van de telekommunikatie kondigt 
zich een revolutionaire doorbraak aan. Haar naam is ISDN, 
of «Integrated Services Digital Network», waardoor één draad 
en één stopkontakt volstaan om telefoons, teletex, facsimile, 
data-terminals, videotex en computers aan te sluiten. 

Gedaan met de vele aparte en ingewikkelde netten. 
Met ISDN zal men via één lijn terzelfdertijd kunnen tele
foneren, gegevens uitwisselen, nota's en fakturen doorsturen, 
plannen en grafieken op het beeldscherm bespreken Maar door 
ISDN zullen ook honderden nieuwe diensten mogelijk worden, 
en het zijn vooral zij die de grenzen van de telekommunikatie 
zullen verleggen 

Zo zal ZIJ morgen de ware springplank zijn voor ekonomi-
sche en maatschappelijke vooruitgang. 

Bell Telephone, is toonaangevend in de opbouw van 
het ISDN. 

ISDN is de overduidelijke illustratie van haar aanpak 
vertrekkend van het standpunt van de gebruiker, ontwerpt en 
produceert Bell intelligente kommunikatiesystemen die ook aan 
de eisen van morgen zullen voldoen. 

De volledig digitale Systeem 12-centrale is vanuit dezelfde 
gedachte ontwikkeld. Zij is de ideale spil van een ISDN-net. 

Toekomst blijft onze passie. Daarom hebben we vorig jaar 
één vijfde van onze omzet aan onderzoek besteed. 
Ruim 1600 medewerkers van Bell zijn in Research en 
Ontwikkeling tewerkgesteld Bijna de helft van onze omzet 
wordt wereldwijd geëxporteerd En met ISDN zetten wij de 
stap naar overmorgen! 

ISDN Geen todccnnst zonder onderzode. 
Bell Telephone Manufacturing Company n.v. 

Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen 

Bell Telephone Manufacturing Company 
Een Belgische vennootschap geassocieerd met ITT 
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naat; 110. Autokenteken v. Enge
land; 112. Slot; 113. Nederl. omroep-
zuil; 114. Vals opperwezen; 115. 
Drietenige luiaard; 116. Leeuw^ebek; 
118. Bouwden; 121 Het gekozene; 
123. Filmtitel; 124. Legt 'n kip; 125. 
Familielid; 126. Simb. v luthetium; 
127. Beroep; 131. Paardekracht; 
133. Soort alkohol, 138. Bloedvat; 
139. Spil; 140. Het daglbadwezen; 
142. Plaatsje in Limburg; 143. Jon-
gensnaam; 144. Roman v. E. Zola, 
146. Bezoek; 148 Levenslucht; 150. 
Schuine kegelsnede; 151 Paarde
kracht; 152 Eiland in Z.O.-Azie. 

Vertikaal 
1. Grondstrook langs autoweg; 2. 

Fonoplaat; 3. Rob; 4 Voegw.; 5 
Hondesoort; 6 Groente, 8. Bestaat; 
9 Kleine roman; 10. Rund, 11. Azijn; 
13. Erg vuil, 14 Hevig ontsteld; 16. 
Van deze tijd, 17 Grappig; 18 Riv. in 
Duitsland; 19. Smalle watergleuf; 20 
Uit voorzichtigheid; 21. Beroep; 23. 
In orde; 25. Amerikaans soldaat; 27. 
Onder ... verklaren; 30. Heidepias; 
33. Tijdelijke smaak v kleding, 34. 
Beloning, 38 Opschrift a h. kruis; 40. 
Fiasco; 42 Vogeltje; 43. Op dit ogen
blik; 47. Familielid; 48 Wat men te 
lezen heeft; 49 Kledingstuk; 50. Het 
aannemen v.e. kind; 51. Eiland met 

staartloze katten, 52 Fooi, 54. Eer
bied, ontzag; 55 Lichaamsdeel; 56. 
Geluid v.e schaap;'58. Hoedenstof; 
60. Afgesneden stuk vis; 62. Auto
kenteken ve. Oostblokland; 68. 
Maanstand, 69. Ingang; 71 Grijsach-
tig groen; 72. Voegw.. 73. Steltvogel; 
78. Bladgroente; 80. Lusthof; 81. 
Raamscherm; 83 Fuikopening, 85 
Zesde maan v. de Joodse kalender; 
87. Met doeken bevochtigen, 89 Ga
lerij met booggewelven, 92. Eisenho
wer; 94. Ik ben de beurt, 96. Euro
peaan ; 97 Deel v.e. breuk, 98 Riv. in 
Siberië; 99 Eindstreep, 100. Liefdes-
godje; 101 Japans lyrisch gedicht; 
102 Vrucht; 103 Plomp, zwaar; 106. 
Ter kennis brengen; 109. Zware ha
mer; 111. Wijd; 115. Hemelsblauw; 
117 Europese hoofdstad; 119. Legt 
'n vogel; 120 Eminentie (afk); 122. 
Op de laatste dag v d maand; 127. 
Simb v banum;128 Meer in de SU; 
129. Mikvogel; 130. Boom, 131 
Ham; 132. Steek, 134. Familielid; 
135. RIV. in Beieren; 136 Voorstel
ling; 137. Klub uit Beveren; 140. Lu-
dolfiaans getal; 141 Heilige; 145. 
Autokenteken v.e. W.-Eur. land; 146. 
Grote mogendheid; 147. Getij; 149. 
Letters uit dun. 

N.B.: de Ij, zoals In WIJ, telt voor één 
letter. 

Deelnemingsbon 

Vóór 10 januari 1987 naar "WIJ" 

Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel 

17 3J0C 68 9 76 nn 146 90 23 98 54 

58 35 50 86 145 14S 72 32 11 44 A 
, * 

f-

Naam : 

Adres : 
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Van een dichter die iconing werd 
(een ander kerstverhaal) 

IR leefde eens, lang geleden in een ver land, een 
koning die Adyar heette. Adyar was oud en dus 
wijs en had vele jaren rechtvaardig geregeerd als 

een goede vader voor al zijn onderdanen, die hem 
eerbied en dankbaarheid toedroegen, en bij wie hij geliefd 
was voor zijn mildheid en mededogen. Het land was mooi 
en uitgestrekt, behalve in de regenmaand het hele jaar 
zonnig en zelfs rijk te noemen. Hoewel dat woord er nooit 
gebruikt werd, omdat ook de hutten van zij die geen 
grondbezit hadden er rein en naar mensenmaat groot 
waren, met rieten korven vol rijst en kleipotten vol 
mangowijn onder de palmenbladeren geweven afdakjes, 
en altijd brandende wierookstokjes voor het dagelijks met 
nieuwe jasmijnslingers versierde huistempeltje aan de 
wand. Op de akkers ploegden de ossen traag de voren 
van de welvaart. In het paleis, maar ook in de tempels en 
op de marktjes klonk de blije muziek van het gelukkig zijn 
en in de rivieren speelden gezonde kinderen op de 
ruggen van de buffels die ze wasten. Iedereen geloofde 
dat het altijd zo geweest was en dus altijd wel zo zou 
blijven. Koning Adyar had drie dochters die met prinsen 
uit buurlanden gehuwd waren, maar geen zonen. 

AAN het hof van de koning woonde de jonge dichter 
Murti die bij het volk al even geliefd was als de 
vorst zelf. Immers, Murti schreef niet alleen lofzan

gen die zijn meester ter ere, maar ook de woorden van de 
teeplukkersllederen die in de vruchtbare dalen weerklon
ken, van de wijsjes waarop de met krijt gekleurde olifan
ten bij de tempelpoorten dansten, zelfs van de wat 
uitbundigere liedjes voor als er al eens wat teveel rijst-
brandewijn gedronken werd, wat bij feesten soms gebeur
de. 

I URTI huwde in de lente van het Jaar van de Koe 
met Radha, de mooiste en lenigste tempeldan
seres in de tempel die gewijd was aan Shiva, de 

Kosmische Danser, die afgebeeld werd dansend in een 
kring van vlammen met de ene hand opwaarts wijzend en 
de andere naar beneden gericht, in een mudra die zijn 
goddelijke macht als Schepper en Vernietiger simboli-
zeert. Koning Adyar schonk Murti als huwelijksgeschenk 
een oud, zeldzaam liefdesboek, de Gitagovinda, uit de 
kloosterbiblioteek van Puri, een boek vol wijsheid en 
poëzie. Aan Radha schonk hij een met goud doorweven 
sari van kostbare zijde, die haar flamboyante schoonheid 

bij het dansen verhevigde tot een bijna bovenaardse 
ontroering. Toen zij door het land reisden, was het overal 
feest, werden hen vruchten en reukwaren aangeboden en 
werden zij met bloemenblaadjes bestrooid. Radha danste 
in alle tempels en Murti las gedichten in de schaduw van 
de grote boom in het midden van de dorpen voor 
glimlachende grijsaards en juichende kinderen. En er 
heerste grote vreugde in alle harten. Murti en Radha 
gingen wonen binnen de muren van het paleis en 
verstrooiden met hun kunst de koning in de heerlijkheid 
maar ook de eenzaamheid van zijn minzame macht. 

OP een dag werd koning Adyar ziek en besefte dat 
zijn einde zeer nabij was. Hij had geen schrik om 
te sterven omdat hij een goed man was en de 

goden hem genadig zouden zijn. Maar hij wilde nog 
verder leven omdat hij wist dat hij nog veel te doen had 
voor het duurzame weizijn van zijn land; Toen riep hij de 
oudste van zijn raadgevers om zich te laten verteilen van 
de Witte Bloem waarvan de geur het leven verlengt. 

,,Die bloem," zei de wijze geleerde, ,,bloeit op een 
onbekende plaats in het grote woud met de vele gevaren. 
Eens per dag ontplooit zij haar kelk en zij kan alleen 
geplukt worden door onschuldige handen." 

De koning zond de edelste en dapperste van zijn 
ridders om de bloem te zoeken en ze hem te brengen op 
een schaal met bronzuiver water, omdat zo'n bloem 
beslist teer en kwetsbaar moest zijn. Sommige ridders 
keerden na dagen uitgeput terug en dienden deemoedig 
en verslagen te erkennen dat zij de bloem niet gevonden 
hadden. Andere keerden niet terug en men was er zeker 
van wat dit betekende. De krachten van de koning namen 
nu snel af. 

,,Schrijf een beloning van goud en diamenten uit voor 
wie de bloem brengt," raadde men de vorst aan. ,,Nee," 
zei Adyar, ,,de handen van wie de bloem plukt moeten 
onschuldig zijn". 

TOEN kwam Murti aan het ziekbed en vroeg zijn 
meester de queeste te mogen ondernemen. ,,De 
gevaren zijn groot en gij zijt tengerder dan zij die 

voor u poogden en ik wil je stem blijven horen", zei de 
koning, ,,maar gij moet doen wat gij plicht acht". Murti 
ging naar Radha, beminde haar zwijgend, nam zijn 
zilveren dolk en zadelde zijn paard met het vel van een 
koningstijger. 

R heerste dagenlang angst en onrust in het paleis. 
Maar Murti keerde terug, met gescheurde kleren 
en bedekt met wonden van doornen en zwiepende 

takken, maar zonder de Bloem. Met gebogen hoofd ging 
hij bij de koning op wiens gelaat al wat van de dood 
zichtbaar was. 

,,Meester," zei hij, ,,ik heb overal gezocht en ben 
doorgedrongen tot in het diepste van het woud. Vergeef 
mij, ik heb de bloem zelf niet gevonden. Maar tijdens mijn 
terugkeer heb ik een gedicht gemaakt dat, als de bloem 
bestaat, haar geur tracht te beschrijven. 

Uit het foedraal aan zijn gordel haalde hij een vel papier 
dat de koning met bevende handen aannam en las. Hij 
richtte zich op uit de kussens waarop hij lag en zei met 
heldere stem: ,,Murti, van nu af ben je mijn zoon. Ik heb 
nog veel te doen. Misschien kan er nu nog wat. Maar 
sterven zal ik toch, zoals elke bloem verwelkt en sterft. 
Zelfs deze die gij toeschreven hebt en mij nu nog enige 
kracht geeft. Dan zult gij, als koning, verder doen wat er 
moet gedaan worden. Deze kroon is van nu af ook de 
jouwe. Ik denk nu het belangrijkste gedaan te hebben van 
wat ik nog doen kan." 

Drie volle manen schreef koning Adyar aan zijn testa
ment voor zijn volk. Na de rouwdienst in de Shiva-tempel, 
waar Radha de melopee danste, werd Murti de kroon op 
het hoofd gezet. Hij knielde voor de as van hem die zijn 
koning was en sprak lang en zacht, waarbij de woorden 
door zijn tranen versmoord werden. 

R verstreken weken. Doorheen het land ijlden 
boodschappers van jaloerse hovelingen, groot
grondbezitters verzamelden gewapende man

schappen, drie prinsen overschreden aan het hoofd van 
huurlingeniegers de landsgrenzen, rovers kwamen als 
wolven uit de wouden. 

,,Koning Murti," smeekten trouwe dienaars, ,,geef ons 
wapens, opgehitste benden naderen uw hoofdstad. Er 
branden dorpen, er rijden vreemde ruiters door de rijstvel
den, er drijven lijken in de grote stroom... maar, het volk 
staat achter u. Verbreek de zegels van het arsenaal. Uw 
onderdanen vragen naar wapens." 

Murti keek naar Radha, dacht lang, maar kon geen 
woord over zijn lippen krijgen. En ik vertel dit verhaal niet 
verder, want morgen is het Kerstmis, een feest van vrede. 

Nic van Bruggen 

ADVERTENTIE 

je woning 
net zo 
uniek 
als jezelf 

VRAAG ONZE 
GRAT/S FOLDER 

./^. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
2610 WILRIJK PR. BOUDEWIJNLAAN 323 1st (03) 4493900 
1000 BRUSSEL KOLONIENSTRAAT 50 s (02) 2194322 
9000 GENT ONDERBERGEN 74 sr (091) 2519 23 
3000 LEUVEN BRUSSELSESTRAAT 33 s (016) 233735 . 

ADVERTENTIE 

Het Aftrekbaar 
Pensioensparen 

De Nationale Maatschappij \oor Krediet aan de Nijverheid, de 
Indosuc/ Bank België, het Landbouwkrediet en de Nationale Kas voor 
Beroepskrediet en haar net hebben beslist samen het gemeenschappelijk 
beleggingsfonds ASTRO op te richten. Via dit fonds zullen hun klienten 
kunnen genieten \an de fiskale voordelen voorzien in het nieuw 
Koninklijk Besluit betreffende het pensioensparen. 
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Wensen van bekende mensen 
Tijdens het bijna voorbije jaar publiceerden wij in dit 
blad iets meer dan 60 vraaggesprekken met min of 

meer bekende personen. Het één al lezenswaardiger 
dan het ander. Soms gevat, een enkele keer 

schokkend, niet zelden boeiend. 
Aan enkelen onder hen stelden wij zeven vragen. 
We brengen U een bundeling van de antwoorden. 

Frans 
Van Mechelen, 
voorzitter BGJG 
1. ,,ln het Internationaal Jaar van 
de Vrede heeft de BGJG een 
Initiatief genomen om de Bond-
sprijs te wijden aan een grafisch 
werk onder de titel „Gezin en 
Vrede". 

Internationaal gezien is 1987 
ook het jaar van de daklozen. Hier 
zal de kommissie Huisvesting van 
de Internationale Unie van Ge
zinsverenigingen, gesponsord 
door het Vlaamse Woningfonds 
der Gfote Gezinnen, een belang
rijke bijdrage leveren onder meer 
in de Internationale Conferentie 
van Ottawa half september 
1987." 

2. ,,Aan de Happart-komedie die 
men ook zou kunnen noemen 
,,illustratie van de onmacht der 
machtigen". 
3. ,,Dat ik door het Davidsfonds 
werd aangezocht om een ge
schrift te maken ,,Sterft Europa 
uit?" Het leuke ligt er wel in dat ik 
mijzelf beschouw als een kultuur-
optimist. Ik heb de opdracht dan 
ook aanvaard." 
4. ,,Het kommunautaire vraag
stuk zal maar kunnen worden 
opgelost als het koninkrrijk erkent 
dat er twee volkeren leven, die 
een zo hoog mogelijke graad van 
autonomie moeten kunnen ver
werven. 
5. ,,Volgend akademiejaar begin 
ik in oktober 1987 mijn laatste 
jaar akademische opdracht aan 
de KU-Leuven. Ik heb reeds plan
nen om mijn ,,opvolgers" terdege 
voor te bereiden." 

6. ,,Dat zij in vreugde, vrolijkheid 
en vrede het eindejaar en het 
begin van het nieuwe jaar mogen 
vieren. In het bewustzijn dat de 
eigen inzet voor de toekomst zo
wel van hun gezin als van Vlaan
deren van de hoogste betekenis 
is." 

7. ,,AI babysittend met mijn zes 
kleinkinderen." 

Carlos 
Van Louwe, 
direkteur 
Reigersnest 
1. ,,Over het ,,Jaar van de Vrede" 
hebben we allen toch onze eigen 
bedenkingen. Er was alvast geen 
vrede op het wereldvlak. Maar 
ook in eigen land was het een 
zoeken naar vrede en verdraag
zaamheid. Hopelijk zal de ramp 
van Tsjernobyl bijdragen tot een 
diepere bewustwording van alle 
wetenschapslui. We staan als en
keling zo machteloos tegenover 
een wereld van technology, re
search, ruimtevaart en kernener
gie. Worden we hierdoor echt 
gelukkig? 

Zal het jaar van het le.efmilieu 
ons echt bewuster maken?" 
2. ,,De onmacht van onze politici 
en verantwoordelijken in dit land. 
Ik heb me niet alleen geërgerd, 
maar ik ben ten zeerste bezorgd 
over de stijgende werkloosheid, 
vooral bij jongeren in Vlaanderen. 
Tenslotte heb ik me vooral geër
gerd aan de besluiteloosheid van 
onze regering. Hoe blijft het mo
gelijk dat een ,,fruitboer Happart" 
de regering in de ban kan hou
den." 
3. ,,De meest leuke ervaring in 
1986 was voor mij van zeer per
soonlijke aard. M\\n vier kinderen 
slaagden allemaal in hun eksa-
mens." 
4. ,,Het kommunautaire is sinds 
mijn jeugdjaren dominant aanwe
zig I We moeten ons volk bewus
ter maken, stoppen met alle dis-
kussie's over links en rechts. Er is 
maar één uitweg: federalisme. Of 
om het met twee titels van boeken 
na te zeggen ,,Uitdaging aan de 
Vlaamse meerderheid" vooraleer 
er ,,De afwendbare nederlaag" 

5. ,,Hopelijk zal het vakantiehuis 
,,Reigersnest" — waar Vlaamse 
gezinnen thuis zijn — in 1987 ook 
zijn subsidies krijgen om aan ern
stige renovatie te doen. Ik heb het 
geluk te kunnen werken voor een 
zeer pluralistische organisatie, nl. 
de Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen. Hopelijk komen we als 
niet-partijgebonden vereniging/ 
vakantiehuis in aanmerking." 
6. ,,Tienduizenden staan belang-
loos in dienst van hun ideaal. Ik 
wens hen de moed, om door te 
zetten ook in 1987. We moeten 
entoesiast zijn over het leven, ook 
over het leven dat moeite kost. 

Wanneer het minder goed 
gaat, neem dan een dichtbundel 
van Anton Van Wilderode en je 
vindt er weer nieuwe levens
kracht." 
7. ,,ln familiekring met de kinde
ren en enkele trouwe vrienden 
Waarom hef eigenlijk in een an
dere sfeer willen zoeken?" 

Conny 
Vandenbos, 
zangeres 
1. ,,lk denk dat we heel wat langer 
dan één jaar nodig hebben om 
onze aarde weer ,,schoon" te 
krijgen. Als we ons dat realiseren 
en daaran werken in 1987, is zo'n 
jaar wellicht toch niet voor niets." 

2. ,,Aan de agressie in mensen, 
die almaar heviger wordt." 

3. ,,De zomer was mooi!" 

5. ,,Tot en met maart toeren met 
de musical ,,Boefje". In april/mei 
een aantal soloconcerten in Ne
derland en België. En een nieuwe 
LP." 

6. ,,Heb elkaar lief!" 

7. ,,Thuis met een paar vrien
den." 

Jos Vandeloo, 
auteur 
1. ,,Die zijn eerder kritisch en niet 
optimistisch: ,,Jaar van de Vre
de" is heel vaag, bijna abstrakt. 
,,Jaar van het Leefmilieu" is een 
stuk konkreter. De achterliggen
de bedoelingen zijn altijd heel 
goed, maar de resultaten vaak 
teleurstellend." 

2. ,,Aan de voortschrijdende 
,,dubbele vervuiling": De reële, 
zoals Tsjernobyl, De Rijn, de 
Schelde, de zeeën. De geestelij
ke vervuiling zoals de Bende van 
Nijvel, de wapenleveranties, de 
onwil inzake vredesonderhande
lingen, Reagan, Happart." 

3. ,,De heerlijke lange zomer. 
Mijn vier kleinzonen. Op reis 
gaan. Schrijven. De liefde." 

4. ,,0, wat verspillen wij Vlamin
gen (vaak noodgedwongen en 
meestal nutteloos) een kostbare 
energie aan dit probleem. Een 
oplossing op korte termijn ken ik 
met. Op een wat langere termijn 
moet ze zeker te vinden zijn." 

5. ,,ln 1987 weer eens een nieuw 
boek." 
6. ,,Vrede en verdraagzaamheid. 
Geluk en gezondheid. Levens
kracht en levenskunst." 
7. ,,Met broers, zus, schoonbroer-
en zussen en vrienden in een 
oude hoeve in het hartje van Lim
burg. In Zonhoven, mijn land van 
herkomst. Eten is daarbij niet het 
belangrijkste (een koude schotel 
-I- vlaai), een stevig drankje, enz. 

Het belangrijkste is: samenzijn 
-I- levensvreugde!" 

Tine 
Ruysschaert, 
woordiiunstenares 
1. ,,Laat iedereen wat méér poë
zie lezen en beluisteren. De ,,vre
de" en het ,,leefmilieu" zullen 
reëler worden!" 

2. ,,Happart, en nog eens Hap
part!" 

3. ,,De komeet van Haley, vooral 
verbazingwekkend en ongewoon 
interessant." 

5. ,,Ze zijn groot, mijn verwachtin
gen. Ik begin met een solovoor
stelling uit ,,Het Verdriet van Bel
gië" waar ik bij het instuderen al 
veel vreugde aan beleef!" 

6. ,,Een beetje ,,zaligheid", op 
alle gebied!" 

7. ,,Thuis en nogal stil." 
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Ledy Broeckx, 
VNJ-berbondsleid-
ster 
1. ,,1986, het ,,Jaar van de Vre
de"? Kom nou! Zelfs in de eigen 
Vlaamse Beweging woedt de oor
log steeds verder! Wij wachten 
op het ,,Jaar van de Vlaamse 
eendracht"! 

2. ,,Aan de lakse en huichelachti
ge houding van onze Vlaams-
nationale politici! Denk maar aan 
hun houding tegenover abortus, 
amnestie, Zuid-Afrika, enz... Zelfs 
over Voeren! 

Ik vraag me soms af of er nog 
nationalisten in het parlement zit
ten!" 

3. ,,Het tofste vond ik de enorme 
aangroei van jongeren die zich 
bewust in de Vlaamse Beweging 
willen inzetten. Dit uitte zich bij 
ons bijvoorbeeld in de vele nieu
we VNJ-afdelingen die in 1986 
werden opgericht. Naar mijn me
ning heeft zich diezelfde trend 
ook in de studentenvereniging 
doorgezet!" 

4. ,,Het kommunautaire vraag
stuk is volgens mij totaal naar het 
achterplan verschoven. Alleen de 
zaak Happart houdt de Vlaamse 
Beweging nog een beetje wakker. 
Voor de rest is zij rustig ingedom
meld. 

Het is de hoogste tijd dat alle 
Vlaamse nationale organisaties 
samen met de Vlaams nationale 
partij(en) eens rond de tafel gaat 
zitten, om na te gaan hoe zij 
samen aktie kunnen voeren on
der één leuze: „Zelfbestuur!"." 

5. ,,Het VNJ heeft zeer dringend 
een nieuw sekretariaat nodig. Het 
aankopen, opknappen, installe
ren en... het betalen! Dat is zowat 
onze grootste zorg voor volgend 
jaar. Wat niet belet dat de uitbouw 
van onze organisatie nog steeds 
primeert!" 

6. ,,Moge 1987 het ,,Jaar van de 
Vlaamse eendracht" worden!" 

7. ,,Kerstmis is traditiegetrouw 
een familiefeest. De eindejaars-
dagen zijn voorbehouden voor 
vrienden. Uitgaan is er niet bij. 
Daar houd ik niet van. Gezellig 
thuis, wat eten, drinken, praten... 
met op de achtergrond heel rusti
ge muziek. Even op adem komen 
om met nieuwe energie het nieu
we jaar aan te pakken." 

Jef Lambrecht, 

radiojoemalist 

1. ,,Voor deel 1 van uw vraag: zie 
vraag 2. 

Voor deel 2: mag ik hopen: tot 
31 december 1987." 

2. ,,Aan mijn vennoot." 

3. ,,De voorbije feesten." 

4. ,,Het indachtig worden van de 
wapenspreuk van Willem De Zwij
ger: ,,Een Draght Mackt Magt", 
kan de sleutel zijn tot de ware 
bloei van onze gewesten." 

5. ,,Zoals steeds verwacht ik mijn 
plannen volgend jaar soms ten 
uitvoer te leggen." 

6. ,,Dat iedereen de Belgian Insti
tute for World Affairs-sticker 
koopt (een coproduktie?)." 

7. ,,Sinds '82 met akties van het 
Belgian Institute for World Affairs 
behalve vorig jaar. Voor dit jaar 
zijn er geen oudejaarsplannen." 

Clem 
de Ridder, 
ex DF-vootzitter 
1. ,,lk hoop dat al die ,,jaren" wat 
bekering brengen in het hart en 
de geest van de mensen, in het 
bijzonder van de beleidsmensen. 
Zo niet, zijn ze nutteloos." 

2. ,,Aan het geknoei van ministers 
en andere politici inzake de ge
meenschapsproblemen en aan 
de onverdraagzaamheid van de 
BRT, waar de bekrompen eenzij
digheid triomfeert." 

3. ,,Dat er twee kleinkinderen 
werden aangekondigd." 

4. ,,Zolang er opgelapt wordt 
,,van wet op wet", zal de kommu
nautaire ellende blijven duren. De 
Vlaamse politieke partijen moe
ten gebruik maken van hun de-
mokratische meerderheid om de 
problemen ten gronde te doen 
aanpakken, met als uitgangs
punt: het bestaan van twee vol
ken in deze staat." 

5. ,,Rustig kunnen werken aan 
dingen die ik al decennia opzij 
heb moeten schuiven." 

6. ,,De wens van Franciscus van 
Assisi: ,,Vrede en alle goeds". 

7. ,,ln familiekring." 

Luc 
Desramault, 
ex-A VNJ-
gouwleider 
1. ,,Hoezeer ieder mens aanvoelt 
dat vrede nodig is voor het verder 
bestaand van de wereld. Toch 
blijkt het een niet te vervullen 
verlangen. 

In verband met het leefmilieu 
moet realisme doorslaggevend 
zijn. Niemand zou het leuk vinden 
omwille van het ekstreme zoveel 
verworvenheden te moeten opge
ven." 

2. ,,Dat zoveel mensen en instel
lingen, ook de kerk, hun huif naar 
de wind hangen." 

3 ,,Het allerschaarste positieve 
en vrolijke wat de media ons 
brachten." 

4. ,,Het unitarisme blijft domine
ren! De Vlamingen moesten 
maar meer lef hebben, zoals de 
Walen het zo goed kunnen." 

5. ,,lk zou op rust moeten zijn. Ik 
hoop dan maar dat het dit keer 
lukt." 

6. ,,Laat de Vlamingen nu einde
lijk eens hun machtsvoordeel ge
bruiken, laat elk van ons in dat 
opzicht eens arrogant zijn." 

7. ,,ln familie." 

M^ 
Lode Ureel, 
voorzitter VVL 
1. ,,Mocht het meer zijn dan woor
den. Vrede en leefmilieu zijn trou
wens synoniem. Vrede in harmo
nie met het leefmilieu." 

2. ,,Aan de Vlaamse politieke on
handigheid en aan de jeugdwerk
loosheid, zeer speciaal in het on
derwijs." 

3. ,,Het kontakt met zoveel vrien
delijke mensen." 

4. ,,De Vlaamse politieke leiders 
werden door Vlaanderen demo-
kratisch gekozen. Hun onmacht 
valt op ons terug. 

Mijn oplossing: volksbewust
zijn als opvoedingselement op
vatten zoals onze buren dat 
doen." 

5. ,,Na een paar jaar aanpassing 
aan de grote onderwijsschok 
1986 zouden we een nieuw even
wicht moeten vinden. VVL wil 
daar hard aan meewerken." 

6. ,.Wereldwijd te denken, maar 
in te zien dat de wereld in Vlaan
deren begint voor ons. Aan het 
kleine werken, met het oog op het 
grotere geheel en daar het geluk 
in vinden." 

Mieke Bouve, 
aktrice 
1. ,,Dat '86 het jaar van het bier 
was heb ik terdege ,,gesmaakt", 
maar '86 als het jaar van de 
vrede? ...dat moet mij ontgaan 
zijn! Ligt dat aan mij? 

Laten we hopen dat '87 als jaar 
van het leefmilieu mij niet zal 
ontgaan! Op mijn manier zal ik er 
graag aan meewerken." 

2. ,.Teveel om op te noemen... ik 
zou er namelijk een ,,Happarte" 
bladzijde kunnen mee vullen!" 

3. ,,Bijna alles; vooral de val van 
Nancy Reagan — uiteraard in 't 
rood — in de bloembakken. Ge
volgd door een bemoedigend 
schouderklopje van Horowitz!" 

5. ..Daar wil ik nog niets over 
kwijt. Eén tipje licht ik al op: naast 
de presentatie van het Vlaams-
Nationaal Zangfeest '87, ben ik er 
op gebrand om — samen met 
Sandra Kim — het komende Eu
rovisiesongfestival te presente
ren." 

6. ..Laten we 't leuk houden: lees. 
word en blij een ..gezond Vla
ming" in hart en nieren!" 

7. ,,ln een gezellig restaurant, 
met daarbij een leuke sfeer, 
champagne en andere geneug
ten des levens!" 

Onze zeven vragen 
1.1986 heette het „Uaar van de Vrede" te zijn en 1987 
wordt het „Jaar van het Leefmilieu". Uw bedenkin
gen? 

2. Waaraan hebt U zich tijdens het voorbije jaar 
bovenmatig geërgerd? 

3. Wat vond U erg leuk tijdens dit afgelopen jaar? 

4. Het kommunautaire vraagstuk was dominant aan
wezig in 1986. Uw reaktie? Uw oplossing? 

5. WeJke zijn uw professionele verwachtingen voor 
voigeftd Jaar? Hebt U plannen? 

6. Welke nieuwjaarswens hebt U voor onze lezers? 

1. Hoe brengt t l cie elndejaarsdagen door? 

. u 

Fernand Rochette, 
normaalschooldirek teur 
1. ..Het geloof zonder de werken 
IS dood, dat weet elke katoliek in 
Vlaanderen, maar die werken... 
Welnu, ik kan me niet van de 
indruk ontdoen dat meerdere van 
die ..jaren van..." tot nu toe ook al 
te dode letters zijn gebleven. 

Als eind '87 echter het TGV-
projekt definitief zou geschrapt 
zijn en als aan het leefmilieu van 
onze kinderen zou worden ge
dacht door werk te maken van 
fiets- en voetpaden, dan wil ik het 
jaar 1987 postuum wel met de 
titel van ..Jaar van hèt Leefmi
lieu" vereren." 

2. ..Ik poog mij — dat lukt mij niet 
altijd — zo weinig mogelijk te 
ergeren want het is slecht voor de 
gezondheid en je komt er geen 
stap mee vooruit. 

Maar... wie wordt niet nijdig als 
men een regering die hoofpriori-
teit zou wijden aan werkloosheid 
zelf duizenden mensen op straat 
ziet zetten? Wie blijft onbewogen 
als men vaststelt dat ons onder
wijssysteem waarin de lerarenop
leiding de centrale plaats zou 
moeten bekleden, juist deze het 
zwaarst wordt aangepakt om bud
gettaire overwegingen en men 
geen enkele pedagogische of di-
daktische overweging bespeuren 
kan?" 

3. ,,ln september de diamanten 
bruiloft van je ouders mogen vie
ren en over enkele weken de 
gouden bruiloft van je schoonou
ders is niet iedereen gegeven. Dit 
stemt mij dankbaar en gelukkig 
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en maakt '86 tot een onvergetelijk 
jaar." 

4. ,,Wij Vlamingen koesterden en
kele jaren geleden de stille hoop 
dat onze getalsterke, onze werk
lust en onze kreativiteit automa
tisch zouden leiden tot meer 
macht, meer welvaart voor Vlaan
deren. Wij moeten echter besef
fen dat een vrije mier harder kan 
bijten dan een gevangen leeuw 
en dat twintig gevangenen niet 
meer kunnen dan éen. 

En dat we steeds gegijzeld en 
gevangen worden, werd dit jaar 
weer pijnlijk geïllustreerd op alle 
fronten: vooreerst ons parlement 
— leven wij nog in een demokra-
tie ? — de Voer. onderwijs, ekono-
mische kompensaties... Laat ons 
echter niet alleen schieten op 
Happart en co. Zij zijn slechts 
sterk bij de gratie der zwakte van 
onze volmachtsregeerders. 

Oplossing? Kreëer overleg tus
sen alle Vlaamse en Waalse wei
denkenden en eerlijk zoekenden, 
eerst op het vlak van kultuurvere-
niging dan op partijvlak en pas in 
laatste instantie op regerings-
vlak." 

5. ,,Niets IS moeilijker dan plan
nen als de toekomst één en al 
onduidelijkheid is. Dat is overdui
delijk het geval voor het pedago
gisch hoger onderwijs. Toch zet
ten wij ons blijvend in voor de 
uitbouw van de lerarenopleiding 
in Brussel, die door haar kwaliteit 
aantrekkingspool zal worden voor 
studenten uit heel Vlaanderen en 
leraren zal uitzenden, die via hun 
leerlingen de band met Brussel 
als Vlaamse hoofdstad zullen ver
stevigen. 

Wat de onderwijsvernieuwing 
op lange termijn betreft, geloof ik 
dat deze aan de basis moet ge
beuren. Individuele ieraars en in
dividuele scholen moeten bron
nen en bakens van vernieuwing 
z i jn ." 

6. ,,Spontaan wens ik ieder een 
jaar zonder pijn. zonder angst, 
zonder tegenspoed... Maar ter-
zelfdertijd besef ik dat zulke wens 
de kern van het leven miskent. 
Daarom wens ik dat '87 veel 
vreugdevolle dagen en geen dag 
zonder hoop moge hebben." 

7. ,,De elndejaarsdagen zijn tradi
tioneel steeds één familie-happe-
ning en krijgt dit jaar door de 
gouden bruiloft van mijn schoon
ouders een speciale tint. Oude
jaarsavond brengen wij door met 
onze kinderen. Een lange avond 
met fondue, muziek en. . tv?" 
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Paul 
Verhaeghe, 
direkteur-generaal 
voedingsnijverheid: 

1. ,, „Het jaar van..." is een 
versleten formule. Ook bewust
making heeft nood aan konkrete 
akties. Men moet de dossiers 
leefmilieu loskoppelen van de po
litieke lippendienst en er even-
wicfitige — tevens ekonomisch 
haalbare — oplossingen voor 
zoeken." 

2. „Het feit dat ons land zijn 
ontwikkelingsproces inzake de
centralisering/federalisering niet 
in klare banen weet te loodsen en 
de ekonomische tragedie die 
daar het gevolg van is." 

3. „De ontmoetingen met een 
groeiend aantal Belgen — Vla
mingen, Walen en Brusselaars — 
die voor hun land een doelmatig, 
vernieuwend en hoopgevend be-
heersmodel tot stand willen zien 
komen en die de ,.vaudeville" 
van de jongste 15 jaar grondig 
beu zijn." 

4. „Men moet ophouden met half
slachtig werk te presteren. De 
bevoegdheden moeten ofwel dui
delijk en volledig op centraal ni
veau blijven en er eventueel ver
sterkt worden, ofwel aan het re
gionaal niveau worden overge
dragen met alle verantwoordelijk
heid vandien. 

Een klaar plan op termijn zou 
de oplossing betekenen. Daartoe 
ontbreekt echter de politieke ma-
turiteit in ons land. Als we zo 
doorgaan zal Europa het voor ons 
moeten doen." 

5. ,,De federatie van de voedings
industrie verder uitbouwen tot 
een open, dynamische en effi
ciënte beroepsorganisatie. 
Hoofdzorg voor 1987: betere, 
veelvuldiger en vroegere kontak
ten met de beleidsverantwoorde
lijken en sociaal-ekonomische ge
sprekspartners." 

6. ,,lk wens hen een jaar waarin 
er een doorbraak komt voor de 
toekomst van onze jeugd. Dit be
tekent konkreet: snellere eenwor
ding van de Europese Gemeen
schap. Er is geen andere uit
weg." 

7. ,,Heel rustig. Een niet te mis
sen kans om — los van de be-
roepsdrukte — enkele gezellige 
dagen door te brengen in gezins
verband." 

Willy Moons, 
Joernalist 

1. ,.What's in a year? A name?" 

2. ,,ln geen geval aan Happart. 
Want dat is folklore, die het welis
waar nog steeds doet. Tot groot 
geluk van onze politici, die daar
mee een bliksemafleider hebben 
voor veel ernstiger problemen." 

3. ,,Doordeweeks leuk op enkele 
hoogtepunten na, zoals Reagan 
die eindelijk door de mand viel als 
cowboy en Wathelet die als Waal 
de Vlaming erkent. Tsjernobyl 
was ook niet mis, omdat het velen 
een geweten heeft geschopt. Al
hoewel sommigen alleen een ma
chinegeweer horen en nooit een 
schot." 

4. ,,'t Is goed dat het er is, want 
het houdt ons wakker en alert. Ik 
meen zelfs dat we daarmee bewij
zen dat we er nog zijn, ook in het 
buitenland. Want anders praatte 
men sinds lang niet meer over 
ons Dat is Belgisch! Een label! 
Zouden de Vlamingen ooit staan 
waar ze staan zonder die strijd?" 

5. ,,Een boek beginnen over de 
oorlogsbedevaarten naar de 
IJzertoren en alles wat daarmee 
gepaard ging; en dat is meer dan 
we vermoeden. Ik kan er over 
meepraten na even de sluier op
gelicht te hebben m ..Het Taboe 
van Vlaanderen"." 

6. ..Vrede, of wat dacht je! Er is 
ook nog Kerstmis... en karnaval. 

Wedden dat het weer overal 
Happarts zullen zijn in de karna-
valstoeten. Een bewijs dat het 
folklore is. Dat José nog lang 
moge leven, dan slijpen wij verder 
onze messen en groeit mijn bi-
blioteek over de Vlaamse Bewe
ging." 

7. ,.Met behangen van de living, 
omdat de stielman te duur is ge
worden." 

Mare Platel, 
hoofdredaliteur BvL 

1. . . 1988 wordt het jaar van... ach. 
Waarom niet weer van de vrede!" 
2. ..Aan de gemakkelijkheid waar
mee Vlamingen nederlagen toch 
weten voor te stellen als overwin
ningen. Orwell zou zich wel erg 
terugvinden in de Vlaamse new-
speak. Maar ook de Belgische 
..afnemende toename' is' mooi!" 
3. ..Aan het feit dat mini-rokken 
ook weer mag." 
4. ..De ..afwezige Vlaamse meer
derheid" is inderdaad een feit. 
Als we dat kwijt willen, dan moe
ten wij er voor zorgen dat we nu 
eens echt aanwezig zijn." 
5. ..Dat onze redaktie op een zo 
goed mogelijke manier Limburg 
kan begeleiden bij de moeilijke 
dagen en weken die komen (of er 
al zijn)." 
6. ..365 wensen voor evenzoveel 
dagen vol vreugde, gezondheid. 
365 bloemenruikers, kleurrijk tot 
en met. 365 dagen onder een 
helblauwe zon." 

7. ..Rustig." 

Paul Van Keer, 
voorzitter syndiicaat 
van de rijicswaclit: 
1. ,,De opvallende zware krimina-
liteit, genre COC en Bende van 
Nijvel, was inderdaad minder op
vallend aanwezig in onze samen
leving tijdens het afgelopen jaar. 
Toch moesten weer enkele kolle
ga's hun inzet met hun leven 
bekopen. Voor velen zijn ze nu 
reeds vergeten. Misschien kan 

het afsluiten van dit jaar hun offer 
even in de gedachten van onze 
medeburgers brengen, zodat het 
niet nutteloos was." 
2. ,,De besluiteloosheid van veel 
verantwoordelijke personen in dit 
land." 

3. ..De steun en het begrip vanuit 
mijn gezin, want het zijn vooral zij 
die de eerste benadeelden zijn bij 
de uitoefening van mijn taak." 
4. ..Vlamingen weten dat ze van 
zeer ver zijn moeten komen. Veel 
van deze problemen liggen ech
ter in een geschiedenis van laks
heid of lankmoedigheid; men rea
geert pas als de grenzen van het 
toelaatbare worden overschreden 

en dan volgt meestal een ondoor
dachte en niet door de rede inge
geven houding. 

Mogelijks zijn er oplossingen te 
bekomen wanneer men de eigen
heid van elke bevolkingsgroep 
zou respekteren en iedereen de 
tering naar de nering zou zetten 
Men mag evenwel niet het princi
pe van een korrekte solidariteit uit 
het oog verliezen. Geen profite
ren doch oprecht begaan zijn met 
ieders problemen." 

5. ..We hopen in 1987 eindelijk 
een ..Syndikaal statuut" te beko
men dat getuigt van waardering 
voor de door ons en dit sinds 
meer dan 50 jaar. geleverde in

spanningen om het leven van een 
rijkswachter en zijn familie te ver
beteren op sociaal, moreel en 
familiaal vlak." 

6. ..Moge het een heilvol jaar zijn. 
moge het Uw lezers op familiaal 
en professioneel vlak de vreugde 
van de voldoening en inzet ge
ven. Moge ze vooral de waarden 
opnieuw leren ontdekken van 
kleine attenties. Attenties die juist 
door hun eenvoud en in hun klein
heid het leven zo aangenaam 
maken." 

7. ..Zo mogelijk in gezinsverband, 
gezien dagen zoals Kerstmis mo
menten zijn van familiale rust en 
herbronning." 

ADVERTENTIE 

STOP 
DE TIJD, 
PAK'N 
STELLA. 
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,,'n Vlaamse Zorba" 

Chokolatïer Daskalidès 
GENT. - Alhoewel pralines het hele jaar door wor

den gegeven en gegeten, zullen deze vaak biezon-
der verzorgde en smaakvol gevulde chokaladen 
vormpjes rond deze eindejaarsdagen ekstra over de 
toonbank gaan. 

Wij zochten en vonden Jean Daskalidès. Niet zo
maar een fabrikant van pralines. 

JEAN DASKALIDÈS komt la
chend en resoluut op mij 
toegestapt. Meteen neemt 

hij me mee naar het atelier. Vlak 
vöör we de deur opengooien, 
draait hij zich om en vraagt: 
,,Ruik je die heerlijke geur?". 
Een zoete walm van chokolade 
waait in mijn gezicht. 

Zandstralerij 
Binnenin is het een drukte van 

jewelste; de feestdagen staan 
voor de deur en de bestellingen 
zijn nauwelijks bij te houden. 
Daags voordien verloor een 
Daskalidès-vrachtwagen zijn la
ding, met alle rampzalige gevol
gen vandien. Handige en vlugge 
vrouwen en mannen verpakken 
honderden pralines in mooie 
doosjes. Chokaladesausjes en 
zoete pasta's worden in kleine 
,,moules" gegoten, nootjes en 
drank van de beste kwaliteit wor

den soms mee in de miniskule 
vormen verwerkt. 

Alles is net, alleen de vloer 
glibberig glad. In het magazijn 
liggen kilo's en kilo's chokolade 
van de grote merken, dikke pak
ken boter en zakken noten, 
amandels, walnoten, suiker, enz. 

De werknemers spreken van 
„Mer)eer Jean". Nu en dan moet 
ik een praline proeven, terwijl hij 
scherp mijn gezicht observeert. 
Daskalidès produceert er 48 ver
schillende. Alles gebeurt nog ma
nueel, op enkele transportban
den na. De baas spreekt bemoe
digend, geeft een tip, vraagt en 
luistert. 

Hij toont, terecht fier, zijn hele 
fabriek. Een prachtig gerestau
reerde oude zandstralerij, waarbij 
streng gewaakt werd over het 
estetisch aspekt. Zo is dfe hele 
bovenruimte ingericht als ten
toonstellingszaal, maar plage

rijen van enge BTW-beambten 
maken de inwijding onmogelijk. 

Jean Daskalidès is de zoon van 
een Griekse patissier die in de 
twintiger jaren vanuit Istanboel 
naar Gent uitweek. Na jaren met 
een familielid te hebben samen
gewerkt, besloot vader Daskali
dès een eigen zaak te starten on
der zijn eigen welklinkende 
naam. Het werd een sukses. Van
daag vind je deze naam in de 
helft van West-Europa; vooral in 
Parijs schieten de Daskalidès-
winkels als paddestoelen ui de 
grond. 

De thans ook ai 64-jarige zoon 
Jean is een belezen, erg veelzij
dig en kunstzinnig man. Hij houdt 
van mooie dingen, speelt muziek, 
maakt films, heeft een neus voor 
wat echt en autentiek is. Een 
boeiende persoonlijkheid, die 
openhartig praat over zijn pas
sies, zijn ervaringen, zijn levens
visie. 

Behalve chokolatier is hij inge
nieur, filmproducer (Daska-films) 
én... gynekoloog, die gedurende 
jaren assistent was van één van 
de beste Gentse profs en zelf een 
bloeiende praktijk had. Tot hij er 
op een bepaalde morgen mee 
kapte, in die zin dat hij driekwart 
van zijn kliënteel aan jonge be
vriende kollega's toewees, en 

geen nieuwe patiënten meer aan
vaardde. 

,,Noem mij maar de Vlaamse 
Zorba", zegt hij bij het afscheid... 

WIJ: Amper enkele jaren gel
den besloot U het familiebedrijf 
verder te zetten. -Waarom? 

J. Daskalidès: ,,ln funktie en in 
nagedachtenis van wat mijn ou
ders gepresteerd hebben, ben ik 
weer herbegonnen. Ik was im
mers aan afbouwen toe. 

Tot een goede vriend mij aan
spoorde toch maar weer voort te 
doen. Vader had in zijn testament 
geschreven dat hij hoopte dat zijn 
zoon de naam ,,Daskalidès" 
hoog zou houden. 

Ik ben opgegroeid tussen de 
chokolade." 

Publiek oordeelt 
WIJ: Het recept voor een 

nieuwe praline maakt U zelf? 
Bijna zoals een meester-
parfumier? 

J. Daskalidès: ,,Ja. Zo is het 
best mogelijk dat ik 's zondag 
aan het roeren ben in mijn potten, 
op zoek naar weer iets nieuws. 
Waarbij ik vooral de smaken en 
de eisen van de klanten probeer 
te bevredigen. Ik stoor mij niet 
aan wat de ,,erkende specia
listen" als ,,goed" bestempelen. 

Het eerste wat een mens te 
eten krijgt is moedermelk of ge
wone melk, maar in beide geval
len is het gesuikerd. Het verlan
gen naar zoet blijft je hele leven 
aanwezig. De chokolade die wij 
maken is, in tegenstelling tot de 
Franse, half-bitter. Met nogal wat 

suiker dus. De zg. Franse ken
ners blijven zich, wanhopig en te
vergeefs, daartegen afzetten. 
Men schuwt zich zelfs niet om idi
ote en protektionistische maatre
gelen uit te vaardigen, om ons 
toch maar te boykotten. Ik laat 
het oordeel over aan het publiek. 
De verkoopresultaten bewijzen 
dat ik gelijk heb!" 

WIJ: De kreatie van een pra
line is dus een kombinatie van er
varing en de ,.gelukkige inval"? 

J. Daskalidès: ,,Inderdaad. 
Maar we testen altijd eerst een 
kleine reeks uit, vooraleer we er
mee doorgaan. Smaken kunnen 
erg verschillen, zelfs tussen Luik 
en Gent. 

Uiteindelijk zijn alleen de 
crème-maker en ikzelf op de 
hoogte van het preciese recept. 
Bovendien kan het recept van 
een praline door de jaren heen 
evolueren... 

Ik hoef U niet te zeggen dat er 
een ontzettend verschil bestaat 
tussen de verschillende merk
pralines." 

WIJ: Is de konkurrentie niet te 
groot? 

J. Daskalidès: ,,De strijd woedt 
hard, maar wij gaan sterk vooruit. 
Niet alleen in eigen land, maar 
ook in de rest van West-Europa." 

Net vóór ik vertrek rinkelt de te
lefoon. Een overgelukkige 
Daskalidès-winkelier uit Parijs 
belt met de mededeling dat uitge
rekend zijn pralines een schitte
rende vermelding kregen in een 
belangrijke Franse krant. 

Meneer Jean glunde (pvdd) 

Vi êlê r fijnproevers...! 
pralines 

AfHcnA 

Te Gent sinds 1931 

Henegouwenstraat 1 
9000 Gent 

® 091/24 36 77 

Fabriek 

Einde Were 47 
Henri Dumantlaan 12 

9000 Qent 
® 091/25 35 37 
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Van dag 
tot dag 

27 dec. 
n BRT 1 - IffXX) 
Versier de meisjes en hou je mond, 
film 
D BRT 1 - 18.35 
De Ideinste zwerver, serie 
D BRT 1 - 19 05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT 1 - 20.20 
Mevr. Delafield wil trouwen, film 
D BRT1 - 21.55 
Terloops 
D BRT 1 - 22.40 
Sport op zaterdag 
D Ned. 1 - 1 5 50 
De reis om de wereld in 80 dagen, 
film 
D Ned 1 - 20.28 
De soundmix show 
D Ned. 1 - 21.40 
In 't holst van de nacht, serie 
D Ned. 2 - 19.12 
De eerste de beste 
D Ned. 2 - 20.05 
Daar gaat de bruid, film 
D Ned 2 - 23.15 
Simonskoop, filminfo 
D Ned. 2 - 23.40 
Strijd om het vuur, film 

Zondag 28 dec. 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
n BRT 1 - 15.05 
En waar de ster bleef stille staan, 
poppenspel 
D BRT1 - 15 50 
Het meisje van ijs, jeugdfilm 
n BRT 1 - 17.00 
De paradijsvogels, serie 
D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.40 
Massagesalon, film 
D BRT 1 - 22.10 
Alleen al het idee, satire 
D BRT2 - 17.00 
Basketball, kersttoernooi 
D Ned. 1 - 15.25 
Jeugd-TV 
n Ned. 1 - 19.05 
Kleine Lord Fauntleroy, film 
D Ned. 1 - 20.45 
The Cosby show 
D Ned. 1 - 21 10 
Quo Vadis, serie 
D Ned. 1 - 22 35 
St. Elsewhere, serie 
D Ned. 2 - 20.10 
De geliefden, tester 
D Ned. 2 - 21.32 
Hollands signaal 
D Ned. 2 - 21.57 
De erfgenamen, dok. 
n Ned. 2 - 23.08 
Kaos, film 

Maandag 29 dec. 
D BRT 1 - l5!55 
Terry en de wapensmokkelaars, 
serie 
D BRT 1 - 17 20 
Supermama en de knuffeldierdie-
ven, film 
D BRT 1 - 18 05 

Rae Dawn Chong in ,,La Guerre du Feu" een film over overleven en 
liefde in de oertijd. Zaterdag 27 dec. om 23u.40 op Ned. 2. (Tros) 

Merlina, serie 
D BRT 1 - 20.10 
En wat doen we als het regent?, 
serie 
D BRT 1 - 21.00 
Een kwarteeuw kleinkunst, finale 
n BRT 1 • 22.00 
Herboren primitief, dok. over Sioux 
in Zuid-Dakota 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.10 
Extra time 
D BRT2 - 21.25 
Wie schrijft die blijft 
D Ned. 1 - 15.20 
Eastenders, serie 
D Ned 1 - 15.50 
Chocky, serie 
D Ned. 1 - 19 25 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Zeg 't maar!, kwis 
D Ned 1 - 21.15 
Ik, Jan Cremer, roek-opera 
a Ned. 2 - 19.27 
MacGyver, serie 
D Ned. 2 - 20.05 
Heelmeesters, info 
D Ned. 2 - 20.40 
Indoor motorsportgala 
D Ned 2 - 21.35 
Klasgenoten, retro 

Dinsdag 30 dec. 
D BRT 1 - TC.55 
Terry en de wapensmokkelaars, 
serie 
D BRT 1 - 17 20 
Dramarama, jeugdfilm 
D BRT 1 - 18.35 
De Edison tweeling, serie 
D BRT 1 - 19 15 
Een vuurbol aan de hemel, dok. 
D BRT 1 - 20.30 
I.Q., kwis 
D BRT1 - 21.05 
Blijft de regen zuur? 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
James Last at Tralee, show 
D BRT2 - 20.50 
Argus-special 
D BRT2 - 22.00 
Elvis Gratton, film 
D Ned. 1 - 1 4 30 
Stella Dallas, film 
n Ned 1 - 19.30 

Sportpanorama 
D Ned 1 - 20.08 
Toon, sfiow 
D Ned. 1 - 22.15 
Avro's Music Hall 
D Ned. 2 - 18.45 
Chuckle heads, uit de oude doos 
D Ned. 2 - 19.12 
De familie Wijntak, serie 
D Ned 2 - 19.37 
Kenmerk, info 
D Ned. 2 - 20.00 
't Allerhoogste, dok. 
D Ned 2 - 21.00 
Jaaroverzicht 1986 

Woensd. 31 dec. 
D BRT 1 - 15.30 
Hou je hoofd koel, film 
D BRT 1 - 16.55 
Dirk van Haveskerke, serie 
D BRT 1 - 17.40 
Peter en de wolf, sprookje 
D BRT 1 - 20.10 
Een nieuw snaar op 't oude jaar, 
show 
D BRT 1 - 20 40 
Penn and Teller go public, show 
D BRT 1 - 21 10 
Reveillon, show 
D BRT1 - 1.00 
Teh best of '86, show 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Butch Cassidy en de Kid, western 
D BRT2 - 22.05 
Don Quichotte, ballet 
D Ned. 1 - 14 45 
Xanady, film 
D Ned. 1 - 20.23 
Het programma van het jaar, dok. 
D Ned. 1 - 21 50 
Miami Vice, sene 
D Ned. 1 - 22.35 
Seth Gaaikema, kabaret 
D Ned. 1 - 23.55 
Klok en vuurwerk 
D Ned. 2 - 15.30 
Kersverse hoogte- en dieptepunten 
D Ned. 2 - 16.25 
Jozef Van den Berg, toneel 
D Ned. 2 - 19.22 
Van gewest tot gewest, info 
D Ned 2 - 20 20 
Madame Butterfly, opera 
D Ned 2 - 23 00 
Oudejaarskoncert 
D Ned. 2 - 0.10 
George Gershwin Gala 

Donderdag 1 jan. 
D BRT 1 - 12 15 
Nieuwjaarskoncert uit Wenen 
D BRT 1 - 13.30 
Yesterday, today, forerver; show 
D BRT 1 - 15 00 
Arenden vallen aan, film 
D BRT1 - 18 10 
Moby Dick, serie 
D BRT 1 - 19.00 
Kwizien, kooktip 
D BRT 1 - 19.15 
De cirkelgang van het leven, dok 
n BRT 1 - 20 20 
Hoger-Lager special, kaartspel 
D BRT1 - 21.35 
Panorama, info 
D BRT 1 - 22 25 
Hotel, sene 
D BRT2 - 20 10 
Der Rosenkavalier, opera 
D Ned. 1 - 15.30 
Heidi, sene 
D Ned. 1 - 17.00 
Kinderspecial 
D Ned. 1 - 17.46 
Gelukkig Nieuwjaar... en nu?, 
praatshow 
D Ned. 1 - 19 24 
Hallo Nederland, dok 
D Ned. 1 - 20.18 
Als ze vragen waarom, film 
D Ned. 1 - 21.52 
God verandert mensen 
D Ned. 2 - 20.00 
André Van Duin, show 
D Ned. 2 - 20.45 
De beren zijn los, film 
D Ned. 2 - 22.45 
HFC — oud internationale, voetbal 

Vrijdag 2 jan. 
n BRT 1 - 16 55 
Terry en de wapensmokkelaars, 
serie 
D BRT 1 - 17.20 
Pest in het hondehok, jeugdfilm 
D BRT 1 - 18.00 
Bingo!, hitparade 

D BRT 1 - 19.15 
Programma van de Vlaams-
Nationale Omroepstichting 

D BRT 1 - 20.25 
De koele krijger, serie 
D BRT 1 - 21 00 
Panorama, jaaroverzicht 
D BRT 1 - 22.30 
Tenuto '86, koncert 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, sene 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Premiere, info 
D BRT 2 - 2 0 . 4 5 
Op arendsvleugels, film 
D BRT2 - 23.00 
Filmspot, filminfo 
D Ned. 1 - 16.00 
Bassie en Adriaan, nieuwe serie 
D Ned. 1 - 19 00 
Alf, sene 
D Ned. 1 - 21 30 
De Tros TV-show 
D Ned. 1 - 22.30 
Tros aktua special 
D Ned. 1 - 23.00 
Tatort, sene 
D Ned. 2 - 19.25 
De gestolen vrachtwagen, film 
D Ned. 2 - 20 19 
Hulde aan Billy Wilder 
D Ned. 2 - 21.32 
Een wereld van verschil, praatshow 
D Ned 2 - 23 35 
Vara's nachtshow, teater 

Zaterdag 27 dec. 
La Guerre du feu 
Frans-Kanadese film uit 1981 Fa

semerende prent over de strijd tussen 
twee oer-stammen om het vuur; over
goten met een romantiseh sausje. 
(Ned. 2, om 23u.40) 

Zondag 28 dec. 
Kaos 
Laatste drie delen van de 5-delige 

Duits-ltal. film uit 1985, gebaseerd op 
verhalen van Pirandello. 

In het laatste deel (een soort epi
loog) keert de schrijver Pirandello te
rug naar zijn geboortehuis, waar hij 
een gesprek voert met zijn reeds lang 
overleden moeder. (Ned. 2, om 
22U.48) 

Maandag 29 dec. 
L'incorrigible 
Film van Philippe de Broca met o.a. 

Jean-Paul Belmondo en Genevieve 
Bujold. 

Don Juan én misdadiger Victor 
Vauthier is een meester In vermom
mingen, hl] weet dat de wereld bedro
gen wil worden en handelt daar
naar... (Duitsland 1, om 23u.) 

Dinsdag 30 dec. 
Stella Dallas 
Amerik. film uit 1937 In deze be

kendste vooroorlogste film van Bar
bara Stanwyck, speelt de nu 79-jarige 
maar nog aktieve actrice de rol van 
een moeder die vecht voor het geluk 
van haar dochter.. (Ned. 1, om 
14U.30) 

Woensd. 31 dec. 
Butch Cassidy en the Sundance 

Kid 
Meest suksesvolle western uit de 

filmgeschiedenis (1969) met Paul 
Newman en Robert Redford, over de 
outlaws Butch Cassidy en Sundance 
Kid die aan het einde van de vorige 
eeuw de Amenkaanse staat Wyoming 
onveilig maakten (BRT 2, om 
20U.15) 

Donderdag 1 jan. 
The Bad News Bears 
Amerik film van Michael Ritchie 

(1976), met Walter Matthau en Tatum 
O'Neal. Een aan lager wal en aan de 
drank geraakte ex-honkballer laat 
zich maar al te graag overhalen om 
coach te woden van de ,,Bears", een 
bijzonder slecht honkbaljeugdteam 
(Ned. 2, om 20u.45) 

Vrijdag 2 jan. 
Paradise Alley 
Amerik. avonturenfilm van Syl

vester Stallone (1978), met o a. Syl
vester Stallone (tevens scenano) 
Film over dne met al te snuggere 
broers uit de Newyorkse woonkazer
nes. (RTL, om 20U.05). 
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Voor geen geld 
van de wereld wil 
hij de morgen aan 
het keukenraam 
missen. Van daar 
heeft hij een kijk 
op de voortuin 

^ ^ ^ • ^ T met de doornen-
^ ^ B ^ f A haag, de berken, 
^ ^ / ^ ^ ^ P de brievenbus, en 
^ ^ ^ L ^ de voertafel. ,,Het 

^ • ^ ^ ^ licht van decem-
B ^ ^ ^ ber is een 
^L ^ vreemde klaarte", 
^ ^ ^ V zegt hij tot zlch-

^ ^ ^ zelf. „Het Is het 
schijnsel van een groot geweld dat 
achter de wolken huist", vult hij 
zichzelf aan. 

Als zijn dochtertje het hek uit
rijdt, recht op de pedalen, zwaait hij 
haar na. Eindelijk alleen in huis. 

Hij schenkt zich koffie in en gaat 
voor het raam zitten. Het wordt nu 
helemaal stil in huis en hij kijkt door 
de lijst die het gekende landschap 
omkadert. Hij noemt de dingen bij 
hun naam, de haag, de berken, de 
brievenbus, de voertafel. En 
wacht... tot hij komt. 

,,Hij komt vandaag niet. Lust hij 
geen zaadjes meer? Vloog hij ver
loren? Opgevreten door de kat? 
Gevangen?" Maakt hij zich onno
dig ongerust? 

Een meesjespaar landt op de 
voerplank. ,,Pimpel en Pampel", 
zoals zijn dochter ze noemt. Het 
mannetje kijkt zenuwachtig uit van
op 'de rand; het vrouwtje pikt, 
krachtig en kort. De blauwe pet 
danst op en neer als van een renner 
die klimt. En plots zijn ze weg. 

Roodborstje 
Nu storten mussen zich op het 

voer, scharrelen schaamteloos en 
luidruchtig. De zaadjes vliegen in 
het rond. Hij kijkt naar de klok. ,,Nu 
rinkelen in Brussel de telefoons en 
liegt de telefoniste dat ik elk ogen
blik kan aankomen." 

Waar blijft hij nu toch? Hoe vaak 
heeft hij hem gade geslagen? 's 
Zomers huppelt hij hoofs door tuin, 
in de vroege herste hapt hij naar de 
muggen aan de ruit en elke winter 
groet hij vanuit een berk als hij 
voertafel plant. ,,Tik tik tik" zegt hij 
dan, als een taximan, die wat extra 
krijgt. 

De mussen ruziën om de zaadjes 
in het ossevet. Tot een kraai komt 
aangewaaid, ze krast uitdagend. De 
mussen vluchten in de dakgoot en 
tussen klimop. Hij tikt tegen de ruit, 
de kraai kijkt op en vliegt met trage 
vleugelslag de boomgaard in. 

,,Straks komt de postbode", 
denkt hij en kijkt op de klok. Hij 
loopt naar het andere raam en 
spiedt de tuin af. Ook daar is hij 
niet te zien. Dan maar weer naar de 
stoel aan de tafel. Nog even een 
slok koffie. Hij denkt aan kantoor: 
de opgewonden telefoongesprek
ken, ramen die op ramen uitkijken, 
beton, glas, air-conditioning, liften, 
poederkoffie... 

De stilte wordt gebroken als de 
postbode het dolomieten pad 
oprijdt, af de fiets stapt en de krant 
in de gleuf laat glijden. Hij rent naar 
buiten. 

,,Meneer is nog thuis, zie ik", 
zegt de postbode. ,,lk wachtte op 
mijn riend, het roodborstje. Ge
woonlijk zit hij elke morgen op de 
groene brievenbus en vliegt dan 
naar de voederplank onder het 
raam daar." 

De postbode lacht. ,,Dat meen je 
niet! Een roodborstje op een brie
venbus?" Hij gelooft het niet. ,,Ja, 
elke dag doet hij dat, maar nu is hij 
er niet en ik zou naar Brussel moe
ten..." Hij kijkt angstig de tuin in. 

,,Maar meneer toch, een rood
borstje op een brievenbus dat kan 
alleen maar op die dwaze nieuw
jaarskaarten..." 

De postbode springt op zijn fiets 
en rijdt weg. 

,,Die verdomde wenskaarten, 
volgende week is het weer zo 
ver..." mompelt hij in zichzelf... • 
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doo^'dBrweiek^ 

Een van de internationaal, vooral vanuit Groot-
Brittannië, meest verspreide l<erstsctiotels is onge
twijfeld kalkoen. In Amerika pleegt turkey vooral op 
Thanksgivingday (29 november) op tafel te komen. 
Kalkoen komt in onze streken niet (meer) in het wild 
voor, maar wordt gefokt en gemest. Zijn oorspronke
lijke herkomst is onduidelijk, maar aangenomen 
wordt dat hij uit Amerika stamt. 

V OOR kulinair gebruik zijn 
vrij jonge vogels van 
plusminus 9 maanden 

het best geschikt, zij wegen dan 
ongeveer 6 tot 7 kg, wat vol
doende is voor een feesttafel van 
10 personen. Het vlees is nogal 
droog en bij oudere dieren kan 
het zelfs hard tot taai zijn. 
Daarom wordt kalkoen vaak ge
lardeerd (voor het braden bij vrij 
hoge hitte omwikkelen met 
dunne plakjes vers vet spek). Het 
lekkerst is eigenlijk nog het kal
koenkuiken (dikwijls aangeduid 
met zijn Franse naam dindon-
neau) dat zowat 2 kg weegt (een 
ideaal gezindsgerecht voor 3 tot 
4 personen). De hen is door
gaans malser dan de haan. 

Kalkoenen worden bij de poe
lier gewoonlijk panklaar aange
boden. Het vlees is licht van 
kleur, aan de schenkels soms 
wat donkerder. Let bij het kopen 
van jonge vogels er vooral op dat 
het tere vel van nek en rug niet 
geschaafd is, anders geeft dit 
een bruine, niet zo smakelijke 
verkleuring. De op efficiënt effekt 
berekende poelier stelt de dieren 
vaak ten toon met de grote staart
veren er nog aan. 

Kalkoen kan op vele wijzen op
gediend worden, meestal gebra

den (bij voorkeur met kastanjepu-
ree en appelmoes) of gevuld, 
maar ook koud als voorgerecht of 
bij het koud buffet. Een originiele 
maar niet moeilijke, wél lekkere 
variante is kalkoen met financiè-
resaus. De jonge gebraden kal
koen wordt dan voorgesneden, 
de stukken op een verwarmde 
schotel gelegd en met financière-
saus bedekt, het geheel omringd 
met halve maantjes van blader
deeg. De a la financière (zoals de 
rijkelui het doen) omschrijving 
duidt op een vulling, garnituur of 
verrijking van de klassieke de-
miglacesaus met vleesballetjes 
(of gevogeltefarce), kammen en 
nieren van haantjes, lamszweze
rik (of als die ooit eens prijsrede-
lijk zijn, truffels) en ontpitte 
olijven. 

Kalkoeneieren liggen zelden in 
de winkel, maar kunnen mits enig 
aandringen toch wel verkregen 
worden, en zijn als ze zeer vers 
zijn best bruikbaar. Een kalkoe-
neëi smaakt als een kippeëi, 
maar is wel duidelijk groter en 
vergt dan ook een aanzienlijk lan
gere kooktijd: zacht 10, hard ten 
minste een 15 minuten. Een 
kalkoen-eestei is misschien een 
leuke, winterse ontbijvariante op 
het traditionele kip-paasei. 

De Europese Gemeenschap helpt bij het schoon
maken van een hoekje van de zwaar bevuilde Mid
dellandse Zee. De EG draagt ongeveer 20 % bij in 
de kosten van een schip dat speciaal is uitgerust om 
olie te behandelen die afkomstig is van schepen die 
hun ballasttanks in de l\Aiddellandse Zee legen. 

H ET schip, dat naar schat
ting 1 miljoen ECu (1 
Ecu = 43 Bfr.) zal 

kosten, is de eerste schakel in 
een keten van drijvende installa
ties voor het verwijderen van olie 
uit de IVliddellandse Zee. Het zal 
in de Joegoslavische haven Rij-
eka in dienst worden genomen. 
Dit is de grootste haven van dat 
land die jaarlijks door zo'n 5000 
schepen wordt aangedaan het
geen 60 % is van het totale zee
verkeer van Joegoslavië. 

Het geïntegreerde systeem dat 
ij Rijeka zal worden geïnstalleerd 
omvat een verwerkingsfabriek op 

het vasteland waarheen het schip 
de afgewerkte olie brengt. 

Tegen het einde van het vol
gend jaar moet de installatie ge
reed zijn. Een soortgelijk de-
monstratieprojekt is gepland voor 
een van de Middellandse Zeeha
vens van de EG en hierover zal 
binnenkort een beslissing wor
den genomen. 

De projekten worden uitge
voerd in het kader van een 15 
maanden geleden genomen re
solutie door de Conventie van 
Barcelona waarbij alle Middel
landse Zeelanden zijn aan
gesloten. 
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Slechts drie juiste antwoorden op onze 155ste op
gave. We zochten het gedicht,,Bericht aan de nota
belen" van Marnix Gijsen. 

Onze trouwe lezer en meespeler Jan Van Dooren 
uit de Moeistraat 48 te 9830 St.-Martens-Latem wint 
het WIJ-kerstkado. 

O NDERSTAANDE verzen 
zijn vermoedelijk overbe
kend; met zicht op het 

nieuwe jaar willen wij het U voor 
één keer niet te moeilijk maken. 

Aan U om ons de juiste titel van 
dit onovertroffen epos door te 
sturen. 

,,...elk geschil of vete 
tussen jullie ooit ontstaan, 
maakt hij uit en ongedaan; 
voor je smart en pijn 
schenkt hij je Belijn, 
Hadewij en magen, 
die je mag bejagen 
vrij van cijns of lasten; 
Reinaart en zijn gasten 
noemt hij vogelvrij; 
en in ruil vraagt hij 
dat j'hem trouw belooft. 

(...) 

,,Bruin", zei Isengrin, 
,,'k zie er wel wat in, 
wat had jij gedacht?" 
„Ik had nooit verwacht 
dat ik deze dingen 
levend zou ontspringen, 
'k Lig, zo wel als jij zou 
liever in het rijshout 
dan in staal gekluisterd, 
levenslang verduisterd. 

Laat ons allen samen 
vrede sluiten, 

Amen." 

Wij sluiten ons graag aan bij 
deze vrome wens en nodigen U 
uit om uw antwoord vóór 3 januari 
'87 op de bus te doen: WIJ, 
,,Meespelen (157)", Barrikaden-
plein 12, 1000 Brussel. 

Misschien wint U wel een leuk 
nieuwjaarsgeschenk ? 
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Dirk Christiaens - Marcel Van Nieuwenborgh 

Bewijzen dat de 
poëzie niet dood is 

De voorbije Antwerpse Boekenbeurs heeft de 
speurneuzen naar nieuwe lyriek wellicht gerust 
gesteld: er wordt blijkbaar nog flink wat,,af gedicht" 
in Vlaanderen, elke uitgever die zichzelf respekteert 
had in zijn aanbieding de nodige ruimte gelaten voor 
nieuwe dichtbundels. Een groep jonge dichters heeft 
zich daarenboven juist onder de noemer,,de nieuwe 
tachtigers" in een bloemlezing op de markt gegooid. 
De poëzie dood? Zoals steeds springlevend, still 
going strong dus. 

TWEE dichters die op die
zelfde Antwerpse Boeken
beurs met een kersvers ly

risch produkt uitpakten, Dirk 
Christiaens en Marcel Van Nieu
wenborgh, behoren niet tot de 
jongste generatie — al debu
teerde deze laatste wel op veer
tigjarige leeftijd als dichter — 
maar ze zorgden met de bundels 
,,3-Handig" en ,,Een beetje rood 
doet wonderen" wèl voor kwali
teitsvolle lyriek. Een dubbele 
bespreking. 

Dirk Christiaens 
BRT-producer (Wie schrijft die 

blijft. Coda) Dirk Christiaens (Et
terbeek 1942) heeft reeds ruim 
zijn sporen verdiend in het we
reldje van de naoorlogse 
Vlaamse poëzie. Hij debuteerde 
als twintigjarige met de bundel 
,,Seinen" (1962) en heeft intus
sen reeds een tiental bundels op 
zijn aktief. In het recent versche
nen Winkler-Prins-Lexicon van 
de Nederlandse Letterkunde 
staat hij keurig gekatalogeerd als 

de dichter die zich ontwikkelde in 
de sfeer van het surrealistische 
getinte neo-expermintalisme, zijn 
poëzie zou daarnaast technisch 
gecondenseerd en psychisch 
vervreemdend zijn. Fraaie, aka-
demische benaderingen van het 
werk van een dichter die inder
daad niet makkelijk om lezen is 
maar juist daardoor zo intrige
rend inwerkt bij de lektuur van 
zijn verzen. 

Het neo-experimentele en de 
vervreemding zijn in zijn nieuwe 
bundel ,,3-handig" nog steeds 
aanwezig, maar de beide eigen
schappen hebben toch flink aan 
belangrijkheid moeten inboeten. 

Christiaens is een stuk toegan
kelijker geworden, het vervreem-
dingsfeffekt heeft in ruime mate 
de plaats geruimd voor een eer
der uitnodigend meebeleven van 
de gevoels- en geesteswereld 
van de dichter. 

Er zijn wereld is er een die voor 
een groot deel gekneld zit tussen 
eenzaamheid en bezinning. De 

Dirk Christiaens, poëzie om met beide handen aan te pal<i<en.. 

louter beschrijvende elementen 
geven — soms slechts in een 
paar woorden gevat — duidelijk 
de sfeer weer waarin de dichter 
zich beweegt, waarin hij zijn da
gen slijt. In het gedicht waarmee 
de bundel aanvangt, ,.Thuis
komst", laat hij ons op subtiele 

wijze aanvoelen welke de dingen 
zijn waarmee hij verder moet, wat 
hem nog rest of niet meer rest: 
,,de vuile zai<doel<en voor al je 
tranen/waren niet terug te vinden 
-1 Gordijnen beginnen te bewe
gen/ voor de vele, vreemde ra
men. " 

ADVERTENTIE 
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De bundel is in 4 suites opge
deeld, in de eerste, de ,,Thuis-
suite", zit ook het mooie ,,Syna-
goge"-gedicht, een ingetogen in 
memoriam, ..denkend aan de 
duizenden dode joden/ als 
gesmolten sneew op blauwe 
schalies..." 

Of het gedicht ,,Aarde", waar
mee Christiaens zijn eigengend 
Genesis-verhaal schept: „En het 
was goed,/ wonen aan een 
aarde/ blauw als een appel / waar 
het vuur roder werd/ en het water 
witter/ Tot de mens kwam." 

Geen pleidooi voor de zuiver
heid van de mens, voorwaar. 

De tweede, „Gnekse suite", 
brengt ons een lyrisch fresko van 
de oude en overblijvende Hel
leense kuituur in eigentijdse beel
den gevat en in de twee 
,,Oosterse suites" trekt Christi
aens zijn Haikoe-registers open, 
westers filosoferend, een dichter
lijke hunkering naar de Oosterse 
wijsheden. 

,,3-Handig", een bundel om 
met beide handen aan te pakken. 

IVIarcel 
Van Nieuwenborgh 

Zoals ik reeds heb vermeld de
buteert Van Nieuwenborgh (Te-
ralfene, 1946) met ,,Een beetje 
rood doet wonderen", als dichter. 
Deze ,,De Standaard"-joernalist 
publiceerde eerder reeds reisver
halen (,,China vermoed ik", 
,,Zonsondergang met palmen" 
,,Het rapport van de keuken
god") en de unieke story over de 
grote ,,Ferdinand Verbiest, missi
onaris of spion". 

Van Nieuwenborgh heeft in al 
zijn aan dit poëziedebuut vooraf
gaand werk niet alleen blijk gege
ven van een grote eruditie, maar 
tevens kwam daar telkens weer 
zijn dichterlijke ingesteldheid om 
de proza-hoek loeren. 

Hij heeft overigens in de jaren 
zestig nog menig vers in literaire 
tijdschriften gepubliceerd. 

Met ,,Een beetje rood doet 
wonderen", een uitermate ver
zorgde uitgaven van de uitgeverij 
Den Gulden Engel, stap Van 
Nieuwenborgh meteen via de 
grote deur de wondere wereld 
van Parnassos en Pegasos bin
nen. Zij die een beetje smalend 
hun schouders zien-optrekken bij 
dit (late?) lyrisch debuut van 
deze getalenteerde joernalist, 
weten of wel niets af van goeie 
poëzie, of doen de waarheid on
recht aan. Zijn kollega Gaston 
Durnez, die voor de flaptekst 
zorgde, wijst haarfijn de kern van 
Van Nieuwenborghs poëtica aan: 
,,Van zijn geliefde eeuwenoude 
Chinese dichters heeft M.V.N 
onthouden dat slechts het werk 
van hen die over de simpelste 
dingen schreven, een vrouw, een 
kind, een boom, levensgroot 
overeind blijft staan." 

Grzimelc... 
BIJ Van Nieuwenborgh's poë

zie maakt pretentie geen schijn 
van kans, zijn uitgangspositie is 
duidelijk, glashelder, in het ope
ningsgedicht laat hij over zijn vi
sie op het lezen en schrijven van 
poëzie met de minste twijfel 
bestaan: ,,Poëzie is mercuro-
chroom op kleine wonden/ Een 
beetje rood doet wonderen/ 
Troost gewikkeld in zacht zinds-
verband." 

In de ,,leeftijdsgedichten", 
,,Jarig zijn" en ,,Veertig" komen 
de nostalgie naar de jeugd (,,lk 
hoor van ver mijn moeder roe
pen") en het bijna ontwapenend 
relativeren haarrfijn in een lyrisch 
maatkostuum terecht. 
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Marcel Van Nieuwenborgh, poëzie mercurochroom op kleine 
wonden 

De dichter toetst zijn veertig 
worden aan een speelse 
selfmade-troost ,,Bij vrouwen 
heet het/ dat ze van rijper man
nen houden " 

En een paar bladzijden en ge
dichten verder komt de dichter 
pas helemaal tot (relatiev) rust 
wanneer hij onder de titel „Esca
pisme" besluit met ,,Van 
hartstocht blijft/ op de duur alleen 
nog de formule" Maar daarvoor 
IS Van Nieuwenborgh wel even te 
rade gegaan bij ,,een oude Chi
nees, als Pata Shan-jen, die zich 
terugtrok op een hoge berg toen 
het hem met meer zinde en hij 
zich verdiepte in zen " 

Van Nieuwenborgh leeft duide
lijk met de seizoenen, met de na
tuur, twee ingrediënten die zijn 
poëzie voor een groot deel 
gestalte geven en waaraan hij 
zijn eigen ik toetst, waarin hij zich 
als het ware spiegelt Hij tekent 
prachtige taferelen rond een no
telaar, april, vogels (om Grzimek 
jaloers te maken), tuinstoelen, 
mollen (,,Zich door de wereld 

doen vergeten is louter teorie, an
ders maakten mollen met zo'n re
sem tumuli ") 

En dan dat prachtige vaderge
dicht, zo raak getypeerd, ontroe
rend bijna in zijn eenvoud, een 
fikse portie menselijkheid in vers
vorm, een gedicht vol liefde, met 
de zachtste hand geschreven 

Marcel Van Nieuwenborgh 
heeft blijkbaar lang getwijfeld eer 
hij met zijn poëzie in het daglicht 
kwam Gelukkig maar is hij er nu 
ten voeten uit, en zijn 21 eerste 
gedichten doen meteen wonde
ren Een gloednieuw lyrisch ge
neesmiddel Met op de bijsluiter 
de vermelding zonder neven
werkingen 

W.V. 

— Dirk Christiaens: „3-Handig"", 
Uitg. „H", Antwerpen — 198 fr. 
— Marcel Van Nieuwenborg: „Een 
beetje rood doet wonderen", Uitg. 
„Den Gulden Engel", Wommelgem 
— 380 fr. 

Uiterst verzorgde opname 

Liederen van 
Hullebroeck 

Enkele weken geleden gingen voor de 21ste maal 
de ,,Dagen van het Vlaamse lied" door te Antwer
pen. Voor een bijna volgelopen Singel werd de 
schijnwerper gericht op de in het voorjaar overleden 
Armand Preud'homme, en op E miei Hullebroeck 
met de voorstelling van de nieuwe dubbele 
langspeelplaat aan hem gewijd. 

TUSSEN de muziek door een 
bezinningsmoment met de 
feestrede van drs Norbert 

D'Hulst, de sekretans-generaal van 
het Davidsfonds 

In de aanval 
Uit zijn degelijke tekst enkele be-

hartenswaardige gedachten m deze 
tijd van diskussie over BRT en kom-
merciele zenders Er was de achter
docht die D'Hulst duidelijk formu
leerde tegenover de door minister 
Dewael voorziene private televisie die 
moet voldoen aan eisen van kwaliteit, 
met bekommernis voor het eigen 
Vlaamse patrimonium 

HIJ nep de aanwezigen dan ook op 
zelf de negatieve tijdsgeest te beïn
vloeden 
— door druk op de politieke verant
woordelijke 
— door het edukatief werk in familie
kring, jeugdbeweging, verenigings-
werk, koren en volkskunstgroepen 
— met uitzondering van groeiende 

akties van ,.zingende klassen" en 
zelfs massale schoolzangfeesten, 
blijft in vele scholen de muzikale vor
ming rond het eigen liedererfgoed 
duidelijk in gebreke 

We zegden reeds hoe een van de 
hoogtepunten van die ,,Dagen van 
het Vlaamse lied" de voorstelling was 
van de merkwaardige Hullebroeck-
dubbele LP, met meer dan 40 liede
ren van de Vlaamse toondichter die 
wellicht nog meer dan Peter Benoit 
,,zijn volk leerde zingen" 

Peter Vis 
Wie de zorg voor het Vlaamse lied 

deelt weet reeds langer hoe de ge
waardeerde Nederlandse koncert-
zanger Pieter Vis zich inzet voor ons 
liedpatnmonium Als ,,Nederlander 
met een warm hart voor Vlaanderen" 
sprak hij de hoop uit dat de liederen 
van de toondichter nog lang gezon
gen zouden mogen worden, want een 
volk dat zingt geeft blijk van een een
heid, die ook ondanks moeilijke tijden 

blijft bestaan H.j wenste dat aan 
beide zijden van de staatsgrens de 
kunstenaars zich zouden bewust zijn 
van hun nationale opdracht 

HIJ liet het bij geen woorden Reeds 
in 1981 gaf hij een dubbele LP uit met 
Preud'homme-liederen En nu is hij 
daar weer Zo pas verscheen een 
nieuwe ,dubbelslag" Twee platen m 
een prachtige hoes met vooraan de 
Hullebroeckfoto Meer dan 40 van de 
mooiste en meest bekende Hulle-
broeckhederen 

De uitvoeringen zijn vlot en dege
lijk De genoemde bas-banton Pieter 
Vis doet zijn vorming alle eer aan Ce
cile [Moerdijk, een van de beste Ne
derlandse zangeressen, is met aan 
haar eerste Vlaamse proefstuk De 
Vlaamse zangeres Vere Versieck 
moet met meer voorgesteld Een Rot
terdams jongenskoor met flinke jon-
genssolisten brengen koon/verk, afge
wisseld met het Sint Niklaasmannen-
koor uit leper Een echt heeJneder-
lands opzet dus 

De feestdagen staan voor de deur 
Schenk je kinderen, vrienden of lief 
deze schat vol borrelende Vlaamse 
liedkunst 

De teksten zijn bijgevoegd Het is 
een digitaalopname die uiterst ver
zorgd IS, je moet er met om blozen 
ook met op de beste platenspeler En 
waar die ontbreekt' Deze Hulle-
broeckuitgave is ook te bekomen in 
de vorm van twee cassetten in speci
ale doos De handelsprijs bedraagt 
1 lOOfr voor de twee platen De twee 
cassetten met doos 1 000 fr Afzon
derlijke teksten 200 fr (met pianobe
geleiding) Aanbevolen besteladres
sen Roeland-uitgaven (Frans De 
Meyer), William Woodstraat 12, 2200 
Antwerpen, Telefoon 03/235 73 28 
of sekretariaat VVKB, Isabella 
Brantstraat 28, te 2018 Antwerpen, 
tel 03/238 16 26 Bankrekening 
407-3063811-55 

Walter Luyten, 
(zingend) senator 

ADVERTENTIE 

LJa nvesl 
Het Koninkli)k Besluit over het Pensioen 

sparen vfordt binnenkort gepubliceerd Wat moet u 
nu al weten-* 

Minder lxlastin>Jen ook\oor 1986 
Wie ouder dan 18 en jonger dan 65 is kan nu 

bi) de Kredietbank een KB Pensioenrekening opc 
nen Tot en met 13 februari 1987 zutt u daarop tot 

*() ()()() tr ink kunnen storten en van uv\ bclistbiir 
inkomen over 1986 aftrekken 
Dat levert u alvast een behoorlijke belastingvcr 
mindering op 

Priyest 
Het bedrag dat u op uv. KB Pensioen 

rekening stort wordt belegd in deelbeuij/en \an 
PRI VEST ons nicuvs beleggingsfonds dat we nu 
oprichten Andere partners in Pnvest zijn HSA 
Credit General S A de Banque en Banque de 
Schaet/en SCS 

Hoger pensioen 
Tot uw pensioengerechtigde leeftijd kunt u 

immers elk jaar een bepaald bedrag fiscaal voorde 
lig opzij leggen In de kx>p der jaan bouwt u op die 
manier een flink kapitaal op 
Als u dan met pensioen gaat beschikt u over een 
aardig extra inkomen naast uw wettelijk pensioen 

Verzekering 
Desgewenst /uit u bij 

ons ook nog een ver/ekering 
kunnen aangaan die een uitke 

nnggarandeert ingeval van overlijden of invaliditeit 
13 februari 1987 de uiterste datum' 
Hou die datum m de gaten Zo bent u er 

meteen zeker van dat u ook op uw inkomsten van 
1986 minder belastingen betaalt 

Kom dus vlug eens langs Dan doen we al het 
nodige opdat u dit jaar nog de nieuwe 
fiscale voordelen kunt genieten 

Beter bg de bank van hierlg^ 
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Sport 
in 

1986 
VOOR de Belgische sportwe

reld was 1986 geen jaar als 
een ander. De Mexicaanse zomer 
van de Rode Duivels werd met 
gouden letters in het geschiede
nisboek ingeschreven. België 
vierde op het wereldkampioen
schap voetbal. Het was nog nooit 
eerder voorgevallen en het zal 
zich vermoedelijk ook met vlug 
herhalen. Het enthousiasme was 
algemeen. Niemand wenste nog 
vragen te stellen. Maar de ont
nuchtering volgde spoedig. Van 
de verhoopte wederopleving van 
de belangstelling kwam niets in 
huis en tijdens de eerste kwalifi-
katiewedstrijden voor het Euro
pees landenkampioenschap 
1988 lieten de vermoeide helden 
het afweten. In de Europacups 
werden inmiddels ook al vier van 
onze vijf vertegenwoordigers uit
geschakeld. Zodat men beter 
voorzichtig blijft bij het maken van 
prognoses... 

IN de wielersport, bij ons toch 
nog altijd de op één na popu

lairste sporttak, verging het de 
Belgen slecht. We wonnen géén 
enkele klassieker en in het ronde-
werk presteerden we minder dan 
weinig. 1986 was het jaar van 
Kelly, LeMond en Hinault. 

ONS atletiekwereldje trok zich 
op aan het brio van William 

Van Dijck en aan de zeldzame 
flitsen van Vincent Rousseau. Op 
de Europese kampioenschappen 
gingen beide weliswaar ten onder 
maar Van Dijck zette toch de 
beste jaarprestatie neer over de 
3000 meter steeple. Hij hield aan 
zijn internationale doorbraak ove
rigens de Nationale trofee voor 
Sportverdienste over. 

ANDERE overheersende vast
stellingen van de voorbije 

twaalf maanden waren het mees
terschap van Ivan LendI op de 
tenniscourts, de terugval m kwali
teit en kwantiteit van onze motor
crossers, de overwinning van de 
routine op de klasse m de natio
nale zaalkompetities (basketbal, 
volleybal en handbal) en de vast
houdendheid van Raymond Ceu-
lemans in de voor haar overleving 
vechtende biljartsport. 

|EER algemeen nog één posi
tieve en één negatieve be

merking De aktieve sportbeoefe
ning IS gelukkig nog steeds groei
ende. De bevolking geraakt er 
stilaan van overtuigd dat ze moet 
lopen voor haar leven. Dat sport 
kijken met volstaat om lichaam en 
geest gezond te houden. Minder 
hoopgevend daarentegen is dat 
de greep van geld en commercie 
op de topsport alsmaar prangen-
der wordt. De belangen zijn met 
enkel verstrengeld De bescha
mende gebeurtenissen rond de 
hardcross in Antwerpen hebben 
dit nog eens overvloedig bewe
zen Maar dat is weer een heel 
ander verhaal. 

HTi 

Tour blijft koers 
van het jaar 

De wielersport is op zoek naar nieuwe evenwich
ten, naar nieuwe machtsverhoudingen zelfs. Bij het 
kalenderkongres bleek dit duidelijk. Men wil de op 
gang gekomen, maar zeker nog niet gerealiseerde, 
mondialisering pogen verder te zetten maar niet 
iedereen is daar gelukkig mee. 

INMIDDELS blijft de Tour „de" 
koers van het jaar. Ook deze 
zomer kon daar geen twijfel 

over bestaan. De emotionele 
broederstrijd tussen Hinault en 
LeMond sprak iedereen aan. De 
jonge Amerikaan was onmisken
baar de sterkste maar Hinault 
nam wel afscheid in schoonheid. 
Met de Bretoen verdwijnt overi
gens één der grootste naoorlogse 
kampioenen uit het peloton. Een 
karrière lang was hij een sterke 
persoonlijkheid en voorlopig 
schijnt niemand bekwaam zijn 
morele leidersrol over te nemen. 
Ook Sean Kelly niet die met Mi-
laan-San Remo en Parijs-Rou-
baix twee topklassiekers op zijn 
naam schreef en die in de een-
dagswedstrijden een verplette
rend overwicht demonstreerde. 
De Ierse boerenzoon won dit sei
zoen achtentwintig koersen en in 
de Ronde van Vlaanderen, Parijs-
Brussel en de Ronde van Lom-
bardije eindigde hij tweede. 

Verontrustend 
De zegt genoeg. Dat onze cou

reurs geen koers met allure won
nen, behoeft eigenlijk ook geen 
kommentaar. De malaise in ons 
wielerwereldje is algemeen. 
Voortdurend werden mensen en 
toestanden in opspraak gebracht. 
En intussen werd er mets gepres
teerd Ene Vanderaerden viel le
lijk terug Post zegt nu al luidop 
dat de Limburgse klasbak mis
schien wel de gedrevenheid en 
het temperament van de echte 
kampioen mist Onze beste verte
genwoordiger IS ongetwijfeld Cri-
queilion maar Claudy is geen win
naarstype HIJ IS vaak bij de eer
sten maar zelden ,,de" eerste. Hij 
heeft zijn ambities op zijn talenten 
afgeregeld en zijn geaardheid 
laat hem met toe de grenzen te 
verleggen. Claudy eindigde der
de m de Superprestige en was 
daarmee de enige Belg binnen de 

eerste vijftien van dit internatio
naal regelmatigheidscritenum... 
Wij staan er dus heel slecht voor, 
spreken er vaak en luid over 
maar... lossen weinig op. Men 
wijst de kwalen aan maar geneest 
ze niet. Het is verontrustend. Dat 
Argentin m Colorado Springs we
reldkampioen werd vermelden we 
omdat de Belgen ook daar, on
danks een wekenlange voorberei
ding onder Eddy Merckx, de mist 
ingingen... 

Voordeel van zo'n onwaar
schijnlijk slecht jaar is natuurlijk 
dat 1987 alleen maar beter kan 
zijn. We leven dus op hoop. 

Een zesde trofee 
Ondanks onze atletieksport zeker geen periode 

van hoogkonjunktuur beleeft, won haar beste verte
genwoordiger toch een zesde Nationale Trofee voor 
Sportverdienste. 

W ILLIAM VAN DIJCK liet 
immers grote mogelijk
heden blijken op de 

3000 meter steeple, een speciali
teit die onze lopers altijd heeft 
aangesproken. De 26-jarige be
scheiden atleet uit het Brabantse 
Testelt schijnt dan ook geroepen 
om in Seoul de hand uit te steken 
naar een Olympische medaille. 
William moet dan normaal zijn 
piek kunnen halen en hopelijk is 
hij tegen die tijd ook mentaal 
sterker geworden. In Stuttgart im
mers, tijdens de Europese kam
pioenschappen, kraakt Van Dijck 
onder de toenemende strees, on
der de prestatiedwang. Hij begaf 
in de finale. William herstelde 
zich nadien nog schitterend. Hij 
won zijn race op een sterk bezette 

William Van Dijck, eenm eer dan 
verdiende bekroning! 

Memorial Van Damme en enkele 
dagen later zegevierde hij ook in 
Rome in de Grand Prix-finale. 
Naast Van Dijck onderscheidde 
ook Vincent Rousseau zich een 
paar keer maar wanneer op het 
einde van het seizoen de echte 
prijzen werden uitgedeeld knapte 
de frêle Waal af. Omtrent zijn 
toekomstige ontwikkeling tast 
men in het duister. Internationaal 
was het evenmin een groot sei
zoen. Er werden weinig wereldre-
kords verbeterd en eigenlijk 
maakten de dames meer en ze
ker spektakulairder vorderingen 
dan de heren. 

Ceulemans 
Wie van geen wijken wil weten 

is Raymond Ceulemans. Hij won 
in de voorbije weken de eerste 
Wordl Cup voor profbiljarters. 
Raymond is niet langer de alleen
heerser. Maar hij heeft nog zo
veel klasse en ervaring in huis dat 
hij wellicht nooit helemaal uit de 
top zal verdwijnen. We grijpen de 
ontwikkelingen binnen de biljart
sport aan om een mogelijk toe
komstbeeld van de sportwereld 
op te hangen. 

Het Grand-Prix-sisteem, in we
zen uitgedokterd binnen het for-
mule-1 circus, wordt naar vele 
sporttakken uitgebreid. Ook in de 
wielerwereld denkt men aan 
soortgelijke oplossingen.,,Oplos
singen" die maar één doel voor 
ogen hebben: de televisiekame
ra's lijmen en met hen de spon
sors én het geld. En daarom 
draait alles. Méér dan ooit. Jam
mer maar helaas: het is niet an
ders. 

Lees deze week in 

Het resultaat 
van onze culinaire wedstrijd 

Koken met Bier. 

HET MYSTERIE GRACE JONES 
Wie Grace Jones num werkelijkheid is, dat komt ook Patrick 

Duynslaegher met te weten Want Grace, die binnenkort te zien 
IS als eeuwenoude vampier, zal de laatste zijn om het mysterie 

te ontsluieren 

FOTOGRAFEREN ONDER ALLE 
OMSTANDIGHEDEN 

WIJ testten de drie nieuwste alle-terrein-camera's, de robuuste 
bijdehandjes voor wie altijd en overal snapshots wil maken 

EEN ZWEEDS JULFEEST 
Het Zweedse kerstfeest met de gulle,, tomte" en de rijk beladen 
tafel met eenvoudige gerechten dient m de eerste plaats om de 

lange donkere winter draaglijk te maken 

FEESTEN NAAR MAAT 
Er zijn mensen die er hun vak van maken de gekste en meest 

vreemde feesten die een mens zich kan inbeelden, werkelijkheid 
te doen worden 

SRI LANKA, NU MEER DAN OOIT 
Van de stammentwisten tussen Tamils en Singalezen blijkt de 

toerist vrijwel mets te merken in Sn Lanka Wel is er 
tegenwoordig plaats te over in de hotels en zijn de prijzen flink 

gedaald 

KOKEN MET BIER, DEEL TWEE 
Deze week krijgt u nog eens vier bekroonde recepten uit onze 
wedstrijd, .Koken met bier" Plus de lange lijst van lezers die 

een bierkelder thuisbezorgd krijgen als prijs 

ADVENTSMARKTEN IN DUITSLAND 
Fulda en Wurzburg zijn maar twee van de vele Duitse steden die 

een kerstmarkt hebben Kitsch en stemming zijn er sterk 
verweven 

CARTE BLANCHE VOOR EEN HUIS 
Het is eerder zeldzaam dat eigenaars een woninginrichter de 

vrije hand laten bij het herdenken van hun huis Wij vonden een 
voorbeeld van zo'n,,carte blanche" m West-V laanderen 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 
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Sukkelaars 
werden 
volkshelden 

Voor de voetbalbond was 1986 een bewogen en 
memorabel jaar. Een jaar ook waarin er vaak kon en 
eigenlijk ook moest gerelativeerd worden. Eerst 
waren er de kalenderperikelen tijdens en onmiddel
lijk na een gure winter met een Elfstedentocht Er 
werd in weinig dagen zo vaak gespeeld dat de 
betalende toeschouwers onmogelijk konden volgen. 
De belangstelling liep dan ook spektakulair terug. 

ONDANKS het kampioen
schap eind april een be
wogen slot kende Ander-

lecht en Club Brugge konden in 
een dubbele testwedstrijd enkel 
door de op verplaatsing gemaak
te doelpunten van elkaar geschei
den worden 1—1 in het Vanden 
Stockstadion en 2—2 op Olym-
pia De Brusselaars werden daar
door een negentiende keer lands
kampioen Europees overleefden 
zijn echter de halve finales met 
ZIJ gingen ten onder tegen het 
„onbekende" Steaua Boekarest 
dat nadien m Sevilla het onge
naakbaar gewaande Barcelona 
vanop de strafschopstip afmaak
te Doelman Ducadam, die ai de 
Spaanse penalties stopte, werd 
een levende legende SV Ware-
gem beleefde in die periode ook 
een historisch hoogtepunt De 
Westvlaamse club die leerde le
ven met bescheiden middelen 
stootte door tot in de halve finales 
van de Uefacup en verkocht 
prompt voor veel geld topspeler 
Filip Desmet aan het Franse Lille 

Mundial 
Met financiële beperkingen 

heeft ons voetbal nu eenmaal 
leren leven De sportieve ambi
ties daarentegen reikten hoog 
toen in Mexico de Mundial op 
gang werd gefloten De Rode Dui
vels hadden een naar Belgische 
normen ongewoon kostbare voor
bereiding achter zich en zouden 
bijgevolg wat laten zien De start 
was min noch meer rampzalig 
Tegen Mexico werd verloren, te
gen Paraguay gelijk gespeeld en 
tegen het onbeduidende Iran met 
pijn en moeite krap gewonnen 
Het land lachte en spotte met zijn 
voetballers die onderling aan het 
bakkeleien waren geslagen en 
waar blijkbaar niemand nog de 
hand kon over houden België 
dankte zijn kwaiifikatie voor de 
achtste finales aan het onzinnige 
kompetitiesisteem waarbij na 
zesendertig matchen omper acht 
van de vierentwintig deelnemen 
de ploegen wergen geëlimineerd 

De volgende match, tegen de 
oppermachtig begonnen Russen, 
zou evenwel de laatste worden 
Niemand gaf een cent om de 
kansen van de hopeloos verdeeld 
Duivels die Vandereycken en 
Vandenbergh ai op het vliegtuig 
met bestemming Brussel hadden 
gezet In voetbal, zo is geweten, 
kan evenwel alles De Belgen 
speelden plots zonder zenuwen 
en zonder kompeksen De Rus
sen onderschatten (bijna begrij
pelijkerwijze) hun tegenstanders 
en de meeval deed de rest Na 
een memorabele match, mis
schien wel de beste van het gan
se tornooi, gingen de Sovjets m 
de verlengingen met 4—3 onder
uit De in eerdere dagen met 
hoon en spot overladen sukke
laars proveerden plots tot volks
helden Jean-Marie Pfaff, die op 
ontroerende wijze zijn aanhanke
lijkheid aan het koningshuis be
tuigde, werd net met ten Hemel 
opgenomen Gelukkig, zoniet 
zouden onze aankomende we
reldkampioenen de Spanjaarden 
geen partij hebben kunnen ge
ven Die kwartfinale verliep als 
gedroomd De Belgen konden 
weer vertrekken vanuit hun gelief
koosde uitgangspositie die van 
de underdog De Spanjaarden 
hadden immers zopas de Denen, 
die na de eerste ronde als moge
lijke eindwinnaars werden getips, 
met 5—1 uitgeschakeld De ploeg 
van Thijs geraakt bovendien 1-0 
voor en kon de deuren met een 
driedubbel slot sluiten Butragen-
xo en zijn maats geraakten nog 
wei langszij maar nooit voorbij de 
Rode Duivels Ook met in de 
verlengingen zodat de penalties 
uitsluitsel moesten brengen 

Maradonna 
In de halve finaie gingen onze 

jongens evenwel simpel tegen de 
grond Maradonna kon op geen 
manier worden gelikwideerd en 
de 2 - 0 nederlaag werd op de 
koop toe genomen In de latere 
wedstrijd om de derde plaats 
werd opnieuw verloren Nu met 

-m 
4—2 van Frankrijk en weer na 
verlengingen 

De Rode Duivels speelden in 
Mexico zeven matchen Eenmaal 
slechts wonnen zij binnen de nor
male negentig minuten Tegen 
Iran een der zwakste teams in 
het tornooi Eenmaal wonnen zij 
in de verlengingen Eenmaal ze
gevierden ze met de strafschop
pen Eenmaal verloren ze in de 
verlengingen Tweemaal kwamen 
ze tekort binnen de negentig mi
nuten en eenmaal speelden ze 
doodgewoon gelijk Het volstond 
om met roem en eer beladen naar 
België terug te keren Een en 
ander was en is kenschetsend 
voor de evolutie in het voetbal 
Mexico was immers een ,,klein" 
wereldkampioenschap Met over-
georgamseerde en overgedisci-
plineerde teams 

Het individuele en kollektieve 
brio dat door enkelen in de aan
vangsfase werd gedemonstreerd, 
werd vlug afgestraft Daarna tra
den de ,,tornooiploegen", met de 
Duitsers op kop, op de voorgrond 
ZIJ arbeidden zich naar de zilve
ren plak Het goud was gelukkig 
weggelegd voor het Argentinië 
van Maradonna De kleine virtu
oos liep vrij te voetballen in een 
stug gelijnd en fysiek erk sterk 
team Hij werd terecht geschermd 
door de scheidsrechters en dit 
volstond om zijn land een tweede 
wereldtitel te bezorgen Maar het 
voetbal is er in het Aztekenland 
met beter van geworden Er vie
len weinig nieuwe ontwikkelingen 
te noteren en de okkasionele suk-
sessen, zoals die van de Rode 
Duivels, lieten weinig sporen na 

Daartoe is evenwel een omme
keer in de geesten nodig En met 
enkel in die van de trainers maar 
vooral in die van de klubleiders 
die al decennia lang offeren op 
het altaar van het resultaat Zon
der dat de klubkassen daar ooit 
beter van geworden zijn Maar 
dat verband wensen de heren 
met te leggen 

Ivan de sterkste 
Ivan LendI was in de voorbije maanden ongetwij

feld 's werelds beste tennisser. De gewezen Tsjecho-
slowaak zegevierde op Roland Garros (tegen de toen 
nog onbekende Amerikaanse Zweed Pernfors) en in 
Flushing Meadow (tegen zijn jonge opkomende oud-
landgenoot Mecir) 

HIJ klopte Becker ook k o m 
de finale van de Masters 
maar de jonge Duitsers 

had eerder in het jaar zijn verras
sende Wimbledontriomf van 1985 
hernieuwd Op het snelle gras 
wees Bons grootmeester LendI 
onverbiddellijk terug Een over
winning in het meest prestigieuze 
kampioenschap ontbreekt dus 
nog steeds op het palmares van 
de grote, forsig slaande Ivan Het 
zal hem overigens alsmaar moei
lijker vallen om in Wimbledon te 
zegevieren want Becker groeit 
voortdurend in kunnen en zelfver
trouwen Hij kiest zijn doelen en 
kan zich blijkbaar moeiteloos kon-
centreren en opladen in beslis
sende momenten LendI en Be
cker zijn trouwens prototypes 
Groot, snel, sterk, krachtig, ver
beten kwaliteiten die de kam
pioenen van morgen zeker zullen 
moeten bezitten In de marge bij
na ontwaakte John McEnroe de 
jongste maanden uit een diepe 
lethargie In zijn beste momenten 
blijft de Amerikaan de grootste 
klassespeler ter wereld 

Bij de dames bleef Martina Na-
vratilova regeren met ijzeren 
vuist De jonge Duitse Steffie Graf 
zal mogelijk voor nieuwe geluiden 
gaan zorgen In eigen land meld
den zich Sandra wasserman en 
Anne Devries als mogelijke inter
nationale cracks voor de toe
komst 

LendI, de sterkste maar met op 
Wimbledon' 

Tönissteiner 
is vooral een gezondheidswater! 

Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezondheidseigenschappen van Tonis 
steiner Sprudel 
In latere tijden vestigde de toenmalige mineralenkenners 
herhaaldelijk de aandacht op het bronwater van Tonisstei 
ner Ze presen het met alleen aan als een heerlijk 
dorstlessend middel maar ook en vooral om zijn samen 
stelling met magnesium en calcium Hun lovende rappor 
ten werden zelfs teruggevonden tot in vierhonderd jaar 
oude oorkonden 
BIJ de bron vindt men oude schriften als Ions anilatis 
effectu mirabillis (= gezondheidsbron wonderbaar in 

^^haar inwerking en de beroemdste bron onzer tijdreke 
, ^ning ) 
V ^ 

Tönissteiner Sprudel is speciaal geschikt voor 
1 ziekten der urine afvoerkanalen 

a) reinigen der nieren urinewegen blaas en voor 
standerklier (prostatis) 

b) reinigen bij nierstenen ook fosfaat en karbonaat 
stenen 

2 chronische maagslijmvliesontsteking Herstellen na 
darmontsteking Zenuw en funktionale storingen 

3 chronische ontsteking der luchtpijpen (pharynglitis tra 
chelitis chronische spastische bronchitis allergische 
huidaffectie) 

4 ziekteverschijnselen bij de stofwisseling Urinezuur 
diahese met haar gevolgen Jicht 

y 

o 

NU TE BEKOMEN BIJ ALLE BIERHANDELAREN, IN ALLE BIERWINKELS, 
CAFES, RESTAURANTEN EN IN DE „THIER BRAU HOVEN" EN DAAR OOK, TER 
GELEGENHEID VAN HET „ J A A R VAN HET BIER HET AMBACHTELIJK GEBROU
WEN BIER 

MONSEIGNEUR iJ 

Import ABTS — Tiense steenweg 63 — 3040 Bierbeek 
Korbeek-Lo — Tel. 016/46 03.11 

En voor al uw feestdagen de rijzende zon van Japan voor u 
opgeborgen in een fles godendrank en ingevoerd door de FIRMA 
ABTS 

r SenlSnke ^ 
msmm 'I 
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Geschiedenis van een vergeten strijd 

Geen vrede 
voor de Koerden 

Ongeveer dagelijks ontvangen we berichten over 
de Golfoorlog, die nu al zes jaar woedt tussen Iran en 
Irak. In deze regio hebben de jongste decennia ver
scheidene konflikten hun verloop gekend. Israël, Li
banon, Syrië, Cyprus en Turkije zijn de namen van 
landen die regelmatig in het nieuws opduiken. Een 
haast vergeten strijd is deze van de Koerden. Toch 
gaat die al terug tot het begin van deze eeuw, want 
echte vrede heeft het volk van de Koerden nog maar 
bitter weinig gesmaakt... 

T OT het begin van deze 
eeuw maakte Koerdistan 
deel uit van het Otto

maanse Rijk. Dit was reeds het 
geval sinds in 1514 Selim I, als 
Ottomaans sultan, zijn macht 
vestigde over dit gebied, door de 
aftakeling van de zieke man aan 
de Bosporus, kwam een deel van 
het Koerdische volk onder Perzi
sche heerschappij De Britse en 
Franse invloed m het gebied 
groeide ondertussen. 

Wraak! 
De Eerste Wereldoorlog bete

kende het einde van het Otto
maanse Rijk. De steun aan het 
verliezende Duitsland bracht het 
land aan de zijde van de verlie
zers. Turkijke, zoals het sinds
dien werd genoemd, werd verne
derd in het verdrag van Sevres 
(10 augustus 1920) Het werd te
ruggebracht tot minder dan het 
huidige grondgebied. Franse, 
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Britse, Griekse en Italiaanse 
groepen bezetten grote delen 
van het land, en gingen er be
paald met zachtzinnig te werk. 
Vooral de Grieken zagen kans 
wraak te nemen voor een eeuwen 
durende Ottomaanse over
heersing 

Armeniè werd, volgens hgt ver
drag, een onafhankelijke staat. 
De Koerden die in het voormalige 
Ottomaanse Rijks leefden, zou
den eveneens autonomie verkrij
gen. Zo wilde het immers de 
Amerikaanse president Woodrow 
Wilson, die het zelfbeschikkings
recht der volkeren beweerde te 
willen vrijwaren. 

Ondertussen waren Britten en 
Fransen echter druk bezig hun 
macht in de regio uit te breiden. 
Mosoel werd uit het vroegere Ot
tomaanse Rijk gelicht, en bij de 
volkomen kunstmatige staat Irak 
gevoegd. Dit land stond onder 
kontrole van Groot-Bnttannië, om 

de Britse belangen in dit deel van 
de wereld te behartigen. Frank
rijk drong in Syrië verder naar het 
noorden en het oosten op, en 
lijfde ook een deel van het Koer
disch gebied in. 

Atatürk 
Turkije herstelde zich echter 

opmerkelijk snel van de ver
schrikkelijke nederlaag die het 
had geleden. Een jong generaal, 
Mustafa Kemal, later Atatürk ge
noemd, bracht het land weer op 
de been. Hij verjoeg gewapen
derhand de bezetters. Vooral de 
Grieken kregen het zwaar te ver
duren: bij de stad Izmir werden 
ze lettertijk de zee ingedreven. 
Verhalen van wreedheden be
reikten zelfs de westerse pers. 
Atatürk, de vader van Turkijke, 
proklameerde de eenheid van de 
Turkse staat. 

Na moeizame onderhandelin
gen werd op 24 juli 1923 een 
nieuw vredesakkoord gesloten. 
Het verdrag van Lausanne ver
nietigde dat van Sevres. De 
Turkse heerschappij over Arme
nië en Noord-Koerdistan werd be
vestigd door de westelijke geal
lieerden en Gnekenland. 

In de praktijk werd Koerdistan 
over vijf staten verdeeld, een situ
atie die we tot de huidige dag te
rugvinden. Turkije kreeg het be
langrijkste deel van het Koer
disch gebied. Ook Irak, en Perzië 
— het latere Iran —, bezetten 
grote stukken. Van minder be
lang zijn de territoria die Syrië en 
de Sovjetunie ontvingen. Sinds-

DE TAALGRENS 
TUSSEN 

STABILITEIT 
EN BEWEGING 
Handelingen van het Colloquium 

ingericht door de 
Stichting Jan Cobbaut vzw 

met de medewerking van 
Prof. dr. P. Bec (Poitiers), 
Dr. F. De Ridder (Brussel), 

Dr. J.-M. Duvosquei (Brussel), 
Prof. dr. R. Flatrès (Parijs), 

Prof. dr. L. Milis, Voorzitter (Gent), 
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Mollah Moestaf a Barzani... 

dien hebben al deze landen zich 
bijzondere moeite getroost om dit 
volk onder de duim te houden. 
Niet zelden werkten ze, over hun 
onderlinge geschillen heen, sa
men om dit te bereiken. Soms 
werden de Koerden als politieke 
pasmunt gebruikt, of als instru
ment om vijandige buren te 
bestrijden. 

Onderdrukking 
Al in 1937 gaan Turkije, Iran, 

Irak en Afghanistan, een akkoord 
aan om samen de strijd aan te 
binden tegen de ondermijning 
van de verschillende regimes, bij
zonder door de Koerden In 1975 
sloten Iran en Irak het akkoord 
van Algiers. In ruil voor een 
grensovereenkomst, gaf Iran 
geen steun meer aan Koerdische 
guerilla in Irak In 1984, en nog 
dit jaar, vielen Turkse soldaten, 
met de goedkeuring van Irak, 
Koerdische guerrillabases en 
dorpen aan in het grensgebied. 

In de diverse landen werd het 
Koerdische onafhankelijkheids
streven steeds gewelddadid on
derdrukt. Nauwelijks twee jaar na 
de overwinning van Atatürk werd 
Turks Koerdistan tot militaire 
zone uitgeroepen. Vreemden 
kwamen eenvoudigweg het ge
bied niet meer in. De weerstand 
werd pas gebroken toen in 1938 
de laatste verzetshaard, Dersim, 
werd vernietigd door het Turkse 
leger. Pas in 1965 mochten 
vreemdelingen weer vrijer in 
Turks Koerdistan rondlopen. Ook 
nu nog ondervindt men hinder 
om in de oostelijke provincies te 
reizen. 

De kulturele onderdrukking 
van dit volk is in Turkije steeds 
het sterkst geweest. Men spreekt 
er hoogstens over Bergturken of 
Oosterlingen. De Koerdische taal 
IS er verboden, en wordt dus niet 
gebruikt in het openbare leven, 
het ondera/ijs, het gerecht, enz. 
De levensvoorwaarden, en at
mosfeer van repressie en strijd, 
blijkt o.m. uit een aantal passa
ges in de Turkse film Yol van Yil-
maz Güney. Na de staatsgreep 
van 1980 is het klimaat er be
paald niet op verbeterd. Ook on
der de burgerregering van Türgüt 
Oezal is er nauwelijks verbete
ring merkbaar, vooral omdat de 
militairen het Oosten van het land 
blijven kontroleren 

In Irak ligt de toestand iets an
ders Onderdeleiding van deook 
in het Westen bekende mollah 
Moestafa Barzani revolteerden 
de Koerden in 1943-1945, en in 
1961-1979. Eerder deden zich 

nog opstanden voor in 1920 en in 
1931. 

Waar de Turken massa's Koer
den deporteerden, ondernamen 
de Iraki tenminste pogingen om 
het probleem anders op te los
sen. In de voorlopige grondwet 
van 1958 werd de Koerden gelijk
berechtiging gegarandeerd met 
de Arabieren, die immers de 
meerderheid uitmaakten. In de 
praktijk kwam hiervan niet zoveel 
in huis. Om de guerrilla de wind 
uit de zeilen te nemen werd in 
1974 een wet van kracht die be
perkte autonomie toestond. De 
meeste Koerden beschouwden 
dit echter als ruim onvoldoende, 
en de revolte verflauwde nauwe
lijks. Ook nu nog denkt de gue
rilla niet aan ontwapenen. 

Een merkwaardige episode uit 
de Koerdische geschiedenis 
greep plaats in Iran in 1946. De 
Sovjetunie en Groot-Brittannië 
hadden Iran bezet, om de strate
gische voorraden af te schermen 
voor de As-mogendheden. Profi
terend van een machtsvacuüm 
na de beëindiging van de vijande
lijkheden van de Tweede Wereld
oorlog, riepen Iraanse Koerden 
de Mahabad-republiek uit. Ze 
kregen hierbij de steun van de 
Sovjets, die hierin een kans za
gen hun invloed in de richting van 
de Perzische Golf uit te breiden, 
toen de Sjah opnieuw de touwtjes 
in handen nam, werd deze onaf-
hankelijkheidspoging weer onge
daan gemaakt. De republiek had 
nauwelijks een jaar bestaan. 
Groot-Brittanniè, noch de Vere
nigde Staten waren echter van 
plan de groeiende Sovjet-invloed 
te dulden... 

Geen vrede... 
Syrië en de Sovjetunie hebben 

geen van beide de (weinige) 
Koerden op hun grondgebied 
veel speelruimte gegeven om 
een eigen bestaan op te bouwen. 

Sinds Iran en Irak in oorlog 
zijn, vormen de Koerden een 
strategisch belangrijke reserve. 
Met de steun van beide landen 
wordt getracht wederzijds de re
gimes het leven zuur te maken. 
Een oplossing van het probleem 
IS echter verder verwijderd dan 
ooit. 

Voor de Koerden brengt ook 
deze Kerst geen vrede... 

Frank Seberechts 

Ref.: o.a. Le Monde diplomati
que, oct. 1986; South, oct. 1986; 
Novib landenmap Turkije; Amnesty 
International drieluik nrs 16 en 33. 
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IJvert voor vaste boekenprijs 

Werkgroep Bescherming 
Boek opgericht 

De WBB (Werkgroep Bescherming Boek) is een 
initiatief ontstaan tijdens de Antwerpse Boeken
beurs. Een kleine kern die het goed meent met het 
boek, heeft zich tot doel gesteld „een gunstig kli
maat te scheppen waarbinnen het voortbestaan van 
het boek kan worden veilig gesteld. 

De WBB verwerpt uiteraard niet het vele, moeilijke 
werk dat reeds door de VBVB (Vereniging ter Bevor
dering van het Vlaamse Boekwezen) werd ge
presteerd, maar vindt dat er een frisser en vooral ra-
dikaler aanpak moet worden nagestreefd. 

D OOR advertenties (ook in 
ons weekblad) wil de 
werkgroep het publiek 

opmerkzaam maken op de pro
blematiek rond het boek. Op don
derdag 18 december trok een af
vaardiging naar de ministers De-
wael en Maystadt. Tussen het be
toog van Dewael, over al wat hij 
al zou hebben gepresteerd, kon
den enkele brutaaltjes, die vrees
den niet met hun grieven op tafel 
te kunnen komen — na de naar 
eigen lof riekende uitlatingen van 
de minister — eindelijk hun grie
ven overbrengen. 

Waar gaat 
het over? 

Als man of vrouw die boeken 
koopt, zul je natuurlijk zeggen dat 
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je daar koopt waar een bepaald 
boek het goedkoopst is. Je zou 
gek zijn niet zo te denken. Dacht 
je ? Het gevolg zou wel eens kun
nen zijn dat er binnen zeer korte 
tijd geen boekhandel meer over 
is, waar je een goed assortiment 
vindt. Want kuituur gehoorzaamt 
nog aan andere wetten dan eko-
nomie. Stellen we het even aan 
de hand van een voorbeeld. 

Een uitgever brengt een boek 
op de markt dat zowat iedereen 
— die voor vol wil doorgaan — 
moet kopen en begeleidt dit met 
een goede reklamekampagne. 
Wals de verkoop goed op gang 
komt in de boekhandel, plaatst 
daar plots een keten van groot
warenhuizen een advertentie dat 
men hetzelfde boek aan 70 % 
kan kopen. Als partikulier zie je 

een onmiddellijk profijt van 30 % 
en dus ga je aan je boekhandel 
voorbij. Wat gebeurt er op dat 
ogenblik? Dat grootwarenhuis 
biedt dat boek met aan die stunt
prijs, zonder bijbedoeling. Neen, 
het gebruikt dat ene boek als 
trekpleister voor televisietoestel
len, waspoeder en andere ver
borgen verleiders. Het warenhuis 
verkoopt dus boeken zonder 
enige winstmarge. 

Het boek 
als stuntmiddel 

Hierdoor neemt het warenhuis 
een zekere verkoop af van de 
boekhandelaar, die geen 
waspoeders of drank op zijn 
schabben heeft, maar het alleen 
van boeken moet hebben. Door 
de winstderving zal de boekhan
delaar zich een minder groot as
sortiment kunnen veroorloven en 
als de grote stunters de markt 
nog verder afromen, tenslotte 
verdwijnen. 

Steeds meer en mer krijgt men 
dus het verschijnsel dat men zijn 
gemakkelijke boeken aan stunt
prijzen gaat kopen, bij zaken die 
de kuituur geen moer kan sche
len, terwijl men voor moeilijke 
boeken op zijn boekhandelaar te
rugvalt. Die zal echter tenslotte 
niet meer in staat zijn enige ser
vice te verlenen, daar je zijn winst 
(waarmee hij in zekere mate aan 
zelfsubsidiëring doet) aan ande-

DIT IS GEEN SCIENCE-FICTION! 

VERONDERSTELLEN WE EVEN 

DAT DIT VAN 24 DECEMBER 1987 IS! 

REISBUREAU „ONTWIKKELING' 
deelt mee: 

Door het ontbreken van enige boekhandel in Vlaanderen, 
heeft Reisbureau Ontwikkeling gedacht aan deze nood 
tegemoet te moeten komen. 

Vanaf 15 januari 1988 zullen wij een wekelijkse busdienst 
organiseren naar Nederland, waar de boekenliefhebbers 
zich zullen kunnen baden in een orgie van literaire werken 
en natuurlijk ook alle ander boeken aan de vaste prijs. 

HOE HET ZOVER KWAM? 

DE BELGISCHE MINISTERS BLEVEN DWAAS DE 
VASTE BOEKENPRIJS AFWIJKEN! 

De reisbureau's danken u mijnheer De Wael. 

getekend 
Werkgroep Bescherming Boek 

ren hebt gegund. Probeer maar 
eens een boek te bestellen bij 
een grootwarenhuis dat met in 
hun beperkte assortiment (waar 
men het moeilijke boek ver moet 
zoeken) voorkomt. Men komt van 
een kale reis thuis! 

Het Nederlandse Struktuurver-
beteringsprojekt Boek heeft een 
simulatiemodel opgemaakt met 
volgend toekomstbeeld, als de 
vaste boekenprijs er niet komt. 

1.500 arbeidsplaatsen op de 
helling, 200 assortimentsboek-
handels gesloten of opgeslorpt, 
titelvoorraad zal dalen met 20 tot 
50 %, 5 % van het totale titelas-
sortiment zal in prijs dalen, 15 °/o 
blijft gelijk in prijs, 40 % van de ti-
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tels stijgt gemiddels met 50 % in 
prijs, 40 % van het huidig titel-
aanbod zal op bedrijfsekonomi-
sche gronden niet meer kunnen 
verschijnen. Dit alles is nog me» 
genoeg, want de positie van de 
auteur komt sociaal als financieel 
nog meer in het gedrang dan ze 
nu al IS, bij ontstentenis van enig 
statuut van de kunstenaar. - _ , 

Het kan verduiveld idioot klin
ken als iemand je vraagt om in de 
toekomst de keuze te maken voor 
die boekhandelaar die aan de 
vastgesteld prijs verkoopt, maar 
het zou die boekhandelaar wel 
eens kunnen zijn die de redding 
betekent voor de Vlaamse lite
ratuur... Laagvlieger 

DIKKE KORTING 
wegens verhuis op alle LP's en MC's, 

Bij 

?eBn.sse> 

NIEUW ADRES: 3 HALLENSTR. 1000 BRUSSEL 
(100 m. v/h. Beursgebouw) 

Tel. nr. blijft: 02/217.29.37 

U vult de bon* in, 
wij schenken de pen* 

Mis de lift niet waarin de Volksunie zit. Bijblijven 
is dan ook de grote boodschap. Een abonnement op 
het weekblad "WIJ" wordt nu echt onontbeerlijk. 

Vraag vandaag nog de formulieren van de DO-
formule. (DO wil zeggen: Doorlopende Opdracht) en 
zo betaalt U slechts 100 fr. per maand voor een 
jaarabonnement. 

U vult de bon in en wij schenken U deze pen* 

\ 

(met ingebouwde kwartsklok). 

Doe het, vandaag nog! 

^ ^ ^ 
g Q ^ * Ja, ik wil "WIJ" en een pen 

met ingebouwde klok 

Naam: 

Adres: 

Sturen naar: Weekblad "WIJ", 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel 
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Vlaanderen denkt ook aan de kinderen 

Provinciaal museum 
opent met Permeice 

\Ne gaan wel niet elke week naar het Provinciaal 
Museum Constant Permeke te Jabbeke, maar om 
belangstellenden een teleurstelling te besparen, 
toch dit: het museum zal tot de zomer van volgend 
jaar gesloten zijn en krijgt nu een opfrissinsbeurt. 
Maar geen nood, de belangrijkste werken van deze 
Permeke-verzameling zullen deel uitmaken van de 
Retrospektieve Constant Permeke die tot en met 1 
maart doorgaat in het op 19 december geopende 
Provinciaal Museum voor Moderne Kunst (PMMK) te 
Oostende. (Deze retrospektieve zal achteraf ook in 
Hannover geboond worden). 

ET nieuwe Oostendse mu
seum viert zijn opening 
met een aantal tentoon

stellingen Allereerst is er natuur
lijk het tonen van de aangevulde 
en m zijn geheel toch wel unieke 
kollektie moderne kunst 

Kroon op het jaar 
De Constant Permeke-retro-

spektieve wil de kroon op het Per-
mekejaar 1986 zijn met nage
noeg 300 tekeningen, schilde
rijen en beelden van de expres
sionistische meester uit prive-
verzamelingen en musea in bin
nen- en buitenland De rijk geïl
lustreerde katalogus werd sa
mengesteld door konservator W 
yan den Bussche, die tevens de 
auteur is van de kunstmonografie 
Constant Permeke met oeuvre-
katalogus die in deze periode 
door de uitgeverij Mercatorfonds 
op de markt gebracht wordt 

Naast Permeke lopen tot 1 

ADVERTENTIE 

maart nog twee andere exposi
ties in het PMMK De tentoonste-
lin Gaston Eysselinck is een 
vooral dokumentair gebeuren, 
gewijd aan het werk van de archi-
tekt (1907-1953), voornamelijk 
aan zijn realisaties tijdens zijn 
Oostendse periode met o a het 
Postgebouw en de SEO-
gebouwen (1947-1950) waarin 
het PMMK nu gehuisvest is 

De eerste tentoonstelling m de 
kelderverdieping van het mu
seum, speciaal voorbehouden 
voor toegepaste kunst, is de re
trospektieve gewijd aan de in dra
matische omstandigheden te 
jong gestorven Patrick Van Hoey-
donck van wie keramiek en bron-
sobjekten getoond worden Bij 
deze gelegenheid wordt het boek 
,,Patrick Van Hoeydonck (1959-
1985)", geschreven door zijn be
faamde vader Paul, te koop aan
geboden (uitgaven Lannoo, 
Tielt) 

Deze week 
in Knack Magazine 

25 Kerstintervieuws 

Zoals de traditie dat wil, presenteert Knack u ter gelegenheid 
van Kerstmis een nummer vol intervieuws. Dat zijn er dit jaar 

precies vijfentwintig. U leest onder meer gesprekken met. 

Carles-Ferdinand Nothomb 
was zeker een van de meest opgemerkte 
politici van het voorbije jaar Hij vertelt 
in Knack over wie hij is en vanwaar hij 
komt 

Jef Vm Bilsen 
heeft een druk leven achter de rug Hij was 
aktief in hel Verdinaso en in het verzet en 
hij was later nauw betrokken bij de onaf 
hankehjkheid van Belgisch Kongo Hij kon 
digt in Knack aan dat hij eindelijk zijn me 
moires gaat schrijven 

Reginald Moreels 
is de eerste Vlaamse voorzitter van Artsen 
zonder Grenzen een hulporganisatie die hoe 
langer hoe meer respekt afdwingt 

Peyo 
veroverde met zijn Smurfen de wereld Hij 
vertelt hoe dat zo gekomen is 

Kolonel Kadhan 
werd in apnl van dil jaar door de Amerika 
nen uit zijn huis gebombardeerd Voor het 

eerst sinds die gedenkwaardige nacht ont 
ving hij Westerse journalisten voor een uit 
gebreid gesprek 

WiHy Van den Bussche 
IS de konservator van het Permeke museum 
in Oostende Een gesprek over deze kunste 
naar nog net in het jaar waann de honderste 
verjaardag van zijn geboorte werd gevierd 

Carlo de Benedelli 
IS de grootste baas van de Italiaanse mulli 
nationaal Ohvetli en een van de grootste 
industrie bazen van deze tijd Een gesprek 
over de business renaissance 

Robert Gale 
IS de Amerikaanse chirurg die in Sovjeturae 
slachtoffers van de Tsjernobyl ramp ging 
opereren Een interview over zijn Russische 
patiënten 

Diego Maradona 
kent ook de grootste sport hater Een kort 
gesprek met de beste voetballer ter wereld 
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Ook voor kinderen 
De opening van het museum 

gaat nog met andere aktiviteiten 
en publikaties gepaard In het 
kindermuseum van het PMMK 
wordt ,,Je wegwijzer in het Mu
seum" geopend met een mu-
seumspel, een tekstbrochure en 
een didaktische tentoonstelling 
over de reis van het kunstwerk 
van het atelier naar het museum 
,.Grafiek voor het PMMK" is een 
kunstfarde, op 50 exemplaren, 
met grafisch werk van 55 kunste
naars waarvan zich werk in de 
museumkollektie bevindt De 
mappen worden te koop aange
boden ten voordele van het mu
seum Volgende publikaties ver
schijnen ter gelegenheid van de 
openinge van het PMMK ,,Mu-
seumboek", waarin het museum 
in zijn diverse funkties wordt 
voorgesteld, mede aan de hand 
van vele kleurreprodukties, ,,Kij
ken naar moderne kunst in een 
museum", een kinderlees- en 
werkboek over moderne kunst 

Provinciaal Museum voor Mo
derne Kunst, Romestraat 11, 
8400 Oostende, telefoon 
059/50 81 18, dagelijks (behalve 
maandag) geopend van 10 tot 
12u 30 en van 13u 30 tot 17u , 
toegangsprijs 40 frank (diverse 
redukties), geleide bezoeken 850 
frank en minstens 14 dagen op 
voorhand aan te vragen Voor rei
zigers die de Permeke-tentoon-
stelling bezoeken, kent de NMBS 
een korting van 50 % op de heen-
en terugreis toe 

De tentoonstelling ,,Rond Per
meke" loopt nog tot 3 januan '87 
in het Snijdershuis te Antwerpen 
(Rockoxhuis — Kredietbank, Kei
zerstraat 8) 

Van een paar dozijn belan
grijke kunstenaars geboren voor 
1900 en die tussen de twee we
reldoorlogen volop aktief waren 
,,rond Permeke", werden een of 
hoogensten een paar in de regel 
minder bekende werken geselek-
teerd uit prive-kollekties De se-
lektie werd beperkt tot schilde
rijen, tekeningen en grafisch 
werk tot 1952, het sterfjaar van 
de Jabbeekse meester 

De overzichtstentoonstelling 
bestaat uif een 40-tal werken 

De Latemse groepen met A 

vin den Abeele, V deSaedeleer, 
G Minne en G van de Woestyne, 
naast F van den Berghe, A Ser-
vaes, G De Smet, C Permeke en 
ten slotte A Malfait, A Vander-
lick, J De Sutter en A Saverys 
zijn vanzelfsprekend het sterkst 
vertegenwoordigd 

Ook van de ,,Brabantse" ex
pressionisten en fauvisten (Brus
sel en Antwerpen) J Brussel-
mans, E Tytgat, F Schirren, H 
Ramah, H Daeye, F Jespers 
evenals van de belangrijkste figu
ren uit de expressionistische pe-
rifene,, P De Troyer, R van Gin-
dertael, L Spilliaert,J Verdegem 
en H V Wolvens, zijn verrassend 
gave werken in de tentoonstelling 
opgenomen 
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DANGEROUSLY CLOSE van Al
bert Pyun en met John Stoc-
kwell IS zo een van die 

filmen, waarvan „The Cannon Group" 
het geheim blijkt te hebben Zelfs ge
serveerd met veel mayonnaise is dit 
met te vreten Een beursstudent komt 
aan een kollege voor beter gesitueer
den en wordt al vlug gevraagd om deel 
te nemen aan de oefeningen van een 
groepje dat zich De Bewakers noemt 
Reden hij is de hoofdredakteur van de 
schoolkrant De bewakers zorgen er
voor dat de orde wordt gehandhaafd 
door bv het venwijderen van de graffiti 
Maar al vlug ontaardt het groepje en 
een fascistisch geurtje is met vreemd 
en het duurt dan ook met lang of er 
komt moord om de hoek kijken De film 
13 enkel te brutaal om voor het ken
merk weekendfilm op de BRT in aan
merking te komen, hij is wel even 
slecht gemaakt Bullies van Paul 
Lynch drijft van de ketchup Overal is 
er bloed, geweld, moord, doodslag, 
verkrachting 

Mat en Jenny Morris komen naar 
een dorpje met hun zoon Clay om de 
kruidenierszaak over te nemen, hen 
nagelaten door een paar dat we in het 
begin van de film gewelddadig aan hun 
einde zien komen Het dorp wordt be
heerst door de familie Gullen een 
bruut van een vader met dne sadisti
sche zonen, waarvan men zich af

vraagt of er werkelijk nu echt zo n 
slechte mensen in de wereld zijn, en 
een getiramseerde dochter Als men dit 
heeft uitgekeken, vraagt men zich met 
heimwee m het hart af wat er toch is 
gebeurd met die lekkere B-filmen van 
weleer In het videocircuit zal dit on
ding het waarschijnlijk wel doen 

Labynnth van Jim ,,Muppet" Hen-
son en in een produktie van Hollywood-
tovenaar George Lucas, is een heer
lijke film voor hen die ook van de Mup-

NIEUW 
IN DE BIOS 

pet Show houden Sarah (Jennifer 
Connelly) is een van die meisjes, waar
van men wel eens zegt dat ze te veel 
dromen, ze leeft in een sprookjeswe
reld Op een dag vraagt haar (stief-
)moeder haar om op de baby te pas
sen Wanneer deze teveel huilt wenst 
ze het kind naar het land van de Ko
bolden En zie, Jareth (David Bowie), 
de koning van de Kobolden, komt da

delijk haar wens inwilligen Zo heeft ze 
het natuurlijk met bedoeld, maar ge
dane zaken nemen geen keer en Ja
reth geeft haar 13 uren om het Laby
nnth te ovenivinnen, dat haar naar haar 
broertje kan leiden Dit is het verhaal 
van de Graal overnieuw met een he
leboel kmpoogjes naar andere filmen, 
zoals o a The Wizzard of Oz, The night 
of the living dead en The neverending 
story De liedjes van Bofie zijn te prui
men dat IS alles en Bowie zelf is een 
tikkeltje te mooi opgedirkt om een 
kwelgeest te spelen Het enige dat ech
ter echt stoort zijn de stemmen die Jim 
Hensen gebruikt Ze doen veel te di
kwijls aan de Muppet Show denken en 
als je in Labynnth een monstertje hoort 
met de stem van Miss Piggy of een gi
gant met de stem van Kermitt, lijkt het 
net alsof we Cary Grant horen en zien 
acteren met de stem van John Wayne 
Het is moeilijk om op deze film een 
leeftijd te plakken, maar ik zou zeggen 
vanaf 13 jaar is hij goed te smaken De 
tweede film van de Troetelbeertjes is 
Nederlands gesproken en voor 5 tot 8 
jarigen Misschien is hij wel goed maar 
ondergetekende heeft geen bood
schap aan wollige beertjes in een wol
lige wereld, waarin alles wollig kan wor
den geregeld Consumptie en onbedui
dend maakwerk 

Willem Sneer 

• • • • • • • 
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Het partijbestuur deelt mee... 
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Na afloop van het Partijbestuur van de Volksunie op maandag 22 
december l.l. heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende 
mededelingen verspreid ten behoeve van de pers. 

en vooral ook door de Voeren 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

heeft met geërgerde verbazing kennis 
genomen van de jongste stappen die 
de informator voor Voeren, de heer 
Van Outryve d'Ydewalle, op aan
stichting van minister van Binnen
landse Zaken Michel heeft onderno
men De pogingen om Happart te 
handhaven als dienstdoend burge
meester met enigszins beperkte be
voegdheden zijn gewoonweg verbijs
terend De zogenaamde godsvrede 
wordt aldus misbruikt voor pogingen 
om de uitspraak van de Raad van 
State te verkrachten naar de geest en 
naar de letter 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
klaagt aan dat de Limburgse provin-
ciegoeverneur blijk geeft van uiterste 
lankmoedigheid Door zijn tergend 
traag optreden dreigt hij medeplichtig 
te worden aan de voortgezette rechts-
verkrachting in Voeren Het Partijbe
stuur IS van mening dat het huidig 
getalm m de zaak Happart neerkomt 
op woordbreuk van diegenen, inbe
grepen de eerste minister, die drie 
jaar lang beloofd hebben dat de uit
spraak van de Raad van State onmid
dellijk zou worden uitgevoerd naar de 
geest en naar de letter 

De Volksunie herinnert aan het fei-
tendossier Voeren waaruit blijkt dat 
Happart zich jarenlang als bendelei
der gedraagt en zich aan Voeren 
opgedrongen heeft door geestelijke 
terreur, chantage en fysisch geweld 

Plan Gheyselinck 
We willen duidelijk onderlijnen dat 

het plan-Gheyselinck ook een plan-
Martens kan genoemd worden of een 
plan Vandergoten In dit dossier kan 
alleen maar een ontstellend gebrek 
aan algemeen Vlaamse strategie 
vastgesteld worden Zo'n dossier be
handelen op een ogenblik dat Vlaan
deren met bevoegd is en met de 
middelen heeft om dit dossier te be
handelen, IS eigenlijk misdadig 

Bovendien zijn er jaarlijks nog 
transferten van meer dan 120 miljard 
fr van Vlaanderen naar Wallonië 
Zelfs binnen het erg beperkte Vlaam
se budget zou — mits het gelijkleggen 
van de lat — Vlaanderen per jaar over 
meer dan 16 miljard fr méér beschik
ken, waarmee het gemakkelijk de pro
blemen rond KS zou kunnen oplos
sen Het ontbreken van een algemene 
Vlaamse strategie kost ons m a w 
zeer veel geld en biedt ons een zeer 
beperkte marge Wij staan bovendien 
voor een verscheurende keuze door 
het wanbeleid van de opeenvolgende 

regeringen 
toegeeflijkheid van de diverse Vlaam
se partijen, die deze regeringen heb
ben ondersteund 

Salami-politiek 

Nu tracht men de salami-politiek 
van Martens door te duwen in schijf
jes en alles afzonderlijk Dat is met vol 
te houden Er is te weinig geld en te 
weinig tijd om drastische en toe
komstgericht efficiënte alternatieven 
door te drukken 

Zelfs over het weinig geld dat de 
regering ter beschikking wil stellen, 
wordt er nog zeer lang gediscus
sieerd Hetgeen bewijst dat er geen 
wil aanwezig is om het probleem voor 
Limburg en KS ten gronde op te 
lossen 

Vergeten wij immers met dat, indien 
KS 100 miljard fr zou krijgen van de 
Belgische staatskas, er 60 miljard fr 
afkomstig is van de Vlaamse belas
tingbetaler' Het KS-probleem is dui
delijk een aangelegenheid die wij zelf 
hadden kunnen regelen, als Vlaande
ren zou bevoegd zijn en over de eigen 
middelen zou kunnen beschikken 

Eerst werk 
De Volksunie stelt duidelijk dat er 

eerst nieuw werk moet komen en dat 
pas dan over sluitingen kan worden 
gesproken Tijdens de Konfrontatie-
uitzending van zondag werd trouwens 
bewezen dat het verlies dit jaar tot 5 
miljard fr zou beperkt bleven, wat 
goedkoper is dan de voorgestelde 
sluiting Als men immers rekent dat er 
na sluiting 24 000 werklozen zouden 
bijkomen, a rato van gemiddeld 
500 000 fr per werkloze, dan merkt 
men meteen dat dit de Staat een pak 
geld meer kosten Ook dit gegeven is 
belangrijk 

WIJ zeggen dus duidelijk eerst 
nieuw werk en pas dan kan over 
sluiting gesproken worden Zoniet 
dreigt Limburg gepaaid te worden met 
een dode mus en een enveloppe 
alleen lost mets op Trouwens, in 
Wallonië zijn in het recente verleden 
diverse fabrieken opgericht ter fabn-
katie van bv legermatenaal, om de 
pijn van Cockerill-Sambre te verzach
ten 

Onaanvaardbaar plan 
De Volksunie pleit voor initiatieven, 

m plaats van beloftes Initiatieven die 
aanleiding kunnen geven tot diskus-
sies omtrent een eventuele overscha
keling WIJ zullen als partij, samen 
met de Limburgse burgemeesters die 
meedoen, en met een groot deel van 
de Limburgse sociale geledingen (en 

12 januari, Europees parlement te Brussel 

Wat na Tsjernobyl? 
De Volksunie en de Europese Vrije Alliantie (EVA) organiseren 

op maandag 12 januari a.s. de studiedag „Wat na Tsjernobyl?". 
Deze gaat door in de gebouwen van het Europees parlement, 
Belliardstraat 97-113 te Brussel. 

Deze dag zal een bijdrage leveren 
voor het Volksunie-dossier op het vlak 
van het energiebeleid Meer in het 
bijzonder wil hij een antwoord zoeken 
op de vraag, of de keuze voor kern
energie onafwendbaar is en opweegt 
tegen de onmiskenbare gevaren er
van voor de samenleving 

Programma: 
10 u verwelkoming door Europar

lementslid Jaak Vandemeulebroucke, 
ondervoorzitter van de Volksunie 

10 u 15 ,,Energievoorziening 
zonder kernenergie. Een droom?" 
m m v het Rheinisch-Westfalisches 
Institut fur Wirtschafsforschung en 
het Institut fur Oekologische Wirt
schafsforschung 

11 u 30 „Haalbaarheid van een 
alternatief scenario" m m v de heer 
ir Potma van het Nederlands Cen
trum voor Energiebespanng en de 
heer Palz, direktie Alternatieve Ener
gie van de Europese Kommissie 

13 u Lunch (kan ter plaatse aan 
schappelijke prijzen) 

14 u 30 „De maatschappelijke 
kost van kernenergie" m m v de 
heer A Verbruggen van het Studie
centrum Ekonomisch en Sociaal On
derzoek UFSIA en de heer J Michiels 
van de fakulteit Wetenschappen van 
de KUL 

15u 30 „Kernenergie: een keu
ze" met getuigenissen van de Euro
parlementsleden Fitzsimons (Ierland) 
en Jens-Peter Bonde (Denemarken) 

16 u 30 „De Volksunie naar de 
kern van het energievraagstuk" 
Slottoespraak door kamerlid Jaak Ga-
bnels, algemeen voorzitter van de 
Volksunie 

Inschrijven voor deze studiedag 
,,Wat na Tsjernobyl" gebeurt op 
adres van VU-sekretariaat, Barrika-
denplem 12 te 1000 Brussel 

los van de struktuur) trachten de ak-
ties tegen dit voor ons onaanvaardba
re plan te orkestreren En ervoor te 
zorgen dat wij via deze weg afdwin
gen wat ons door minzaamheid m het 
verleden en door toegeeflijkheid van 
de regeringspartijen, met wordt ge
gund 

We komen opnieuw samen op 3 
lanuari in het Kultureel Centrum van 
Neeroeteren 

„WIJ" stuurt 80 lezers 
met vakantie! 

iZ&Q lfiB\ 
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De biezondere werfaktie voor 
het weekblad „ W I J " is een goede 
zaak geworden. Niet minder dan 
397 nieuwe abonnementen 
mochten tussen 1 november en 
20 december ingeschreven wor
den. 

Zoals beloofd mochten al deze 
nieuwe abonnees aanspraak ma
ken op een tombolabiljet. Waar

de: 1 gratis ,.midweek" voor 4 
personen in de Ardennen of m 
Duits-Oost-Belgiè. (Waarde 2 000 
fr.) 

Op maandag 22 december vis
te nationaal VU-voorzitter Jaak 
Gabriels 20 gelukkige winnaars 
uit het pakket loten Hier de win-
nenden nummers- 1104 — 1116 
— 1120 — 1139—1146 — 1159 

— 1199 — 1207— 1226— 1237 
— 1250 — 1264 — 1274 — 1292 
— 1316 — 1326. 

De houders van deze loten wor
den verzocht de redaktie schrifte
lijk op de hoogte te brengen, 
waarna hen het reistikket zal wor
den toegestuurd. Naam en volle
dig adres vermelden. 

Mevrouw Peeters-
Nlcasle 85! 

Op 29 december viert mevrouw 
Peeters-Nicasie haar 85ste verjaar
dag 

Mevrouw Peeters was de eerste 
sekretaresse op het algemeen VU-
sekretariaat Jarenlang verzorgde zij 
nauwgezet de VU-ledenadministratie 
en de "WIJ"-abonnementendienst. 

Wij houden er dan ook aan haar van 
harte geluk te wensen met haar ver
jaardag en te danken voor de jaren
lange inzet en de positieve belang
stelling die ze nog dagelijks betoont 
voor de partij en het weekblad. Dat 
het zo nog lang moge blijven, me
vrouw i 

VNOS op BRT-1 
Het VNOS-programma van 

vrijdag 2 januari 1987 om 19.15 
uur op BRT 1 bevat volgende 
onderwerpen: 

— enkele flitsen uit het VNOS-
archief van 1986; 

— nieuwjaarsontvangst In de 
studio met nieuwjaarswensen van 
enkele VU-politici en een 
boodschap van VU-voorzitter Jaak 
Gabriels; 

Het programma wordt muzikaal 
omlijst door de volksmuziekgroep 
FARO 

Dit is de laatste Top 20 van het gezegende jaar 1986. Maar hoe 
zit die d'er uit! 

Voorzitter Gabriels verovert zo maar meteen de derde plaats en 
gewezen voorzitter Anciaux de 15de! 

Mogen wij al de wervers, ook deze die nog geen plaatsje 
vonden, van harte danken voor de inzet. Wij zien mekaar terug in 
het nieuwe jaar. Dank! 

Top 20 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

19. 

(...)• 
(...)* 

1)* Jan Caudron, Aalst (15) ** 359 
2) Anny Lenaerts, Wilrijl< (36) 303 

17) Jaak Gabriels, Bree (147) 189 
3) Frans Lachl, Lier (—) 135 
6) Ward Herbosch, Wommelgem (12) 108 
4) Filip Simoens, Wervik (—) 105 
5) Roos Lernout, Geluwe (—) 102 
7) Johann Vancoppenolle, St.-Truiden (—) 84 
8) Hugo Coveliers, Aartselaar (—) 75 

10) Guido Dossogne, Brussel (15) 75 
9) Georges Raes, Ledegem (—) 72 

10) Paul Van Grembergen, Ertvelde (—) 60 
12) Georgette De Kegel, Nlnove (—) 57 
13) Enk Vandewalle, Izegem (—) 54 
—) Vic Anciaux, Brussel (15) 45 
14) Hugo Roggeman, Gentbrugge (—) 45 
14) Maria Van Caeneghem, Hillegem (—) 45 
14) Hilde Vanden Buicke, Maldegem (—) 45 
17) Leon Ebraert, Anderlecht (—) 42 
17) Luk Vanhorenbeek, Korbeek-Lo (—) 42 
17) Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge (—) 42 
plaats vorige week. 
: punten bij, deze week 
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Een standpunt: 

Kraainemse 
vu-gemeenteraadsleden 
en de faciliteitengemeenten 

Uit de pleidooien voor de zevene 
kamer van de Raad van State m de 
zaak Happart blijkt dat de Voerense 
vaudeville nu ook in Kraamem zal 
opgevoerd worden Daarom wensen 
de VU-gemeenteraadsleden van 

, Kraamem nogmaals hun standpunt in 
verband met de faciliteiten kenbaar te 
maken 

Uit de analyse van de recente ar
resten van de Raad van State in 
vertsand met Voeren, Linkebeek en 
Wezembeek-Oppen blijkt dat de be
wijslast in verband met de taalkennis 
omgedraaid wordt M a w de Vlamin
gen moeten bewijzen dat bvb Thierry 
geen Nederlands kent 

Daarom menen zij dat 
1 De wetgever dnngen de kennis 

van het Nederlands moet opleggen 
als bijkomende verkiesbaarheids-
voorwaarde voor gemeentelijke man
datarissen van de faciliteitengemeen
ten 

Wacht niet tot het dringend 
wordt om aan rijlessen te 
gaan denken! Begin op tijd 
en neem uw tijd. 

Rijschool 
Ford. 

VERBIEST 
MOLENBEEK: 
Leopold ll-laan 194 
(waar viadukt van Koekelberg 
was) 
ANDERLECHT: 
iBergense steenweg 797 
(aan kruispunt Veeweidestraat) 
Tel. 426.85.94 

Afzonderlijk teorie, afzonderlijk 
praktijk of beide na elkaar. 

2 De enige echte oplossing de 
afbouw van de schromelijk misbruikte 
taalfaciciliteiten is 

Dit alles kunnen de Vlaamse parle
mentsleden verwezenlijken bij gewo
ne meerderheid 

Als eerste stap werd door het partij
bestuur van de Volksunie, op voorstel 
van de Volksunie-afdeling Kraainem-
Wezembeek-Oppen, een werkgroep 
opgericht Deze werkgroep verzamelt 
nu reeds de nodige gegevens om na 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
1988 de afzetting ie kunnen verkrij
gen van alle Nederlandsonkundigen 
die in Vlaanderen openbare funkties 
bekleden 

Wie de VU-raadsleden van Kraai-
nem (Antoon Bautmans, Luk Van Bie-
sen en Lucien Van Hamme) op een of 
andere wijze wil bijspnngen kan dat 
Kontaktadres Acaciastraat 15 te 
1950 Kraamem 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

Op het voorbije bal van de arrondissementen Brussel en Halle-Vilvoorde werden de kaderleden die zich 
verdienstelijk maken met het verzorgen van de plaatselijke VU-pers in de bloemetjes gezet. Vanwege het 

publiek ontvingen zij een warm applaus en van het bestuur een trofee. 
Ook van ons: hartelijke dank! 

BOVENSTE BESTE BUTTONS & BADGES 
Sportmanifestaties - reklame - slogans - kongressen - politiek 

v7 Europalaan 35, 9800 Deinze - TeI.091/86.33.05 

Telex 12436 bare b 

BUTTON-BADGE 
EQUIPMENT 

NIEUW! 
Publicitaire 
BASE-BALL CAP 

' ' S ' * . »» 

BUTTON BADGES 

Vakantiewoningen te liuur 
in gans Europa 

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

Dokumentatie gratis op aanvraag 

BRABANT 
DECEMBER 

26 EIZERINGEN-LENNIK: Bak-
schieting en teerlmgenworp voor pan
klare hanen en flessen wijn Inzet 25 
fr Vanaf 18 uur In herberg ,,ln de 
verzekenng tegen de grote dorst" aan 
de kerk te Eizenngen Ook op 27/12 
vanaf 18u en op 28/12 vanaf 10 uur 
Per inzet gratis lot Org VU-Lennik 
26 OVERUSE: Amnestieavond 
Om 18u Euchanstieviering, 19u fak
keltocht, 20u optreden Jef Eibers m 
Foyer van Den Blank, 21 u gelegen
heidstoespraak door Oswald Van Oo-
teghem Org VU-Overijse 

JANUARI 

14 MACHELEN: Gespreksavond 
met Algemeen Sekretans Paul Van 
Grembergen over ,,het falen van de 
regering Martens-VI", met aanslui
tend de nieuwjaarsreceptie van de 
VU-afdeling In zaal Floreal, Hansoul-
straat 60 te Machelen Aanvang 20 
uur 
15 JETTE: Gespreksavond met 
Toon Van Overstraeten in het Tref-

centrum, Leopold I straat 329 Aan
vang 20u Org VU-aggI Brussel 

16 LEUVEN: Kaas- en Wijnavond in 
het Centrum St-Jozef, Burgemeester
straat 59 Volwassenen 200 fr, kin
deren 150 fr Inschrijven bij Karla Vits, 
Parkstraat 15 Org VNJ-Leuven 

16 TERALFENE: Gespreksavond 
olv Dhr Kuypers „Historische schets 
van het Vlaams probleem" om 20u in 
't Natekenshof, Daalstraat 8 Org 
VU-Teralfene 

GEMEENTE 
OVERUSE 

Een voltijdse betrekking van ge
schoold badman redder m vast 
verband is te begeven 

Voor nadere inlichtingen om 
trent het examenprogramma en 
inschrijving zich wenden gemeen
tebestuur Overijse t a v de reken 
dienst — personeelsdienst Tel 02/ 
687 60 40 

De kandidatenlijst wordt afge
sloten op 12 januari 1987 

Gemeente 
Dilbeek: 
belastingen 
omlaag 

Het gemeentebestuur van Dilbeek 
heeft op 16 december 11 aan de 
gemeenteraad de tsegroting van 1987 
voorgelegd Deze sluit met een posi
tief saldo zowel op gewone als op de 
buitengewone dienst. 

Naast de planning en voorziene 
uitvoering van heel wat infrastruktuur-
werken m de verschillende sektoren, 
zoals openbare werken, ruimtelijke 
ordening, kuituur, ondenwijs, sport en 
andere, is het Bestuur erin geslaagd 
bovendien de belastingen op het 
vroegere peil te handhaven, meer 
zelfs De personenbelasting wordt 
van 6 naar 5,5 ten honderd verlaagd 
De belasting op de onbebouwde per
celen wordt eveneens verlaagd van 
3 500 fr naar 2 500 fr 

Ondanks deze gewilde verminde-
nng van de inkomsten voor de ge
meentekas, ten voordele van de be
volking, zullen alle dossiers die uit
voerbaar zijn gerealiseerd worden 

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

r 24-jange jonge dame, licentiate 
psychologie en pedagogische weten
schappen, richting klinische en ont
wikkelingspsychologie, zoekt een 
passende betrekking 
IL Jonge dame, gevolgde studies 
handel A6/A2 en kleuterleidster, 
zoekt een betrekking 

Voorinl senator O Van Ooteghem 
Arm Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge (091/30 72 87) 

n Jonge man van 18 jaar wenst job 
als helper in keuken Voor nadere 
inlichtingen zich wenden O Van Oo
teghem — senator, Arm Lonque
straat 31, 9219 Gentbrugge (091/ 
30 72.87) 
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Driekoningen 
wedstrijd 
in Boecliout 
en Vremde 

Op zaterdag 3 januari '87 zullen m 
Boechout en Vremde honderden „ko
ningen" rondlopen Die dag heeft een 
grootse driekoningenwedstrijd plaats 
voor alle jongeren 

Tijdens hun bedeltocht door de ge
meente kunnen de „wijzen" zich bij 
een jury aanmelden om er hun liedje 
te zingen 

Voor Boechout zal deze jury zete
len in de refter van de meisjesschool 
(Jef Van Hoofplein), voor Vremde zal 
dat de refter van de Dorpsschool zijn 
(Dorpsplaats) 

Vanaf lOu 's morgens tot 17u 's 
avonds zal een deskundige jury pun
ten toekennen aan alle koningengroe-
pen, rekening houdend met de kledij 
en de zang 

Er worden 2 leeftijdsgroepen voor
zien -12 jangen (lager onderwijs) 

-I-12 jangen (secundair onder
wijs) 

Alle koningen zullen vergast wor
den op een heerlijke pannekoek en 
een kop warme chokolademelk 

Om 18 uur zal de uitslag bekendge
maakt worden Dan zullen de konin
gen van Boechout en Vremde ge
kroond worden Een prachtige prij-

zentafel staat voor deze wedstrijd ter 
beschikking 

De Dnekoningenwedstrijd is een 
organisatie van vzw Vlaamse Jeugd
centrum in samenwerking met het 
gemeentebestuur en de middenstand 
van BoechoutA/remde 

Inlichtingen op het sekretanaat 
Mare Valkenborghs Begonialaan 15 
te 2531 Vremde (455 12 03) 

ANTWERPEN 
DECEMBER 

26 HERENTALS: Kerstviering om 
15u in de boskantien-Wijngaard 
Org VU-Herentals 
28 SCHILDE: Openbaar dienstbe
toon door provincieraadslid Bart Van-
dermoere in cafe de Schilde, van 11 
tot 12 uur 
31 MERKSEM: Oudejaarsfeest in 
„Vlanac" Aperitief, eten, gourmet 
voor 400 fr Inschrijven voor 21/12 bij 
Fred Van Dyck (646 16 06) Org VU-
Merksem 
31 WOMMELGEM: „Nieuwjorke-
zoete"-zingen in 't Keizershof van 9 
tot 13 uur Kinderen tot 12 jaar (ook in 
groep) mogen hun liedje komen zin
gen Om 14u prijsuitreiking Daarna 
pannekoeken eten' Org VUJO-
Wommelgem 

JANUARI 

3 EKEREN: Sociaal dienstbetoon 
door VU-Ekeren in zaal ,,De Boter
ham", Veltwycklaan 23 Van 13u30 
tot 14u 30 
3 MERKSEM: Nieuwjaarsbegroe
ting vanaf 15u in lokaal Vlanac Aan
geboden door bestuur van Vlanac 
vzw 

M^ 
ZO€K€RC]€ 

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

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

D 30-jange man, met diploma gradu
aat handelswetenschappen A6-A1 
(boekhouder), met een 8-jarige erva-
nng in de algemene boekhouding en 
met een vlotte kennis van het Neder
lands, Frans en Engels zoekt een 
betrekking als boekhouder 

Inlichtingen VicAnciaux, Volksver 
tegenwoordiger tel 269 54 55 

Gevraagd 
Voor aan te leggen werfreserve 

poetsdienst ziekenfonds Flandria 
Poetsvrouwen 

Voorwaarden woonachtig Groot 
Gent, 2 jaar uitkenngsgerechtigd zijn 
(BTK & DAG eventueel inbegrepen) 

Aanvraag richten aan Voorzitter 
Flandna, Holstraat 21, 9000 Gent 

27 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

Projekt ,,Vlaamse Franken" 

Uitgave '86 bijna 
aan afsiuiting toe 

Het projekt „Vlaamse Franken", editie 1986 dat met een 
overrompelend sukses van start ging t.g.v. de IJzerbedevaart 
heeft die suksestrend voortgezet en het projekt 1986 loopt nu 
stilaan naar z'n einde. Het ziet ernaar uit dat het sukses van editie 
1985 ver overtroffen zal worden. 

Terwijl in 1985 er een penning van 
,,50 Vlaamse Franken" in omloop 
kwam met erop de torens van Brugge, 
Gent en Antwerpen, een ontwerp van 
kunstenaars Minnaert en Deblieck, 
werd er aan de ,,50 Vlaamse Fran
ken" m 1986 een penning van ,,25 
Vlaamse Franken" toegevoegd 

Vlaamse torens 
De editie '86 ,,25 Vlaamse Fran

ken" toont een afbeelding van de 
torens van Diksmuide, Tongeren en 
Aalst, en werd ontworpen door kun
stenaar Jorissen uit Tongeren Deze 
,,50 en 25 Vlaamse Franken" zijn te 
verkrijgen als numismatische munt 
(goud, zilver, alpaca en alpaca gepati-
neerd) én als looppenning Deze loop
penning IS in fieel Vlaanderen ge
bruikt geworden op allerlei feestelijk
heden die werden georganiseerd 
door organisaties die de Vlaams-na-
tionalistische idee aankleven Zij hiel
den er dan ook een leuk percentje aan 
over Ook in de winst van de nimisma-
tische munten kunnen de verrkopen-
de verenigingen delen Het idee van 
de ,,Vlaamse Franken" is geboren en 
uitgewerkt in de VZW ,,Pnester 
Daens", Lede Het sekretanaat van 
deze vereniging fungeert dan ook als 

centrale spil voor de bedeling over 
heel Vlaanderen 

Wie ervan wil profiteren om deze 
waardevolle kunstwerkjes als feeste
lijk eindejaarsgeschenk aan te bie
den, vindt de nodige informatie bij de 
reklame op biz in dit blad Vereni
gingen die met de looppenning nog 
willen werken nemen best kontakf op 
met het sekretanaat VZW ,,Priestefr 
Daens", Kasteelstraat 4, 9310 Lede a 
Tel 053/77 58 22 (tijdens de kan- ' 
tooruren) 

O.C.M.W. 
Borsbeek 

Vacante plaatsen 
— een betrekking van schoon 
maakster (maker) lokalen 
OCMW 6h/week 
— een betrekking van 1/2 time 
maatschappelijk assistent(e) 

Nadere gegevens te bekomen 
op het secretanaat van het 
OCMW, Jan Frans Stijnenlei 8a 
te 2210 Borsbeek, tel 03/322 05 44 
tussen 9h en I2h 

ADVERTENTIE 

BESTELBON 
25 VLAAMSE FRANKEN 
Ik beste) 
— van (Je gouden penning stuks 

aan 11 700 8F/st (*) 
— van de zilveren penning stuks 

aan 1430 BF/st (*) 
— van de simili F D C stuks aan 220 BF/st 
— van de stmili gepatineerde stuks 

aan 100 BF/st 
— van de simili gepatineerde m een schrijn 

stuks aan 180 BF/st 
— van de simih looppenning stuks aan 25 BF/st 
— van de simili looppening m een schnjn stuks 

aan 120 BF/st 
— van de vier penningen samen in één schrijn vanaf 

goud (goud, zilver, F D C en gepatineerd) 
stuks aan 13640 BF/st {*) 

— van de vier penningen samen in één schrijn vanaf 
zilver (zilver, F O C, gepatineerd en tooppennmg) 

stuks aan 2 000 BF/st (*) 

50 VUAMSE FRANKEN 
Ik bestel 
— van de gouden penning stuks 

aan 14 240 BF/st (*) 
— van de zilveren penning stuks 

aan 1 650 BF/st {') 
— van de C U F D C stuks aan 220 BF/st 
— van de C U gepatineerde stuks 

aan 100 BF/st 
— van de C U gepameerde in een schrijn 

stuks aan 180 BF/st 
— van de C U looppenning stuks aan 50 BF/st 
— van de C U looppenning m een schrijn stuks 

aan 120 BF/st 
— van de vier penningen samen m één schrijn vanaf 

goud (goud, zilver, F D C en gepatineerd) 
stuks aan 15545 BF/st (*) 

— van de vier penningen samen in één schrijn vanaf 
alver (zilver, F D C, gepatineerd en tooppennmg) 

stuks aan 2 250 BF/st (*) 
Bestelbon af te leveren bi] betaling in een van 
onderstaande tinanciëie insteïingen 
atle B A.C-kantoren Banknr 780-5391272-25 
alle Volksdepositokassen Banknr 890-0141714-28 
alle KB via KB LEDE Banknr 435-5156141-89 
alle B B L via B B L Lede Banknr 393 )̂167869-51 
of via ons sekretanaat met gekruiste check Kasteel
straat 4, 9310 Lede, tel 053-77 58 22 
Steeds bij betaling vermelden wat U bestelt en of U 
geschenkverpakking wenst 
(*) Pnjswijziging mogelijk, naargelang de prijs van 
goud en zilver 
Basisprijs goud = 530 000 BF - zilver = 13 000BF 

BENT U OP DE DOOL ? 

Breeict U zicii iiet lioof d over wat U 
Uw partner, peteicind, vrienden, 
of zaicenreiaties ais eindejaars-
gesciieni( aan zuit bieden? 

Of iieeft U de VLAAMSE FRANKEN 
ai eerder ontdeict? 

Unieife icunstweriijes^die U zicii in 
versciiiiiende combinaties, apart 
of in set,aan icunt scbaffen. 

Vanaf 120 BFicuntU bij ons 
terecht. 

Of gaat U iiever op de dooi ? 
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Kamerlid Nelly Maes na enquête in het land van Waas 

„Niet 120 maar 284 leraren 
verliezen hun baan..." 

De gevolgen van het St.Annaplan inzake onderwijs zijn ool< in 
het Waasland voelbaar geworden. 

Wat betekent 4 % besparen in de praktijk? 
Als lid van de onderwijskommissie in de Kamer wenste ook VU-

volksvertegenwoordiger Nelly Maes de weerslag te kennen van 
het spaarplan. Daarvoor richtte ze zich onder de vorm van een 
bevraging tot de schooldirekties van het arrondissement St.-
Niklaas. 

Meer dan 43 % van de schooldirek
ties hebben hun bevindingen inge
stuurd De resultaten van deze mini-
enquête werden verwerkt en vormden 
de basis voor de konklusies inzake 
verlies aan arbeidsplaatsen, inzake 
weerslag op de verschillende netten 
en onderwijstypes 

In scholen die geantwoord hebben 
werden 48 leerkrachten getroffen in 
het Rijksonderwijs, 2 in het gemeen
telijk onderwijs en 72 in het vrij onder
wijs 

Dit heeft met alleen te maken met 
het spaarplan, maar ook met het ver
lies van 114 leerlingen, vooral in het 
Rijksonderwijs (87) Indien de gege
vens representatief zijn voor het ge
heel van de scholen zou het leerlin-

Nieuws uit 
St.-Gillis-Waas 

Het afdelingsbestuur van VU-
St Gillis-Waas wenst al haar leden en 
simpatisanten een zo voorspoedig 
mogelijk 1987, en hoopt dat hun in
zicht en inzet hiertoe m ruime mate 
zullen mogen bijdragen 

Dienstbetoon 
Het afdelingsbestuur van de VU-

afdelmg St Gillis-Waas verontschul
digt zich tegenover de leden en sim
patisanten die graag een beroep zou
den doen op het dienstbetoon van 
Nelly Maes, omdat die wegens de 
huidige drukte moet onderbroken 
worden tot na de feestdagen 

Mensen met problemen worden 
evenwel met aan hun lot overgelaten 
op maandagen en vrijdagen is Nelly 
beschikbaar, ook voor konkrete per
soonlijke afspraken, via het tele-
foonnr 776 49 74 Na de feestdagen 
zal een nieuwe agende opgesteld 
worden, die via ,,WIJ" tijdig zal mee
gedeeld worden 

genaantal met 314 verminderd zijn, 
het aantal lestijden met 2 679 en het 
aantal voltijdse en deeltijdse leraars 
met 284 

De regeringsplannen beoogden 
een vermindering van 120 voltijdse 
banen in het secundair onderwijs 

2,5 X meer? 
Volgens de berekeningen van Nelly 

Maes hebben echter 284 mensen hun 
deeltijdse of voltijdse opdracht verlo
ren of 2,5 maal meer dan volgens de 
cijfers van minister Coens mocht wor
den verwacht Velen hebben immers 
geen voltijdse baan De weerslag ver
schilt per onderwijstype 

Het VSO verliest een deel van zijn 
ruimere ,,omkadenng" Daar dit ver
nieuwd sekundair onderwijs alge
meen voorkomt in het rijksonderwijs, 
moest dit ook het zwaarst inkasseren 

De zeven VSO-scholen (6 Rijks- en 

1 Vrije) verloren samen 62 leerlingen 
en leverden 6,61 % bespanng op 
I p V 4 % Sommige scholen hebben 
meer dan pech gehad zo te zien de 
Rijksmiddenschool te Temse komt tot 
15,81 % met 24 leerlingen minder en 
de Rijksmiddenschool van Beveren 
11,05 %, terwijl het Koninklijk Athe
neum van St Niklaas minder dan 1 % 
inboet 

In de scholen van het Vrij Onderwijs 
van het traditionele type, die veruit het 
meest aantal leerlingen opvangen en 
er veel minder verliezen, was de 
weerslag bijna met te voelen, al zijn er 
uitzondenngen 

Toekomstkansen 
De sekundaire afdeling van de Bis

schoppelijke normaalschool te St Nik
laas verliest 6,73 %, terwijl de Vrije 
Technische School van die stad 4,47 
% wint 

In het eerste geval daalde het aan
tal leerlingen gevoelig wegens de al
gemene achteruitgang van de leer-
krachtenopleiding die zelfs in het se
kundair schijnt door te werken 

Uit het andere geval blijkt wellicht 
de aantrekkelijkheid van een school 
die opleidingen ,,met toekomst" ver
strekt Uit de cijfers blijkt ook dat 

VU-St.Niklaas en Boelwerf 
De arrondissementsraad van de 

Volksunie uit zijn ongerustheid naar 
aanleiding van de besluiten van het 
Mc Kinsey-rapport zoals die m pers 
zijn verschenen betreffende de Boel
werf te Temse 

De Volksunie stelt dat de zee-
scheepsbouw in het eigen land met 
mag teloorgaan omdat hef hier vaak 
om spitstechnologie gaat in een sek-
tor die na een paar jaar nieuwe toe
komstkansen zal krijgen 

Daarom herhaalt de Volksunie haar 
stelling dat speciale inspanningen no
dig zijn om de zeescheepsbouw én in 
Europa én m het eigen land te behou
den 

De arrondissementsraad beklem
toont dat de verdediging van onze 
arbeidsplaatsen van levensbelang is, 
en onderstreept de dramatische te
rugloop van de werkgelegenheid m 
het Waasland 

De raad verzet zich tegen een mo
gelijke koppeling aan het dossier van 
de Kempische Steenkolen, en zal met 
dulden dat de arbeiders in de zee
scheepsbouw het slachtoffer worden 
omdat het enige bedrijf dat deze na
tionale sektor telt in Vlaanderen ligt 

Jan Weyers, arr. voorzitter 

ZOéK€RC]€ 
n 29-jange ongehuwde dame, stu
dies H S T L afd sekretariaat 
(avondschool) en brevet gezins- en 
bejaardenhelpster zoekt een passen
de betrekking in de omgeving van 
Gent Ervanng als gezinshelpster, 
volkomen tweetalig Voor inlichtingen 
zich wenden O Van Ooteghem — 
senator. Arm Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge (091/30 72 87) 
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,,sterke" scholen meer het vertrou
wen van de ouders genieten Sekun-
daire scholen met beroepsafdelingen 
(waarop de besparingsmaatregelen 
met van toepassing waren) verloren in 
taal minder lesuren 

De beslissing van minister Coens 
om sommige normaalscholen af te 
schaffen — maatregel die eind augus
tus ingetrokken werd — had een zeer 
negatieve invloed op het aantal in
schrijvingen in de Rijksnormaal-
school Alle normaalscholen lijden 
ovengens aanzienlijk leerlingenver-
lies Men mag zich dan ook aan ver
dere ingrijpende veranderingen ver
wachten in het normaalonderwijs van 
de streek 

Vergrijzing 

Hoewel er m het lager onderwijs 
bijna met moest bespaard worden, 
komen er veel klachten van de direk-
ties, die nu zes uur per week klas 
moeten kombmeren met hun direktie-
funktie, die ze praktisch zonder admi
nistratieve hulp moeten klaren 

Maar ook scholen ̂ le leerlingen en 
lestijden winnen, worden voor grote 
problemen gesteld 

Leerkrachten die werkloos worden 
op hun school worden lukraak andere 
scholen toegewezen 

Dit leidt tot hopeloze versnippering, 
ten nadele van de betrokken leer
krachten, maar vooal ten nadele van 
de betrokken scholen Dat vooral jon
gere leerkrachten het veld moeten 
ruimen voor andere, doet de vrees 
voor vergrijzing toenemen 

Wie al deze cijfers en kommentaren 
uitvoenger wil lezen, kan een exem
plaar van deze enquête bekomen bij 
volksvertegenwoordiger Nelly Maes 
(776 49 74), St Jansplein 15 te 2700 
Sint-Niklaas 

OOST-VL. 
JANUARI 

10 ERTVELDE: Tentoonstelling, 
schilderijen van Gabriel Van der 
Plaetsen in ,,De Veldbloem", Hoge 
Averijstraat 5 De tentoonstelling 
loopt tot 2 feb en is open op wo-do-vr 
vanaf 17u Op zaterdag vanaf 14u en 
zondag vanaf lOu Org Vnenden 
van het Vlaams Huis De Veldbloem 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
Breendonk 

Voor "AL" Uw bieren 
en frisdranken 

Bijliuizen: Vosveld 8a 
2110 Wijnegem 

Tel. 03-353.08.77 

Karel Bogaerdstraat 21 
1020 Lal<en 

Tel. 02-478.07.50 

MKl H1.LKN 

Kegenen 105, 9328 Schoonaarde - Tel. 052/42.21.56 
(Steenweg Wetteren-Denderinonde) 

Wij nodigen U uit om, 
naast ons uitzonderlijl< gamma l<unstmeubelen, het 

geraffineerd comfort van een volledige 
collectie wereldvermaarde Jean Roche-salons 

te ontdekken. 

Gepresenteerd op de uitzonderlijk mooie 
Tibetaanse, handgeknoopte DOC-tapijten, in een 

uniek kader. 

Om met ons mee te vieren, schenken wij aan alle 
kopers van een salon, naast de gewone 

voorwaarden, een etentje voor 
twee in het gerenommeerde sterrenrestaurant 

't Laurierblad te Berlare. 

Wij zijn open van 10 tot 12 u. 
en van 13 tot 19 u. 30 

Ook open op zondag van 14 tot 18 u. 30. 
Sluitingsdag: donderdag. 

Bibiioteek en Maatschappij 
Op dinsdag 21 oktober 1986 werd te Gent de vereniging zonder 

winstoogmerk Bibiioteek en Maatschappij (BiBeM) opgerichit. 

De stichting van deze Vlaams-na-
tionale biblioteekorgamzatie wil tege
moet komen aan drie bekommernis
sen 

— vanuit kultuurpolitiek standpunt 
biedt het bestaan van een eigen orga
nisatie de gelegenheid om op termijn 
een open en pluralistische beleids
voering op het vlak van biblioteekwe-
zen mee na te streven en te bewerk
stelligen, 

— vanuit beleidsadviserend stand
punt kan men met buiten de vaststel
ling dat het bestaan van een struktuur 
op zich IS uitgegroeid tot een noodza
kelijke voorwaarde om op een vol
waardige manier in de beleidsvor
ming en -voering te mogen en te 
kunnen participere, en 

— vanuit pragmatiscn standpunt 
biedt het de mogelijkheid om de ver
spreide belangstelling en deskundig
heid inzake het biblioteekwezen van
uit Vlaams-nationale hoek te bunde
len en te koordineren 

De Raad van Bestuur van BiBeM 
besloot toe te treden tot het Aktieko-
mitee-SOS-Openbare Biblioteken en 
zich aan te sluiten bij de protestakties 
legen de hervormingsplannen van ge
meenschapsminister van kuituur De-
wael 

Wie wil aansluiten bij, meer uitleg 
wenst over, of wil meewerken met 
BiBiM neemt kontakt op met voorzit
ter Enk Vandewalle, Bibiioteek en 
Maatschappij, Limburgstraat 90-94 te 
9000 Gent (091/23 01 36) 
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Volksunie Wervik-Geluwe 

Op de bres voor de plaatseliike 
werkgelegenheid! 

In deze t i jden van krisis en „bedr i j f ssaner ingen" , worden soms 
pi jnl i jke ingrepen verr icht, waarvan vooral de gewone werknemer 
het slachtoffer wordt . 

Een dergel i jk geval doet z ich thans ook voor te Wervik. 
De firma „Levi Strauss", verlegt 

een belangrijk gedeelte van haar akti-
viteiten naar Gits bij Roeselare. Dit 
betekent voor vele werkneemsters 
(een kleine honderdtal), een bijko
mende verplaatsing van dertig km (2 x 
30 = 60). Nu ware deze bijkomende 
last minder zwaar om dragen, moest 
deze rechtvaardig verdeeld worden. 

Dit is echter duidelijk niet het geval! 
De zogezegde Franstaligen uit Ko
men (die allemaal zeer goed Vlaams 
spreken) mogen niet naar Gits met als 
drogreden dat ze ginder niet zouden 
begrepen worden. Dus zijn het uitslui
tende de Wervikse en andere Vlaam
se werkneemsters die de verplaatsing 
mogen doen. Dit is des te ergerlijker 
als men bedenkt dat het betrokken 
bedrijf van de stad Wervik een tussen
komst kreeg van anderhalf miljoen 
frank (1.500.000) voor de grondaan
koop. Deze last werd uitsluitend ge
dragen door de Wervikse belastingbe
taler. Nu zou deze plaats moeten 
ruimen voor anderen! Van apartheid 
gesproken! 

De Volksunie van Wervik-Geluwe 
heeft dit schandaal dan ook openlijk 
kenbaar gemaakt in een plaatselijk 
publiciteitsblad. Het is tekenend dat 
de betrokken werkneemsters zich 
wenden tot de VU-schepenen. De 
vakbonden zijn blijkbaar niet in staat 
tot handelen. Deze morgen reeds, 
mochten wij danktelefoontjes beluis
teren. Thans zou men te verstaan 
geven dat onze berichten met juist 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

zijn. Ze mogen gerust zijn: wanneer 
wij schrijven dat het betrokken bedrijf 
een belangrijke financiële steun 

kreeg van de stad, dan kunnen wij dat 
ook bewijzen. Samen met onze kolle-
ga Roos Lernout-Martens, blijven wij 
dan ook bereid verder te ijveren voor 
rechtvaardigheid I 

Jef Claeys, schepen van Jeugd, 
Gezin en Leefmilieu 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 

Openverklaring van een voltijdse betrekking van geneesheer-specialist 
in de dienst Cardiologie 
Vereiste voorwaarden: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8. 

De Belgische nationaliteit bezitten 
De burgerlijke en politieke rechten genieten 
Voldoen aan de militiewetten 
Van onberispelijk gedrag zijn 
Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie. 
Houder zijn van het diploma van doctor in de genees-heel- en 
verloskunde. 
Tot de uitoefening van de geneeskunde in Belgiè gemachtigd zijn 
In het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van genees
heer-specialist in de cardiologie met speciale bekwaamheid in de 
invasieve cardiologische onderzoeken (hartcatheterisatie, corono-
grafie), in de echografie en eventueel ervaring en electro-fysiologi-
sche onderzoeken 
De voor de gesolliciteerde functie bepaalde voorwaarden vervullen 
(specialisatie, ervaring, erkenning als geneesheer-specialist in de 
cardiologie) tegen uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidaturen, 
erkenning bij indiensttreding door het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering. 
De verplichting te Brugge gevestigd te zijn een jaar na het einde van 
de proefperiode van een jaar 

Inschrijvingsgeld: 1.000 fr te storten op postrekening nr 000-0099581-59 
van het AZ St Jan van het OCMW-Brugge, Ruddershove 10 te Brugge 
vóór 15.01 1987 met de vermelding: geneesheer-specialist cardiologie 
De aanvragen samen met de bewijsstukken moeten mgediend worden 
uiterlijk op 15.01 1987 bij de Voorzitter van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge 

9 

10 

domus - uioningen 
sleutelklaar! 

pvba ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN 
D e n d e r m o n d s e S t e e n w e g 29 H a m m e Tel. 052-47.88.09 

Met traditionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwaliteit 

Keuze uit verschillende types. 
Ook voor uw eigen « schets » - Idee 
hebben wij een sleutelklare 
oplossing. 

BON VOOR INLICHTINGEN 
( OPSTUREN. A.U B ) 

NAAM : 
A D R E S : 
TEL. : 
BOUWGROND TE : 
vi/enst inlichtingen en dokumentatie (types, beschn)ving, pnjzen ) 

Volksunie-
Oudenburg: 
oproep 
tot amnestie 

Op de vooravond van het vredes-
feest van Kerstmis 1986 stellt Volks-
unie-Oudenburg vast dat meer dan 
veertig jaar na het einde van de twee
de Wereldoorlog nog steeds mensen 
in dit land lijden onder de gevolgen 
van repressie en epuratie. 

Dit werd — onder meer — overtui
gend aangetoond door het verslag 
van de ,,Bijzondere Werkgroep van 
de Vlaamse Raad, belast met het 
opmaken van een inventaris van de 
sociale en menselijke gevolgen voor 
de slachtoffers van de oorlog, met 
name ook van de Spaanse Burgeroor
log en voor de getroffenen van de 
repressie- en epuratie-wetgeving" 
(unaniem goedgekeurd door CVP, 
SP, PW en VU — 11 oktober 1984) 

Ter ondersteuning van dit pleidooi 
voor amnestie en het wegnemen van 
de asociale gevolgen van repressie 
en epuratie houdt VU-Oudenburg in 
de Kerstweek een aktie onder het 
motto ,.Amnestie = Vrede". 

Op de vier marktpleinen van Groot-
Oudenburg werkte de Oudenburgse 

VU-afdeling de daar neergezette 
kerstbomen passend bij. 

Dit als uitnodiging aan de Ouden
burgse bevolking om in deze vredes-
week van Kerstmis de rechtvaardige 
eisen van diegenen die, ook in de 
eigen gemeente, getroffen blijven als 
gevolg van haat en politieke onwil, 
daadwerkelijk te ondersteunen. 

Wie doet mee? 

Ruilbeurs 
te Kortrijk 

Vanaf 1987 start het Trefcentrum 
West-Flandria met een ruilbeurs 
Deze gaat iedere laatste zondag van 
de maand, van 9u tot 12u 30, door in 
het het Trefcentrum te Kortrijk (Graaf 
Gwijde van Namenstraat 7) 

Iedereen die met zijn begeerde ver
zameling op de proppen wil komen, 
kan er terecht 

Heeft je verzamelwoede het ge
munt op blikjes, bierviltjes, postze
gels, munten, sigarebandjes, boeken 
prentkaarten, platen, enz dan mag 
je zeker met wegblijven 

Inkom en deelname zijn vanzelf
sprekend gratis 

Geïnteresseerden nemen gerust 
kontakt op met het West-Flandriase-
kretanaat. Graaf Gwijde van Namen-
straat 7, 8500 Kortnjk, tel 056/ 
22 56 98 
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DATAKOR! 
„•ariifliiiiriïiTLi 

. X . 

/ > 

DATAKOR is een te Kortrijk 
gevestigd computer-bedrijf dat nu 

reeds 15 jaar actief is in de informa-
tica-sector. 

De medewerkers van DATAKOR, stuk 
voor stuk soft- en hardware specialisten 

denken mee met uw bedrijf bij het zoeken naar 
een optimale hardware/software combinatie. Omdat 

elk bedrijf anders is en andere behoeften kent, levert 
DATAKOR weinig standaardoplossingen. 

Dat dit geen bluff-poker is bewijst 
het vertrouwen dat een uitgebreide 
klantenkring reeds jarenlang aan 
DATAKOR schenkt. 
U kan bij ons terecht voor consultancy, */ 
systeemanalyse, en programmatic. Kortom ^ 
een /«//-service softwarehouse. 
Wij kunnen de taak aan als U ons de kans geeft. 
Wij werken uitsluitend met Hewlett-Packard hard
ware. Een gok minder voor U. Het kost U veel tijd en 
moeite om een betere partnercombinatie te vinden. 

In samenwerking met de klant maakt 
DATAKOR analyses van mogelijke knel
punten in uw bedrijf en gaat na welke in
formatie nodig is om efficient te kunnen 
werken. Wij onderzoeken hoe deze infor
matie te verkrijgen en het best gevisuali
seerd kan worden. 

Met DATAKOR software 
haalt U meer uit uw computer. 

' / 

Ik wil graag vrijblijvend vernemen wat Datakor voor 
mijn bedrijf kan doen 

Naam 

Straat 

Postnr 

Telefoon 

Gemeente 

nr 

® 
HEWLETT 
PACKARD 

C O M P U T E R 
P R O D U C T S 

VAIUE-AODED 
SVStIM SUPPUER 

Ingevuld terugsturen naar 
Datakor pvba Dam 11 t? 
8500 Kortrijk 
Of bel dhr Pappyn op het 
nummer 056/222 652 

'Il 

DATAKOR PVBA, Dam 11. 8500 KORTRIJK 056/21 73 13 - 22 03 52 - 22 26 51 - 22 26 52 
DATAKOR NV, Rederijkerstraat 2, 3500 HASSELT - 011/21.28.18 

Telex- 86 192 

25 DEC^MQER,1986 



ADVERTENTIE w^t 
31 

SIEMENS 

Koelkasten van Siemens 
Een hemelsbreed verschi 

mtotdoitectttowpucH nw 
Siemens-koelkasten bieden U een hemelsbreed verschil 

- Verbruik: 0,28 tot 0,47 kW in 24 h per 1001 (naargelang 
van het model) minder dan een lamp van 60 W (of 50% 
minder dan sommige andere koelkasten). 

- Inhoud: een uiterst verzorgde binneninrichting om een 
maximum aan voorraden in de beste omstandigheden te 
bewaren. 

- Diepvriesvak: de temperatuur daalt tot - 32° C en zelfs 
- 38° C (in plaats van de gebruikelijke -18°C tot - 24° C). 
Een waarborg voor U dat uw levensmiddelen - zelfs de 
delikaatste - langer en beter bewaard blijven. 

Siemens-koelkasten betalen zichzelf terug door de 
besparingen die U jaar najaar doet op uw stroomverbruik. 

Vergelijk... en kies Siemens. 

ZO€K6RC]€ iV' 

D Dame, 22 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk als kantoortje-
diende, kennis van t)ednjfdadmini-
stratieve informatieverwerking, ref. 
nr. 1111. 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Senator Joos Somers, 
via het Vlaams Nationaal Centrum, 
Fr. Halsvest 104, Mechelen, te l . : 015/ 
20.95 14. Gelieve het ref.nr. te ver
melden. 

n Over te nemen te Gent: zeer goed 
gelegen bekende horeca zaak. Pnjs 
uniek Zich wenden- 091/25.49.57, 
091/51.61 51 of 091/51.58.26. 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

Aanbevolen 
huis 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wonnmelgem 
Tel. 03/353.26.50 
Open van 9 tot 20 u. van maandag 
tot zaterdag. 

Aanbevolen huizen 
Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 

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

korte termijn: AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF 

Te l 

A m e n k a l e i 237 

2000 A n t w e r p e n 

na 1 9 u . : 03 -238 .88 .40 

ZINK - LOOD - KOPER - P V C WERKEN - NATUUR- EN ETERNITLEIEN 
ASFALT • ROOFING - SHINGELS - SCHALIEN • DAKPANNEN 

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

PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

Gezellig met zijn t w e ^ oud wor
den zonder de dagdage^iföe beslom-
mernisseri, temidden ^van groen en 
kort bifdig S t a d ? I M * ^ in het rustoord 
Roo^ee j ^ , waar s p ^ a l e kamers zijn 
voor J(opp0te. 

Infet Tustoprd Roosbeek, Leuven-
sestesavseg 215 , ^ u t ^ s ^ m , 016-
73 31 30 " ' „ •^'-"' 

Ouder dan 60 en het b # om alles 
alleen te moeten doen?,J^T i dan bij 
ons wongö:^ . y ' j bied§4%en Vlaamse 
f a m i l i ^ é e r ' 5 ^ ^ - ' ^ ^ •- — om rustig en 

l n % ^ s t % i 
s e s t e e t ^ o ^ ^ l 
016-73.3f? 

Leuven-
itersem. 

G U I D O V A N H O V E 

v i o o l b o u w e r 

Guide NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

KEUKENS-SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel . 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

FRANSSENS OPTIEK: 

Si lhoue t te 
Marw i t z 
Rodens tock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel . 03-235.64.75 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

Zou tenaa ies t raa t 1 0 

8 4 8 0 V e u r n e 

q — \ STUDIO 
A—U DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huweiijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 

STAN PHILIPS 

G r o o t h a n d e l Henge l spo r t 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel . 02-460.68.93 

Import - Export 

PVBA 

J . BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel . 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ DEVRIESE ^ 
woonvedichting 

baron ruz«ttelaan ~8 
8320 brugge 4 

vbaan brugge • Oostkamp^ 
^ v 050/35-4 04 / 

^ 

JuiMlierszaak 
0. Oi^m-Deftaen p-v.b.a. 

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

EEN MODERNE ZAAK MET 
STANDING EN TER TROUWE! 

Het ganse jaar door 10 % korting in 
aankoopwaardet)ons 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 An twerpen 
Tel . 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

SInt-Damlaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 

Tel . 053-21.36.36 

SIAM-import 
Uitzonderlijke aanbieding 

tot 31-12-'86 
Kaarsen voor winkels 

en restaurants. 
Uitz. lage prijzen 

Inl. Stationsstraat 70, 
9120 Destelbergen 

091/28.03.00 of 091/28.04.73 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaven] 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-66 83 86 
AFD OKEGEM - 9471 

Leopoldsiraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 
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Zuster Sabien, abdis van de Sint-Godelieve-abdij 

y,...proberen 'n 
goed mens te zijn" 

Brugge. — De Boeveriestraat eindigt op tiet Zand 
en ligt vlakbij de gekende winkelstraten van de pro
vinciehoofdplaats, 't Is Kerstmis en dus hangen er 
lichtjes, staan er naaldbomen op de meest gekke 
plaatsen, speelt er pseudo-zalige muziek en hollen 
veel mensen met kleurrijke pakjes rond. 

Deze drukte lijkt geen vat te krijgen op abdis Sa
bien. 

V OOR de wereld heet zij 
Lia Bousson. Zij werd In 
1940 als zevende kind 

geboren uit een handelaarsgezin 
te Zwevezele. Na de lagere 
school In haar gemeente en de 
middelbare school in Roeselare 
te hebben doorlopen, trok zij naar 
de Sint-Andreasnormaalschool te 
Brugge en werd regentes wis
kunde. 

In 1964 begon zij aan het 
postulaat bij de zusters Benedik-
tinessen in de prachtig-stille en 
rustieke Sint-Godelieve-abdij 
langsheen de Boeveriestraat te 
Brugge. Na haar noviciaat legde 
zij eerst de tijdelijke en vervol
gens de geloften voor het leven 
at. ZIJ neet sindsdien zuster Sa
bien. Zes jaar geleden werd zij 
abdis en is daardoor verantwoor
delijk voor het wel en wee van 21 
medezusters. 

Zuster Sabien heeft een ge
zonde rode blos op haar wangen 
Zij praat zacht en toch doordrin
gend; nu en dan klemt zij het 
bronzen kruis op haar borst tus
sen haar vingers alsof ze steun 
zoekt Aan haar rechterhand 
draagt zij een geelgouden ring. 
Een lieve vrouw. 

„Slotklooster" 
WIJ: Wanneer groeide bij U 

het idee om religieuze te 
worden? 

Zr. Sabien: ,,lk dacht er al aan 
t van toen ik in de humaniora zat. 

De religieuzen die ik toen ont
moette, boeiden mij. Ik vroeg mij 
af wat hen bezielde. 

Dit heeft ook mijn studiekeuze 
bepaald. Ik hoopte later immers 
tot een onderwijzende kongrega-
tie te kunnen toetreden." 

WIJ: Het liep enigszins 
anders... 

Zr. Sabien: „/nderdaad. Ik heb 
weliswaar een aantal jaren les 
gegeven, als leek. In die jaren 
was ik ook leidster van de VKSJ, 
lid van de middenstandsjeugd, 
trok mee op kampen van de mu
tualiteit, ...Ik ging daar in op. 

Maar toch voelde ik dat dit met 
echt met mijn karakter en tempe
rament overeenstemde. Ik wou 
dat religieuze element een plaats 
geven, en dat leek me moeilijk te 
kombineren met het onderwijs en 
mijn vele andere aktiviteiten. Ik 
ging dus op zoek in een andere 
richting. Eerder toevallig leerde ik 
dit klooster kennen. 

Maar indien iemand mij op 15-
jarige leeftijd had gezegd dat ik 
naar een zg. slotklooster zou 
gaan, dan had ik het niet geloofd. 

Bovendien hoor ik de naam,,slot
klooster" niet graag..." 

WIJ: Wat hoort U dan liever? 
Zr. Sabien: ,,Liever de term 

,,kontemplatieve gemeenschap". 
Dat ,,slot" wijst te veel op iets 
materieels." 

WIJ: U was bijna 25 jaar toen 
U de stap toch zette en midden 
de woelige zestiger jaren, ook 
voor en in de kerk. Ondertus
sen zijn bijna 25 jaar verstre
ken. Bent U een gelukkige 
vrouw? 

Zr. Sabien: ,,lk denk dat ik mij 
al die tijd betrekkelijk goed ge
voeld heb. Zoals in elk leven heb 
ik moeilijke en gelukkige momen
ten gekend. Maar de hoofdtoon 
was toch goed. 

En steeds meer zie ik de 
waarde en het belang in van zo'n 
leven." 

Vragen oproepen 
WIJ: Nogal wat mensen kij

ken eerder meewarig neer op 
een kontemplatieve orde. 
Doorgaans begrijpen zij wel de 
zin van sociaal geëngageerd re
ligieus werk, maar je hele leven 
lang alleen maar bidden...? 

Zr. Sabien: ,,Vooreerst kan je 
zoiets natuurlijk niet begrijpen 
zonder geloof. Dat ook een deel 
van de gelovigen onze visie met 
bijtreedt, kan ik aannemen... 

Persoonlijk zie ik het gebed 
eveneens als een dienst aan de 
mensen en aan de wereld. Ik kan 
dit moeilijk uitleggen. Als gelo
vige ben ik ervan overtuigd dat 
wij allen op weg zijn naar een toe
komst. En die toekomst ligt uit
eindelijk bij God. 

Wanneer we enkel en alleen 
bv. aan sociale aktie doen, dan is 
er een facet van ons leven dat 
veronachtzaamd wordt. Precies 
door het feit dat wij op een heel 
specifieke manier leven, roepen 
wij inderdaad vragen op. Maar al
leen dit reeds heeft zijn beteke
nis. Wij bewijzen aan de mensen 
een dienst door bij hen vraagte
kens op te roepen: zou er dan 
toch nog Iets of Iemand zijn ? 

De godsdienstfilosoof Louis 
Dupré zei daarover in een vraag
gesprek het volgende: ,,De voor
naamste reden waarom de gods
dienst zo nutteloos schijnt in de 
huidige wereld is: dat zijn verte
genwoordigers zichzelf misleiden 
omtrent zijn taak. Voor veel be
dienaren van de godsdienst is het 
vechten voor sociale rechtvaar
digheid een vervangmiddel ge
worden voor een geloof in het bo
vennatuurlijk i.p.v. een uitdruk-

Zuster Sabien: ,,lk vraag mij af of de krisis waann de wereld verkeert 
met een beetje zou kunnen opgelost worden door de prestatie- en pro-
motiedrang te verminderen...en wat meer aandacht te besteden aan 

het spirituele, aan het gratuite." 

king van dat geloof. Mijns inziens 
IS de voornaamste toetssteen 
voor de echtheid van de gods
dienstige houding in deze tijd de 
nadruk op rite en gebed ., Zodra 
de godsdienst ophoudt te bidden, 
heeft hij zichzelf overleefd, en 
bestaat de enige eerlijke houding 
erin toe te geven dat hij overbo
dig is geworden." 

In die zin meen ik dat een kon
templatieve gemeenschap bete
kenis heeft voor de maatschap
pij. Omdat zij daardoor duidelijk 
maakt dat het voor een mens be
langrijk is gelovig te zijn en te 
bidden. 

Sociaal engagement vanuit je 
gelovig zijn is uiteraard noodza
kelijk en goed. Elkeen kiest ech
ter zijn specialisatie; onze speci
alisatie is het gebed." 

Bidden, werken, 
bidden 

WIJ: Hoe ziet een doorsnee 
abdij-dag eruit? 

Zr. Sabien: „Wij staan op om 
6 uur, waarna er meteen een ge
meenschappelijk gebed volgt, 
konform aan de regel van de H. 
Benediktus. Dit duurt een klein 
halfuur en dan is er..." 

WIJ: ...ontbijt? 
Zr. Sabien: „Neen (lacht). Wel 

meditatie, tot 7.30 uur, met 
darrna ontbijt. In stilte, zoals 
bijna de hele dag. Om 8.30 uur 
vieren wij eucharistie. 

Van 9.15 uur tot 12 uur is er ar
beid. " 

WIJ: Welke arbeid? 
Zr. Sabien: ,,Bij ons is dit 

vooral handenarbeid Wij hebben 
een moestuin en zorgen aldus 
voor eigen groenten en fruit. Ver
der IS er het onderhoud en is er 

een gastenverblijf, naast admi
nistratief en archivarisch werk. 

Op de middag volgt opnieuw 
een gemeenschappelijk gebed 
en om 12.15 uur is het tijd voor 
het middagmaal, dat eveneens in 
stilte wordt genomen, terwijl ie
mand voorleest uit een boek. 
Daarop is er stille vrije tijd, maar 
om 14.30 uur wijden wij ons terug 
aan de arbeid. 

De werkzaamheden duren tot 
16.40 uur; dan is er tijd voor een 
lezing, geestelijke literatuur wel 
te verstaan. Om 17.15 uur volgt 
een vesperdienst en om 18.45 
uur volgt het avondmaal. Op
nieuw in stilte en met lezingen. 

Na het avondmaal is er dan tijd 
voor rekreatie. Wie wil praten kan 
dat, anderen spelen een partijtje 
kaart, spelen scrabble of kijken 
naar het televisie-journaal. Om 
20.15 uur volgt nogmaals een ge
meenschappelijk gebed, waarna 
wij rond 21 uur naar bed gaan." 

WIJ: Het lijkt me nogal eento
nig. Verveelt dit leven nooit? 

Zr. Sabien: ,,(lacht) Mij per
soonlijk heeft dit nooit verveeld. 
Het heeft natuurlijk te maken met 
je karakter en de mate waarin je 
geboeid bent. Alhoewel er ogen
blikken zijn waarop ik me soms 
eens minder goed voel, maar nog 
nooit zag ik dit als een karwei. 
Het blijft mij aanspreken." 

Tijd maken 
WIJ: U bidt voor de noden 

van de wereld. Hoe is het met 
die wereld, onze wereld, 
gesteld? 

Zr. Sabien: ,,lk denk dat de 
wereld in een zeer grote krisis 
verkeert. En ik durf bijna zeggen 
dat het een spirituele krisis is. 

Door de grote materiele wel
stand, althans in onze Westerse 
wereld, is de spiritualiteit groten
deels verloren gegaan. Door de 
vermaterializenng zijn wij een 
stukje van ons mens-zijn verlo
ren. Ik verwacht pas beterschap 
als de mensen opnieuw wat meer 
tijd hebben voor... tja, voor het 
gratuite. Tijd maken voor elkaar, 
tijd maken voor muziek, tijd ma
ken voor poëzie, tijd maken voor 
vriendschap, en uiteindelijk tijd 
maken voor God. Waardoor een 
heel andere levensvisie en -
houding kan groeien bij veel 
mensen. Als dat opnieuw kon 
wakker worden... 

Ik hoorde onlangs het woordje 
,,levens-wandel". Welnu, voorde 
meesten is dit geen -wandel, 
doch een levens-ren, om niet te 
zeggen levens-vlucht! Ik vraag 
me af of de krisis waann wij zitten 
niet een klein beetje zou kunnen 
opgelost worden door die haast, 
die jacht, die prestatie- en promo-
tiedrang te verminderen. Het is 
allemaal het tegenovergestelde 
van hetgeen je in het Evangelie 
kunt lezen. Dit heeft m.i. te ma
ken met het uit het oog verliezen 
van God. 

Henn Nouwen zegt het in zijn 
boek ,,Gracias" zeer treffend: 
,,...bidden voor, met en te mid
den van de armen. Zou dat met 
een wezenlijke manier zijn om de 
solidariteit te beleven met hen die 
niets te verliezen hebben? 
...Wanneer iemand dat (bidden) 
niet alleen voor zichzelf doet, 
maar in naam van de duizenden 
arme mensen om hem heen, zou 
dat dan niet de betekenis kunnen 
hebben van een ,,missie", een 
gezonden-zijn in de ware beteke
nis van het woord, zoals ook Je
zus zelf gezonden is in deze we
reld. Als ik mijn handen ophef tot 
God en hem de hongerige kinde
ren laat zien. zou dat met waar
achtig dienen zijn? Als God wer
kelijk bestaat, als hij echt om ons 
geeft, als het waar is dat hij zijn 
volk nooit in de steek laat, wie 
herinnert hem dan aan zijn belof
ten?" 

WIJ: Straks is het weer 
Kerstmis. Wat betekent dit 
feest voor U? 

Zr. Sabien: ,,Heel wat mensen 
komen rond die tijd meewarig 
naar ons toe en vragen ons hoe 
wij dit feest beleven en vieren, 't 
Lijkt wel of zij „kompassie" met 
ons hebben... 

Voor mij betekent het nog stil
ler worden dan anders. Het is 
vooral een feest van de dank
baarheid: dankbaar herdenken 
van de grootste gebeurtenis in de 
geschiedenis, nl. dat God in Je
zus Kristus een menselijk gelaat 
gekregen heeft. Wanneer je daar
over nadenkt en gelooft dat Hij 
ook ons lot wou en wil delen, dan 
kun je daar slechts dankbaar 
voor zijn. Vanuit dat dankbaar 
herdenken, ga je ook kijken naar 
het verloop van Zijn levens
wandel. 

En dan merk je dat Hij door dik 
en dun bij en tussen de mensen 
heeft gestaan en uiteindelijk Zijn 
leven heeft gegeven voor die 
mensen. Deze gedachte doet mij 
proberen om ook op die manier te 
leven: ik poog een mens van 
goedheid, vrede, waarheid en ge
rechtigheid te zijn. Maar ook van 
gebed! Ik wil dèt kontakt bewa
ren met de Vader." (pvdd) 
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