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j j De CVP hield rekening met de PRL, maar niet met de behoefte aan een 
Vlaamse consensus." 

(Hoofdredakteur Manu Ruys in „De Standaard" van woensdag 7 januari 1987) 

Onnozele Kinderen 
In de 52ste week van '86, tijdens de donkerste dagen van 

het jaar, sloot de roomsblauwe regering nog maar eens 
een Belgisch kompromis. Twee kommunautair eksplosief 
geladen dossiers, Brussel en de Kempense Steenkoolmij
nen (KS), zijn voor het kabinet Martens VI „geregeld". Het 
RTT-kontrakt en de kwestie Happart blijven in de map 
„ooit nog eens af te handelen" steken. Het bereikte 
akkoord kreeg de naam van de laatste heilige van het jaar 
opgekleefd. (Vroeger werden dergelijke pakten naar het 
onderhandelings-kasteel genoemd, nu houdt men het bij 
religieus-kerkelijke termen: St.-Anna, Pinksterplan en 
Sylvester.) 

Dit oude jaarsgedrocht is een misgeboorte voor de be
langrijkste gemeenschap van dit land. Ook wij hebben 
nooit ontkend dat er, gezien de zware problemen waarmee 
de KS worstelen, een plan nodig is. Maar het voorstel — 
onrechtmatig toegewezen aan die man met zijn mooie 
voornaam, vermits het gedikteerd werd vanuit de kabi
netszaal — is in zijn huidige vorm onaanvaardbaar. 
Vooraleer er over sanering kan gepraat worden, moeten er 
eerst waterdichte waarborgen komen inzake nieuwe 
werkgelegenheid. De toezegging van pakweg 3 miljard fr. 
voor rekonversie is een cynische giller, want elk kerste
kind weet dat je daarmee geen duizenden werkloze mijn

werkers een nieuwe job bezorgt. Het Nederlands voor
beeld is illustratief: toen de Noorderburen beslisten de 
putten te sluiten — 'n beslissing die sommigen reeds 
betreuren vanuit strategisch oogpunt — werd voor miljar
den geïnvesteerd in vervangende jobs en nu nog gaat 
jaarlijks ruim 2 miljard fr. naar deze regio. 

De regering speelt daarenboven een duivels spel. De 
werknemers van de drie oostelijk gelegen en volgens het 
plan te sluiten mijnen worden uitgespeeld tegen hun 
kollega's in de beide westelijk gesitueerde, ook al was bv. 
de Eisdense mijn vorig jaar tijdeUjk winstgevend. Eigen
lijk worden alle elementen die pleiten voor het behoud van 
de mijnaktiviteit van tafel geveegd en wordt eenzijdig 
gekozen voor kernenergie. De resoluties van het amper 
enkele jaren oude debat daaromtrent ten gunste van KS 
worden genegeerd. Neen, dit plan is er één van definitieve 
atbouw en leidt finaal tot een volledige sluiting. Zoals 
gezegd onduldbaar, zolang de beloftes voor werk in de 
demografisch jonge provincie Limburg niet hard zijn 
gemaakt. 

Ook het Brusselse vergelijk is niet te slikken. Dat 
Brussel straks ook echt een derde Gewest wordt, met zelfs 
meer bevoegdheden dan het Vlaamse en Waalse Gewest, 
is de onafwendbare konsekwentle. De bewering als zou

den de Vlamingen nu evenwaardige partners worden, 
door het feit dat zij in het agglomeratiekollege paritair 
vertegenwoordigd zullen zijn, is niet ernstig. Vanaf '88 zal 
dit kollege nog belachelijk beperkte bevoegdheden heb
ben, met name de brandweer, de 900 en de huisvuilopha-
ling... De echte beslissingsmacht zal bij het Gewest zitten, 
en daar zijn er helemaal geen garanties voor de Vlamin
gen. 

Ronduit ergerlijk is de vaststelling dat de Vlaamse 
regeringspartijen (de kemphaan en hoogst lawaaierige 
Van Rompuy inklusief) dit toegaven, op het unieke ogen
blik dat de frankofonen vragende partij waren. Het waren 
immers deze laatsten die om het geld van de suksessie-
opbrengsten bedelden, toch wel de gedroomde kans om de 
Vlaamse eisen hard te maken. Niks daarvan. 

Dat Sylvester slechts enkele etmalen volgt na het feest 
van de Onnozele Kinderen blijkt uit de nefaste gevolgen 
voor onze gemeenschap. De Vlaamse onnozelaars die 
hieraan medeplichtig zijn moeten weg als regeringsleden. 
Martens en de zijnen hoeven vanwege de Volksunie heus 
niet te rekenen op enige klementie omdat zij nu gedurende 
enkele maanden de eerste stoel bezetten in Europa. Ge
noeg is inderdaad genoegt 

(interimaris) 
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... en WIJ 
H/// 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 Wi] 
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 lezersbnef, 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

Wederkerig 
Tijdens de voorbije dagen vie

len er tientallen biezonder vrien
delijke kaartjes vol lieve wensen 
in onze redaktlebus. Waarvoor 
onze hartelijkste dank. Het doet 
deugd aan 't liart van zoveel 
lezers en adverteerders een be
moedigend woord te ontvan
gen. 

Wij kunnen onmogelijk indivi
dueel antwoorden op al deze 
sympatie-betuigingen. Uit de 
grond van ons hart wensen wij 
allen wederkerig en heel op
recht een schitterend nieuw jaar 
toe. In de hoop op een blijvende 
goede samenwerking, 

uw WIJ-redaktie 

WIE HET LINTJE PAST... 

Mijn kritiek op het stukje van dr 
WCeuppens uit Dilbeek („WIJ" van 
11 dec 11) kan alleen maar m posi
tieve zin wezen Ik vind het enorm 
jammer dat wij, Vlamingen, nog altijd 
moeten lopen met kleuren (driekleur) 
die ons iedere dag opnieuw als „nati
onaal" worden opgedrongen 

Zelfs in West-Duitsland zijn in de 
„Belgische kazernes" nog altijd drie-
kleurvlaggen te zien, die de eenheid 
moeten simboliseren van het ,,Belgi
sche volk" Het belachelijkste is dan 
nog die fameuze vlaggegroet Op de 
identiteitskaarten van Vlamingen 
staat ook nog altijd ,,Koninkrijk Bel
gië" WIJ leven dan nog altijd in 
1830'' 

Hoe lang moeten wij (Vlamingen) 
onze manke stiefbroeders (Walen) 
nog met ons meeslepen in een strijd 
die door hen gestreden wordt' 

In het buitenland en zelfs in ons ei
gen ,,Belgique de Papa" staan wij 
nog altijd geboekt als Belgen zonder 
meer 

In Nederland beginnen de TV-
presentators reeds in te zien dat er 
toch een verschil blijkt te zijn tussen 
Vlamingen en Belgen Van een gelijk
schakeling van beiden kan geen 
sprake zijn daar er meer Vlamingen 
rondlopen dan Walen in het kunstma
tig gemaakte Rijk van koning Boude-
wijn I Meer nog het volstaat dat één 
franstalige in onze kringen bin
nensluipt en WIJ beginnen jammerge-
noeg allemaal de taal van Molière te 
balken Arm Vlaamse volk' 

De driekleurvlag moet nu vroeg of 
laat eens gaan scheuren, hopelijk ge
beurt dat vlug en in ons voordeel 

D.O., Mechelen 

PENSIOENSPAREN 

Ik ben het kotsbeu over het,,Pensi
oensparen" te lezen Sommige kran
ten k)v halen 50 % van reklaamin-
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 redenenng 
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 in 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 è 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 pensionering 
in 1946' Nog met die 1000 fr 

O.B., Gent-Mariakerke 

WINKELZONDAG 

De wet bepaalt dat een voedings-
winkel mag openhouden op zaterdag 
en zondag mits kompensatiedag 
(sluitingsdag) in de week 

In het buitenland (Duitsland, 
Oostenrijk en Frans-Vlaanderen) 
moeten de winkels dicht ('s woens
dagnamiddag, zaterdagnamiddag en 
zondat, dat is wet) Nu willen de 
grootwarenhuizen open op zondag 
Zo zullen weerom vele kleinhande
laars verdwijnen Niet alleen dat, 
maar dan kan het grootwarenhuis 
vragen wat ze willen Waarom dan 
geen 150 Bf voor een brood want de 
bediende of verkoopster moet ook be
taald op zondag' En dan geen aal
moes van 50 Bf per uur zonder te 
spreke" vai da 25 Bf belastingen die 
er van af gsan 

De voorstanders van de zondagso
pening moeten dan maar het gelag 
betalen U voelt het, ik ben geen voor
stander van winkelopening op zon
dag Anders gebeurt hier wat in Ame
rika gebeurt, waar alles dag en nacht 
open IS Ik hoef geen 100 gram prali
nes te hebben 's nachts om twee uur 
want dan slaap ik 

E.A., Merksem 

PERMEKE 

Als trouwe lezer van ons weekblad 
heb ik mij met de bon in de hand, 
voor het bekomen van een gratis 
Permeke-reproduktie, naar Oostende 
gespoed 

Mijn ontgoocheling was echter 
groot, tien ik er i p v de geciteerde 
reproduktie, een doodsimpele raa 
maffiche voor mijn bon in ruil kreeg 

Ik ben overtuigd dat ik met de enige 
verontwaardige zal zijn 

C.V., Brugge 

DE GOEDE WEG 

De recente evolutie m het 
,,Volksunie-gedrag" op het politiek 
terrein beoordeel ik als positief en 
wordt ook door met weinigen als dus
danig ervaren De VU was, is en blijft 
de partij-politieke motor in het Vlaams 
streven naar Zelfbestuur 

Maar een zeer belangrijke verande
ring, die uiterst dnngend nodig en zo 
logisch IS, ligt hierin, dat de partij 
weer en nog meer dan m haar beste 
tijd, duidelijke en krachtige standpun
ten inneemt omtrent alle aspekten 
van het maatschappelijk leven die po
litiek dienen benaderd te worden 

De partij moet hier met alle moge
lijk dynamisme m doorgaan, ook als 
haar dat met altijd in dank wordt afge
nomen Er IS zeker een toekomst voor 
een partij die de verzuiling en de po
litieke benoemingen aanpakt, die 
vecht voor een gezond leefmilieu, 
voor vrede en ontwapening Vooreen 
partij die de zielloze ontwikkelings
hulp op een menselijk peil wil bren
gen Er IS ongetwijfeld plaats voor 
een partij die naast de Vlaamse meter 
van Zelfbestuur, ook rechtvaardig
heidspartij IS 

De VU mag zich in deze opdracht 
nooit meer laten afremmen, door een 
steeds kleiner aantal politiek onvol-
wassenen, die denken dat er og een 
partij kan groeien en bloeien, alleen 
maar rond kommunautaire tegenstel
lingen Nu voortdoen, zonder omkij
ken IS de enige, mogelijke weg Wie 
met wil of kan volgen, haakt beter af 
Men zal er deze Volksunie alleen 
maar een grote dienst mee bewijzen 

H.V.D.A., Schoonaarde 

KOMENDE 
MIJNSLUITINGEN? 

De aanslepende komedie rond 
Happart verdwijnt in het mets als men 

deze vergelijkt met wat Limburg te 
wachten staat' 

Het IS best mogelijk dat Limburg 
deze dagen een Kerst- en Nieuw
jaarsgeschenk wordt aangeboden 
dat duizenden gezinnen in de misene 
brengt de sluiting van de mijnen Eis
den, Waterschei en Winterslag' 

Beseffen de beleidsmensen van dit 
verrotte land wel terdege wat dit kon-
kreet betekent' Wat dit aan gevolgen 
heeft voor de ekonomie, de koop
kracht, het onderwijs, m gebieden zo
als de Maaskant en de Kempen ' Wat 
dit aan werkloosheid en de daarbijho-
rende ontmoediging teweegbrengt' 

En zeggen dat dit allemaal voor
speld werd door de enige ekonomist 
van dit formaat die Limburg ooit ge
kend heeft prof -pnester en ekono-
nomist Karel Pinkxten die toen reeds 
schreef ,,Zorg voor nevenbedrijven 
of de mijnbouw is ten dode opge
schreven'" Pinkxten werd hooghar
tig genegeerd en doodgezwegen i 

De politici, van gelijk welke kleur, 
die het in dit land bijna onafgebroken 
voor het zeggen hebben gehad, met 
of zonder volmachten, zijn doof ge
bleven en hebben geweigerd resoluut 
de Vlaamse kaart te trekken, met alle 
gevolgen vandien Deze lakse hou
ding heeft nu angstwekkende gevol
gen van broodroof voor duizenden 
gezinnen Enkele uitzondenngen met 
te na gesproken werd er met gedacht 
aan rekonversie Deze dagen nog 
gaan bedrijven m Limburg ,,de fles 
op" en staan honderden werknemers 
op de straat Voeg daarbij nog de dui
zenden die op straat staan bij de mo
gelijke sluiting van de aangehaalde 
mijnen 

Nu pas wordt duidelijk wat een ne
faste politiek ten nadele van Vlaande
ren werd gevoerd omdat deze be
leidsmensen doof gebleven zijn voor 
de naakte cijfers van de geldstroom 
van noord naar zuid, zoals dat reeds 
ten overvloede werd aangetoond 
door Leuvense ekonomisten of door 
prof De Saeyere (LUC-Diepenbeek) 

Het zou wel eens een erg pijnlijk 
ontwaken kunnen worden wanneer 
duizenden gezinnen aan de lijve 
gaan ondervinden wat de gevolgen 
zijn van de mijnsluitingen' 

Arm Vlaanderen! Arm Limburg' 

IJzerbedevaartkomitee, 
gewest Maaseik 

WIE HET LINTJE PAST... 

Ze hangen er, en ze hangen er 
definitief, de sjerpen van de VU-
burgemeesters, vastgeknoopt aan de 
ambtswoning van ,,premier" 
Martens 

De deurknop van monsieur Wilfned 
IS meer dan simbolisch of toeval Mar-

Deze week 
in Knack Magazine 

De virussen 
In de schemerwereld tussen levende en dode materie 

bewegen zich de vreemdste wezens. Ze zijn zelfs voor een 
optische mikroskoop onzichtbaar, maar ze zijn wel erg 

machtig. Ze hebben de evolutie beïnvloed en ze geselden de 
aarde met epidemieën ; de virussen. 

De beurs in '87 
1986 was een uitstekend jaar voor 
de Brusselse beurs Hoe kondigt 
1987 zich aan '' Knack vroeg aan 
dne beleggingsbladen wat zij van 
de komende maanden verwach
ten 

Jeroen Brouwers 
De Leo J Krynpnjs voor een lite
rair debuut werd in 1986 weer 
uitgereikt Jeroen Brouwers 
schnjft in Knack deze week de 
geschiedenis van deze prijs, en de 
rol die Angèle Manteau daarbij 
heeft gespeeld Brouwers deze 
week in Knack 

Nico Claessen 
Nico Claessen was een van de Bel 
gische vedetten op de voorbije 
mundial in Mexico Dat leverde 
hem een kontrakt op bij het Lon-
dense Tottenham Hotspur 
Knack was in Londen en sprak 
met Claessen 

Auto-bijiage. 
Hoewel er dit jaar geen salon 
voor personenwagens wordt 
georganizeerd is Knack toch pre
sent met zijn jaarlijkse special 
Deze week in een extra-bijlage 
alles wat er op en rond de auto 
aan nieuws te vertellen valt 

tens verhuisde letterlijk en figuurlijk 
van de barnkaden van de Vlaamse 
beweging naar de woonplaats van de 
Belgische nummer 1 ,,Parijs" ligt 
ons nog vers in het geheugen 

Proficiat aan deze VU-burgemees-
ters, omdat ze nog militant en ludiek 
kunnen zijn in dit triestige politieke 
spel 

De (Belgische) minachting voor de 
Vlaamse meerderheid in dit land 
bestaat sinds 1830 tot 1986 ononder
broken 

Er zijn dus redenen te over om dit 
trikolore simbool voorgoed uit onze 
Vlaamse gemeentehuizen te bannen, 
te beginnen met het ambtslint onzer 
burgervaders 

Alle romantiek ten spijt de ,,Bel
gen" onder ons Vlamingen zijn goed 
op weg om hun geliefde kleuren ver
der te laten aanbidden, o a via de 
met rode tong en klauwen gesierde 
leeuw De Vlaamse beweging werd 
hiermede ronduit een kaakslag toe
gediend, die eeuwig te lande zal 
prijken 

Heren Vü-burgemeesters, U hebt 
bewezen dat noch de Vlaamse bewe
ging, noch Uilenspiegel dood zijn, 
laat het a u b met enkel bij deze een
malige simbolische daad 

Wie onder jullie (liefst allen) zorgt 
als eerste voor een alternatief Vlaams 
l int ' En wat betreft jullie trikolore lin
ten ze hangen er, en ze hangen er 
(hopelijk) dehnitief 

F.v.d. Wijngaerde, Dilbeek 

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

D Te Huur, Antwerpen, Draakstr 38 
Gemeubelde studentekamers, fiets-
stalling, keuken, zitplaats en badka
mer gemeenschappelijk Alle kamers 
met wasbak vanaf 2500 fr Tel na 
19u 03/322 86 13 
D 19-jarig, dnetalig ongehuwd meisje 
met A2 diploma bureelwerken zoekt 
een betrekking in het Brusselse of op 
de as Brussel-Ninove Kan nog wer
ken als stagiaire Voor ml zich wen
den tot senator-burgemeester dr J 
Valkeniers, 02/569 16 04 

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

Attente 
voorzitter... 

Tijdens de voorbije veertien da
gen viel er, met uitzondering van 
het zg. Sylvester-akkoord, weinig 
politiel< nieuws te rapen. Toch 
haalde VU-voorzitter Jaak Ga
briels een aantal keren de pers. 

In zijn Kerstbcx)dschap uitte de 
voorzitter zijn ontgoocheling over 
het uitblijven van echte vrede in 
de wereld en in eigen land. Ook 
de Belgische gezagsdragers heb
ben tijdens het afgelopen jaar 
geen oprechte belangstelling op
gebracht voor het diepgeworteld 
verlangen near vrede. Gabriels 
veroordeelde zeer scherp de hy-
pokrisie van de regering, „die 
verbaal wel pleit voor vredesini
tiatieven, maar ondertussen de 
ogen sluit voor het bloed dat aan 
de Vlaamse kades kleeft". 

Tegelijkertijd verwoordde Ga
briels ook zijn diepe teleurstelling 
over het uitblijven van een gebaar 
van vergeving en verzoening in 
eigen land. ,,Dit is de 42ste keer 
dat Kerstmis herdacht wordt zon
der amnestie." 

...tijdens 
Kerst- en... 

De VU-president reageerde 
ook vinnig op de staking van een 
aantal Antwerpse stadshavenar
beiders, die zich a.h.w. het „pira-
tenrecht" toeëigenden om de ha
ven te blokkeren en aldus aan
zienlijke schade toe te brengen 
aan die haven. „Tengevolge van 
deze akties werden duizenden 
tonnen naar andere havens ver
scheept en heel wat vaste belan
gen werden zwaar aangetast, wat 
een zware hypotèek betekent 
voor de attraktiviteit van de Ant
werpse haven." 

Het moet, aldus Gabriels, eens 
en voorgoed onmogelijk gemaakt 
worden dat, omwille van het be-

w^t 
perkt belang van enkele honder
den, het belang van een wereld
haven en het belang van Vlaan
deren wordt geschaad. „Want, 
wat ook de eisen van het perso
neel van de stedelijke sleepdien-
sten zijn en hoe terecht sommige 
klachten ook wezen, de middelen 
die aangewend worden zijn on
aanvaardbaar. " De roep om deze 
overheidsdiensten te privatizeren 
dreigt door dergelijke akties in
derdaad gerechtvaardigd te klin
ken. 

Jaak Gabriels zal in het parle
ment stappen zetten om dergelij
ke toestanden in de toekomst on
mogelijk te maken. Voor de VU is 
het immers duidelijk dat de posi
tie van de Antwerpse haven bin
nen het kader van het Vlaamse 
havenschap onaangetast moet 
blijven in de harde internationale 
konkurrentieslag. 

...Nieuwjaars-
vaicantie 

Daags vóór Nieuwjaar drong 
Gabriels erop aan dat de Belgi
sche regering, nu zij gedurende 
zes maanden als voorzitter van 
de Europese Gemeenschap fun
geert, initiatieven neemt om ech
te stappen naar vrede te zetten. 

1987 heet het „Jaar van het 
Leef milieu" \e zijn. In dit verband 
vraagt de VU-voorman dat er 
doortastend zou worden opgetre
den tegen de schandalige verloe
dering van onze natuurlijke om
geving. „Konkreet moeten grens
overschrijdende maatregelen ge
nomen worden tegen de bijna 

NUFJS^ 
Johan Artois, 
D De VU-kaderleden ontvin
gen tijdens de Kerstvalcantie 
een „doe-blad". Wat is de be
doeling? 

,,Dit doe-blad, door Toon van 
Overstraeten „'t laWIJtje" ge
doopt, wil vooral een spits aktie-
blaadje zijn voor allen die in de 
Volksunie verantwoordelijkheid 
dragen. Gedaan dus met de sten
cils. 

Het starten en opvolgen van 
akties, kampanjes en projekten 
zullen voortaan langs dit kleine 
broertje van ,,WIJ" gebeuren. 
Eind december rolde het eerste 
nummer van onze eigen pers, 
volledig gewijd aan het projekt 
,,Jongeren ten huize van". Een 
projekt waarmee we vastberaden 
en volgehouden de partijverjon
ging willen doorzetten." 

D Het blijft niet beperl̂ t tot de 
jongeren, vermits straks ook 
het „zuiver water" speciale VU-
aandacht krijgt. 

,,Een tweede mirakel dat wij dit 
in niuewe jaar willen verwezenlij
ken is de kampanje ,, Water is 
waardevol". Eerstdaags rolt 
daaromtrent een ,,laWIJtje" van 
de pers. 

Heel wat arrondissementen en 

VU-sekretariaat 
afdelingen gingen reeds van 
start. In het voorjaar volgen ka-
derdagen per waterbekken, er ko
men regionale ontmoetingsda
gen, een grote nationale water-
happening, een charter van waar
devol water, enz. 

Kortom, heel Vlaanderen moet 
weten dat de Volksunie zich op
recht bekommert om waardevol 
water en terzake het voortouw 
neemt. Wat in Nederland kan, 
waarde waterkwaliteit flink verbe
tert, moet ook in Vlaanderen kun
nen." 

D Zijn er nog meer akties ge
pland? 

,,Wel, laat ons het zo formule
ren: weinig weken van '87 zullen 
voorbijgaan zonder één of ander 
VU-initiatief. Want, samen met de 
verjonging van het VU-kader 
wordt langs dialoog- en studieda
gen gewerkt aan de ,,verjonging" 
van het programma. 

Ook wordt gestart met de voor
bereiding van het VU-kongres 
van begin 1988, dat gewijd zal 
zijn aan de nieuwe politieke kui
tuur. En een datum die iedereen 
nu reeds mag noteren is deze van 
onze grootse meeting op 12 
april." 

D Ziet U, met de relatief be
perkte bezetting van het centra
le VU-sekretariaat, de grote ver
wachtingen in te lossen? 

„Wanneer dit sekretariaat dit 
aankan, dan is dit in belangrijke 
mate te danken aan senator Van 
Overstraeten. Toon is overigens, 
samen met de voorzitter en de 
algmene sekretaris, mee verant
woordelijk voor de dagelijkse poli
tieke werking van de partij. Hij is 
er steeds in geslaagd het beperkt 
aantal personeelsleden van dit 
sekretariaat te smeden tot een 
hechte groep. Zonder al te veel 
oog voor titels en vaste werkuren 
wist hij meer dan het menselijk 
mogelijke uit elkeen en de groep 
in haar geheel te halen. 

Wij hopen de hoge verwachtin
gen die in ons, het VU-personeel, 
gesteld worden niet te bescha
men. " 

D Wat is uw wens voor de VU-
militanten in het nieuwe jaar? 

,,Heel eenvoudig: dezelfde 
mentaliteit als deze die de nieuwe 
voorzitter, sekretaris en het hele 
partijbestuur bezielt: het geloof in 
de overwinning. En de wil daar
voor bergen te verzetten." 

XF iHni^Ci^ IN 

""NIEUMS 
hopeloze vervuiling van rivieren, 
stromen en zeeën." De VU roept 
het nieuwe jaar uit tot „Jaar van 
het zuiver water" en zal daarrond 
aktie voeren. Ook herhaalde Ga
briels zijn verzet tegen een vijfde 
kerncentrale en een milieuvernie-
tigende Super Snelle Trein (SST). 

Op nieuwjaardag riep de Brugse helleman met luide stem het jaar 
'87 uit tot Breydel- en De Coninckjaar. Dit jaar is het immers precies 
een eeuw geleden dat het bekende standbeeld van de beide vrijheids-
helden uit 1302 werd onthuld. 

Het hele jaar door worden er in dit kader feesten en manifestaties 
opgezet, waarvan de internationale Gulden-Sporen-Marathon tussen 
Kortijk en Brugge op 11 juli ongetwijfeld een hoogtepunt wordt. Over 
één en ander zult U de komende maanden nog meer vernemen in dit 
blad. 

(foto: Jan Vernieuwe) 

Tot slot wil de vu speerpunt 
zijn van een nieuwe politieke kui
tuur, „in de zin van meer open
baarheid van bestuur, tegen de 
versmachtende verzuiling en 
voor een fijnere en vluggere wer
king van de demokratische struk-
turen". Dit alles kan via een door
dachte Vlaamse strategie, geba
seerd op nuchtere zakelijkheid. 

Uit dit alles blijkt dat de VU-
voorzltter niet van plan is op zijn 
lauweren te rusten. Hij roept 
daarenboven alle VU-mandataris-
sen en -kaderleden op om de VU-
ambities tijdens dit vermoedelijk 
erg drukke jaar te helpen realize-
ren. 

'n Beetje vrij 
Net vóór Kerstmis verleenden 

de Sovjetautoriteiten amnestie 
aan de wereldberoemde atoom
geleerde Andrei Sacharov en 
diens echtgenote. Althans ge
deeltelijk. Na zeven jaar verban
ning in de ,.verboden stad" Gorki 
mochten deze ,.dissidenten" ein
delijk terugkeren naar hun huis in 
Moskou. 

De Russische leiders lieten 
zelfs toe dat hij vrijelijk de interna
tionale pers te woord stond. Sa
charov brak een lans voor de 
vrijlating van alle dissidenten, 
sprak over de afschuwelijke om

standigheden in de gevangenis-
kampen, het gebrek aan vrije me
ningsuiting in zijn land, enz. Een 
uitreisvisum naar het Westen 
wordt echter niet toegestaan aan 
het echtpaar Sacharov. Ze zijn 
dus maar een beetje vrij. 

Gorbatsjov lijkt ook vastbeslo
ten een oplossing te zoeken voor 
het jarenlange Afghanistan-pro-
bleem. Deze oorlog lijkt hoe lan
ger hoe meer op een moordende 
uitputtingsslag, waarbij geen van 
de strijdende partijen zicht heeft 
op een overwinning. 

Sclieermes 

Sacharov 
in Moskou 

Veel minder geruststellend is 
het voornemen van de Sovjetlei
der om de nationalisten in de 
diverse republieken harder te 
gaan aanpakken en bestrijden. 
Zullen de thans opgesloten dissi
denten vrij gelaten worden om 
plaats te ruimen voor ,,lastige" 
nationalisten ? En de teruggetrok
ken troepen uit Afghanistan inge
zet in de naar autonomie smach
tende regio's? 

De Volksunie en de SP eisen 
de oprichting van een parlemen
taire onderzoekskommissie om 
na te gaan of de beweringen 
inzake het geknoei met de zg. 
,,Groene Gordel" juist zijn. 

Zaterdag pakte „Gazet van 
Antwerpen" uit met beweringen 
van een kabinetsmedewerker van 
de huidige minister van ruimtelij
ke ordening, Jean Pede. Volgens 
deze man zouden er in de periode 
dat de CVP-er Mark Eyskens mi
nister voor streekekonomie was 
(1977) ,,grote onregelmatighe
den" zijn begaan. Hij beweert 
zelfs gezien te hebben hoe ge
plastificeerde plannen langs de 
achterkant met scheermesjes 
werden bewerkt om aan bepaalde 
stukken op het gewestplan een 
nieuwe bestemming te geven. 
Deze wijzigingen noemde Pede's 
medewerker volkomen willekeu
rig en het gevolg van vriendjespo
litiek, ,,waarbij omkoperij sche
ring en inslag was". Geen lichte 
beschuldigingen dus. 

Het is trouwens niet de eerste 
keer dat er sprake is van mogelijk 
geknoei met deze Groene Gordel. 
Het Hoog Komitee van Toezicht 
en het parket zijn sinds geruime 
tijd bezig met een onderzoek, 
maar enige vooruitgang in dit 
dossier is niet bekend. En enkele 
maanden geleden werd trouwens 
de naam van Pede genoemd, de 
man die nu aanklaagt... 

Eyskens 
in opspraak 
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Wi\ 
,,...maar kijk niet naar mijn daden!" 

Wordt 1987 het Jaar van de 
Belastingsverlaging ? 

Wanneer we de verklaringen van de ministers uit de regering mogen geloven 
wordt 1987 het Jaar van de belastingsverlaging. Reeds in de regeringsverklaring 
werd ons voorgespiegeld dat de belastingen niet zouden verhoogd worden. 
Jammer genoeg bewijst de realiteit het tegendeel. Wanneer men spreekt over 
belastingsverlaging en -hervorming wordt steevast ven/vezen naar het Ameri
kaanse voorbeeld, maar is dit wel zo gunstig ? 

In deze bijdrage willen we trachten na te gaan hoe de werkelijkheid er uitziet. 

DE minister van Financiën 
heeft verklaard dat hij dit 
jaar een wetsontwerp zal 

indienen dat drie luiken zal bevat
ten: vereenvoudiging, verminde
ring van nutteloze en inefficiënte 
fiskale uitgaven en verlaging van 
de fiskale aanslagvoeten. Mooi 
zo, met de principes zal iedereen 
het wel eens zijn, maar wat met 
de konkrete uitwerking. 

Het Amerikaanse 
voorbeeld 

Politici en belangengroepen 
van allerlei slag hebben de 
slechte gewoonte aangenomen 
steeds te verwijzen naar de ,,be
lastingsrevolutie" in de Vere
nigde Staten. Zelden krijgt men 
echter de konsekwenties te ho
ren van de verlaging van de tarie
ven die werden doorgevoerd. 

Vooreerst is ons belasting-
sisteem moeilijk of niet te verge
lijken met dat in de Verenigde 
Staten en vervolgens lijkt het ons 
ondenkbaar dat de regering en 
haar meerderheid sterk en sta
biel genoeg is om een gelijkaar
dige spektakuJaire belastingsher
vorming door te voeren. 

Het aantal tarieven voor de 
personenbelasting werd terugge
bracht van 14 naar 2 (bij ons zijn 
er 22). De 14 bestaande tarieven 
in de VS gaande van 10 tot 50 % 
wordt teruggebracht tot twee 
vaste tarieven van 15 en 28 % 
met een bijkomende schijf van 33 
% voor de hoge inkomens. Om 
deze vereenvoudiging haalbaar 
te maken werd er echter 
drastisch gesnoeid in de fiskale 
uitgaven (of anders gezegd de 
toegelaten aftrekmogelijkheden 
om het belastbaar inkomen te be
palen). Zo werden de aftrekbaar
heid van de intrestlasten op lenin
gen voor onroerend goed die 
vroeger onbeperkt konden afge
trokken worden tot de intrestlast 
voor het eigen woonhuis en een 
tweede residentie. 

De intresten op leningen voor 
verbruiksgoederen (auto, huis
houdelijke apparaten, enz...) 
mochten steeds volledig worden 
afgetrokken, nu niet meer. Ver
der werden strikte beperkingen 
ingevoerd voor de aftrekbaarheid 
van het pensioenspaarplan (bij 
ons wordt het nu juist ingevoerd) 
en de verkregen meerwaarden 
worden nu bij het inkomen ge
voegd wat vroeger niet het geval 
was. 

De bedrijven 
Kortom, de vereenvoudiging 

werd verwezenlijkt door de fis
kale massa met 20 % te vergro
ten. Bij dergelijke hervormingen 
zijn er onmiskenbaar winnaars en 

verliezers. In de VS behoren de 
armsten en de rijksten tot de ka-
tegorie der winnaars. Ongeveer 
zes miljoen gezinnen met een 
laag inkomen zullen door het 
nieuw sisteem vrijgesteld worden 
van belasting, terwijl de belasting 
op de grote fortuinen beperkt 
blijft tot 28 % (in speciale geval
len 33 %). Maar de gemiddelde 
inkomenskategoriën zullen hun 
belastingvoet zien stijgen van 
13,2 tot 17,6 %. 

In de komende vijf jaar zullen 
de partikulieren in de VS 4.800 
miljard BF minder belastingen 
betalen. 

Voor de bedrijven wordt de be
lastingsvoet teruggebracht van 
46 naar 34 % (bij ons 43 %) maar 
de belastbare massa wordt met 
20 % verhoogd. Deze tariefverla
ging gaat daarenboven gepaard 
met de afschaffing van het be
lastingskrediet voor investerin
gen en de afschaffing van de mo
gelijkheid het volledig bedrag van 
de verliezen uit het verleden over 
te dragen naar het lopende aan
slagjaar. 

Men moet echter weten dat 
slechts weinig ondernemingen in 
de VS echt meer dan 34 % be
lastingen betaalden omdat er zo
veel uitzonderingen en aftrekmo
gelijkheden bestonden. Enkele 
voorbeelden: IBM betaalde 9,4 
%, Boeing slechts 0,9 % en 
Westinghouse 3 %. 

De bedrijven die profijt doen 
aan de nieuwe tarieven zijn 
vooral te vinden in de diensten-
sektor (sektor die de grootste 
ekspansie kent in de VS en veruit 
de meeste werkgelegenheid 
kreëert). In totaal zullen de onder
nemingen ongeveer hetzelfde be
drag aan belastingen meer beta
len dan hetgeen de partikulieren 
minder betalen. 

En bij ons? 
Onafgezien van de schaalver-

schillen tussen ons land en de VS 
stellen we vast dat in ons land de 
belastingswetgeving sterk geëvo
lueerd is sinds de basiswet van 
1963. Zeven van de tien ba
sisprincipes van deze wet zijn 
verdwenen onder meer de maxi
male tarief van 50 %. 

Merkwaardig genoeg waren 
het precies liberale ministers van 
Financiën die steeds opnieuw 
aan de fiskale wetgeving gingen 
prutsen. Jaar na jaar werden 
nieuwe fiskale bepalingen inge
voerd, uitzonderingen gekreëerd, 
bijkomende tarieven ingevoerd 
zodat men een genie moet zijn 
om de bestaande archaïsche 
wetgeving te ontwarren. 

Ons land heeft -i--1430 miljard 
fiskale ontvangsten en volgens 
het senaatsverslag bij de 
rijksmiddelenbegroting 1987 +-
530 miljard fiskale uitgaven. Dit 

wil dus zeggen dat mits de af
schaffing van alle fiskale uitga
ven alle aanslagvoeten voor iede
reen met ongeveer 30 % zouden 
kunnen verminderd worden zon
der nadelig gevolg voor de 
staats-
inkomsten. 

Het is uiteraard onmogelijk, ja 
zelfs onaanvaardbaar alle fiskale 
uitgaven af te schaffen. Het is 
toch ondenkbaar dat men geen 
rekening zou houden met ge-
zinslast, echte bedrijfslasten, in
vesteringen enz... De aandach
tige lezer heeft het basispro
bleem dadelijk ontdekt, waar 
stopt men deze fiskale uitgaven 
en voor wie? Dat is de basisvraag 
en de funadmentele beleids
keuze. Belastingshervorming kan 
dus ook bij ons maar daarvoor zal 
veel moed nodig zijn, grote poli
tieke stabiliteit en weerstandsver
mogen tegen alle denkbare druk-
kingsgroepen. Een echte globale 
belastingsverlaging echter is en
kel denkbaar wanneer het over-
heidsbeslag op onze ekonomie 
afneemt of wanneer de ekonomi-
sche groei opnieuw fors zou toe
nemen wat niet verwacht wordt. 

De verî eerde Iceuze 
Alhoewel de CVP-PVV rege

ring sinds 1981 over belastings
beperking en belastingsverlaging 
praat blijft de fiskale druk onver
stoord stijgen. In 1974 bedroeg 
de belasting op het arbeidsinko
men 35,1 %; in 1978: 37;9 %; in 
1981: 44,8 %; en in 1987: 50,1 
%. De stijging van de jongste ja
ren is niet te wijten aan een echte 
tariefverhoging als zodanig maar 
aan de inlevering van de in
dexaanpassing van 2 % in 1984 
en 1985 die zal gevolgd worden 
door de eerste van 1987. 

Het is toch normaal dat met 
dergelijke belastingsdruk op ar
beid de neiging tot belastingsont
wijking toeneemt en dat de on
dernemingen trachten arbeids-
kontrakten te vervangen door 
machines omdat de totale ar
beidskost veel te hoog wordt ter
wijl het nettoloon voor de arbei
der onvoldoende evolueert om 
hem blijvend te motiveren. Het 
gevolg van dit alles is een toe
name van het zwart circuit, ge
ringe neiging tot investeringen in 
arbeidsintensieve ondernemin
gen, gebrek aan motivatie bij ka
ders, bedienden en arbeiders, 
rem op nieuwe initiatieven. 

Een moedige herdenking van 
het financieringssisteem van de 
sociale zekerheid waardoor de 
parafiskale druk op de lonen af
neemt is dan ook dringend nood
zakelijk samen met een verstan
dige en diepgaande globale her
vorming van de fiskale wetgeving 
gericht op de toekomst. 

Hiertoe is het echter ook aan
gewezen waarborgen te voorzien 
voor het handhaven van de wet
telijke gedurende een voldoende 
lange periode. De jaarlijks weer
kerende wijzigingen aan de fis
kale wetgeving vermindert niet al
leen de onrechtszekerheid van 
de burgers maar ook het vertrou
wen van de binnen- en buiten
landse investeerder. 

André Geens 

PENSIOEN
SPAREN 
^ De inhoud van het konink-

^^^ lijk besluit betreffende het 
y ^ „derde-ieeftijd-sparen" werd in 
8 ^ een vorig nummer al duidelijk 
U J toegelicht. Over de gevolgen 
h^ van de wet bestaat echter min-
%if% der klaarheid. Sommige politici 
^S, lijken de maatregel te willen op-
%M blazen tot een liberaal parade-
nmJ paardje. De wet op het pensi-
I X I oensparen moet tot zijn ware dl-
i*™* mensie herleid worden. 

Ten eerste kan men bezwaar
lijk over een noemenswaardige 

^ belastingsvermindering spre-
2 | 'f*"- Per gezin kan men jaarlijks 
pam ten hoogste 20.000 Bfr. perper-
e j» soon van het belastbaar Inko-
^ 2 men aftrekken als men dat geld 
2 i Immobiliseert tot de pensioen-
„ ^ gerechtigde leeftijd. 
1 ^ Ten tweede is de stimulans 
^ die van het pensioensparen zal 
W^ uitgaan op de beurs evenmin 
^ f i signifilant. Gesteld dat 1 mil-
I f ü joen mensen van de wet ge-
^ bruik maken, komt er jaarlijks 
^ 20 miljard fr. op de kapitaal-
^ " * markt. Aangezien van het totaal 
^ bedrag minimum 30 % in Belgi-
^ p sche aandelen moet belegd 
^ y worden, kunnen we schatten 
S «'af van de 20 miljard fr. nauwe-
C lljks 10 miljard naar de Belgi-
^ ^ sche beurs zal vloeien. 
^ Als u weet dat één kapitaal-
y j verhoging van een grote hol-
mmi ding snel een tiental miljard kan 
U J bedragen, dan begrijpt u dat de 
H » beursstimulering beperkt, zo-
1 / ^ niet onbestaande zal zijn. 

INVESTERINGEN 
• 1 Uit gegevens van het Nati

onaal Instituut voor de Sta-
1 ^ tistiek (NIS) blijkt dat de in

vesteringen 1986 vrij sterk toe-
^j genomen zijn t.o.v. 1385. 

Tijdens de eerste 9 maanden 
1 ^ van '86 lagen de investeringen 
^m van alle BTW-plichtigen 10 % 
1 ^ hoger dan in bezelfde periode 
^ e van '85. Daarbij liggen de in-
y ^ l vesteringen van de niet-
a ^ industriële bedrijven (+ 13,5%) 
l A i duidelijk voorop op die van de 
^ industriële bedrijven (+ 7 %). 
1 ^ De tekstielnijverheid kent de 
^ sterkste toename van de in-
U J vesteringen in Industriële be-
smJ drijven. 

^ Twee bedenkingen kunnen bij 
^ r die evolutie gemaakt worden. 
M Ten eerste gaat die investe-
^ n ringstoename gepaard met een 
2 (^3li"9 van de omzet (- 3,3 %). 
1 ^ De invloed op de werkgelegen-
I»» heid van deze rationalisatie-
^ ^ investeringen zal dus niet posi-
^m tief zijn. Ten tweede blijven we 
m.| het gebrek aan een regionale dl-
„ ^ mensie van de NIS-cijfers be-
^ treuren. 

DIT IS BELGISCH 
^ Het identifikatiemidddel 

^ 2 „Dit is Belgisch" doet het niet. 
^ 2 De Belgische afkomst van onze 
|M8S produkten levert in het buiten
tje land geen enkele positieve 
^m waardering op voor onze pro-
^ y dukten. België geniet In het bui-
^^^ tenland, ook in Europa, een 
l ü slecht en weinig herkenbaar 
|«w» imago. 

IsTI Een werkelijke Belgische 
^ identiteit bestaat dus noch in 
^^ België zelf, noch in het buiten-
^ land. Dit besluit het INRA, een 
^ ^ internationaal onderzoeksburo, 
' ^ ^ uit een opiniepeiling die in Eu-
^ ropa en de VS gehouden werd. 

1^^ Terloops wordt In deze opinie 
^^ de onkunde bewezen van de 
ü l Amerikanen tegenover „Belgi-
|«>» sche eigenschappen". 
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Iran weet „Muiden Chemie" iiggen 

Ook Nederland levert 
explosieven 

Dat het voor Iran de jongste jaren niet moeilijk is 
geweest om wapens te bemachtigen kon u de vorige 
weken uitgebreid in dit weekblad lezen. 

Ook Nederland exporteerde de jongste twee jaar 
ongeveer anderhalf miljoen ton explosieven naar de 
theokratische oorlogsstaat. 

INDERDAAD, ook het land dat 
in haar buitenlandse politiek 
tot voor kort opviel met het 

befaamde moralistische opgege
ven vingertje verdiende tientallen 
miljoenen aan het leger van Kho-
meiny. 

Het bewuste bedrijf heet 

de Koninklijke Nederlandse 
Springstoffenfabriek en is voor 
vijftig procent in handen van de 
Nederlandse staat. De regerings-
kommissarissen hoefden echter 
nergens tegen te protesteren, of
ficieel betrof het een keten van 
leveranties aan Joegoslavië. 

j j Muiden Chemie" 
De Koninklijke Springstoffen — 

in de volksmond beter bekend als 
Muiden Chemie — is een van de 
meest beruchte fabrieken van 
Nederland. De bedrijfshal in Mui
den bij Amsterdam vloog al enige 
malen de lucht in. De autoriteiten 
zijn eigenlijk van mening dat een 

dergelijke onderneming niet lan
ger past binnen de fijnmazige 
struktuur van de Randstad. En zo 
toverde Hans Wiegel, de gouver
neur van Friesland, enige tijd ge
leden Muiden Chemie uit de hoed 
als belangrijke bijdrage aan het 
oplossen van de werkloosheids-

Ook Khomeiny weet 
Nederland liggen... 

problemen van de gemeente Kol-
lumerland. Het rechtse gemeen
tebestuur durfde deze hulp van 
hogerhand eigenlijk niet te weige
ren en vroeg om advies bij de als 
kritisch bekend staande milieu-
inspekteur A. Koers. 

Koersen... 
Deze overheidsdienaar had 

vele vraagtekens, vooral omdat 
de fabnek aan de rand van een 
belangrijk natuurgebied gesi
tueerd moest komen. Hetgeen 
Wiegel met belette om entoesiast 
de eerste paal de drassige grond 
in te heien terwijl de bedrijfsver-
gunning nog onzeker was. De 
aanvankelijke skepsis van de mi-
lieu-inspekteur verdween echter 
als sneeuw voor de zon. En wie 
schetst de verbazing van ge
meentebestuur en kritici toen mi-
lieu-inspekteur Koers als een 
haas zijn overheidsbaan verliet? 
Koers is sinds kort de nieuwe 
direkteur van de kruitfabriek in 
aanbouw! Voorwaar een opmer
kelijke karrièresprong... 

De bouw van de fabriek met de 
dollars van Khomeiny gaat door. 
De werkgelegenheid die het be
drijf kan bieden zou echter wel 
eens bar tegen kunnen vallen nu 
de ware identiteit van haar groot
ste klant is onthuld. 

OPF 

Vanaf 9 januari is het kindertheater 
in Vkanderen voorgoed volwassen. 

Muisstil. ademlcx3s, als versteend. En dan plots een 

daverende lach, 300 kinderen die enthousiast 

opveren. Dat is een kindervoorsteling van de betere soort. 

Zoals men dat alleen bij ons kent. Want Vlaanderen 

wordt stilaan het centrum ran het jeugdtheater, de |X)p>-

penkast en nu ook van het kleutertheaten 

Onze gezelschappen, groepen en poppenspelers wor

den gewaardeerd en zijn gekend tot in het buiten

land Stekelbees en het Speeltheater geven wel 100 voor

stellingen in Nederland. Rantarei treedt op in Zweden en 

Japan, de Modderbngade is te gast m Hamburg en Lyon, 

en Taptoe doet al jaren de pxDppentheaterfêstivals in heel 

Europa. "De Vlamingen hebben een zeer eigen en door

gaans zeei aantrekkelijke vorm van kindertheater ont

wikkeld!' schreet Het Parool onlangs nog. In februari 

organiseren onze noorderburen in Amsterdam zelfs een 

"Belgische kindertheatermaand." 

V anat morgen gaan de pxjppen opnieuw aan het dan

sen in Vlaanderen zelf. Voor het eerst wordt een 

heus kleutertheaterfestival ingericht. En dit van 9 tot 11 

januari in het Cultureel Centrum Gildhot in het West-

vlaamse Tielt Daar worden niet minder dan 15 produk-

ties opgevoerd, speciaal bestemd voor kleuters van 4 tot 

8 jaan Reserveren is aangewezen (tel. 051/40.29.36). 

De voorwaarden zijn alvast interessant. De NMBS geeft 

korting op alle tickets. 75 % voor kinderen tot 12 jaar en 

50% voor alle anderen En metj)nderstaande bon knjg je 

20 fr reductie op de toegangsprijs. Deze bon geldt trou

wens ook tot 31 maart voor alle jeugdvoorstellingen in 

de Brusselse Beursschouwburg, Stekelbees-Gent en alle 

Vlaamse Culturele Centra. 

B- O -N-

Naam 

Straat _ 

.Voornaam" 

Nr 

Postcode Plaats . 

REN 
(Deze bon geeft: recht op een leductie van 20 fi: op de entreepnjs bij kmdeivoacstcl-
lingen op het festival m Tielt, m de Beursschouwburg in Brussel, StekeIbees-Ocn( 
en alle erkende Vlaamse Culturele Centra. Geldig tot 31 maart 1987). 

Vlaanderen Leeh - Kunstlaan 46, 1040 Brussel -Tel 02/514.10.10 
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Martens mnei weg I 
wmm 

op Uleuwlaafsavond V9r996tten Maitens en 
ztjn vt«9-jf>r«intem «tcfieetf op een $^^ ofmmpa* 
go*, Oe fteren <5öt e» May9t9«(t «fas <til ntémt 
segurNf. Zf| hadteten t»m ̂ s s thuts. Oe Vtamnsö 
«{(settentie» waren fieter otu»ki4etti}tc htiietoe 
gegaan of, nog feeter, fe«ht«treefc9 naa? een ski» 
o<»<t. 

t ttttn v«rï«ee( aa» Vïaaftî eren ~ en «te keww 
,̂̂  ven <Jeae tetm }* bewust — «tesö algemeen 

vooraitter 4aB* Qa^ëte tnaantiag ot> z\\n weHe-
a|f(* iperek&nferentte beshitte»: „Oenoeg l« ge
noeg. Mariene moet wegf *- «et afekoot̂  over 

,„. BHi«seten4e«flancferfngvan«(emt{nst«H}ngen 
^ I» ronduH schamfa%, Sen beledtgingt 

Limburg in nood 

Brussel a»t een flinke stap op weg naar een 
öerde geweat, sasntler ook waar enige waartjorg 
<40<tt^ Vtamlngen, Het plan van Gheyaeiinck is 
wetf Vlaanderen betaalt en, aJaof M niet vot-
st0ft4, wofdEt ve««o«ht WattonJi een bl|komenö 
nieuswjaaMtgeselwsnk voor Cockerttt-Sambre te 
geven. WssehJen nog een geJök «tat de heren 
wan öe regering geen iM von«len om ook het 
cJoesier Voeren en ftet ftTT-kontrakt af te i^anoe-
ien. Ondertussen irfl}ft tiet w^ een fett, dal 
Happart goed en wei ïn de burgemeestersj^tef 

Het zogenaamde Sitvesterakkoord mag door 
ranataligen dan ai met een feestneus ont

vangen 2i|n, voor de Vlamingen i>raoht ttet 
8iect«a scttaamte en woede, pï}n en etig^rnls. 
Arm Vlaanderen, dat zijn verteg«nwoor<agerszo 
moet «ten t»et eigen i>elang verJooettenen omwil
le van de lieve maot»t m t>et Belgisch teeiang. 
Arm Vlaanderen, dal op swlke momenten node-
toos zoekt naar zl|« Vlaamse regering en «ifn 
voorzitter Geer», fijfsseiilen staat deze tinnen 
afzienbare tijd wel aan de andeie zlïde van zl|n 
twee snelheden.,. 

Oe Martens-emmer Ie definitief volgelopen. 
Wet met een druppel. Wel met een anti-sociale 
en een antt-Vlaamse stortvloed, 

(}a en s«e) 

Martens wurgt provincie 
Het vonnis over Limburg is geveld. De regering 

maal<te van de eindejaarsdagen gebruil< om tiet plan 
Gheyselincl< zonder enig voorbehoud goed te keu
ren. Met Silvester werd dan de financiering beklon
ken. 

Hiermede kreeg Limburg in één klap het statuut 
van rampgebied toegewezen. Vlaanderen werd een 
zoveelste keer in zak en as gezet. De „Geen 
ommekeer" van Martens werd een pijnlijke teloor
gang. 

IN het laatste ,,WIJ"-nummer 
van vorig jaar veroordeelden 
we liet plan Gheyselinck 

reeds als onsamenhangend en 
asociaal. Het legt de Limburgse 
provincie een inlevering op van 
60 miljard. In de mijnen zelf gaan 
8.200 banen verloren, tenwijl er 
nog eens 4.000 sneuvelen in de 
toeleveringsbedrijven en bij de 
middenstand. 

Komt hierbij dat geen enkele 
waarborg wordt gegeven, noch 
voor vervangende werkgelegen
heid noch voor het behoud van de 
jobs in de resterende mijnzetels 
Beringen en Zolder. Op dit zwak
ste punt van het plan gaan we 
even dieper in: het rekonversie-
luik. 

Drie miljard 
Om de pil van de sluiting door 

te slikken krijgt de Limburgse be
volking 28 miljard toegewezen. 
Dit oogt veel, maar komt in feite 
neer op een peulschil. Met dit 
bedrag moeten zowel de verlie
zen van Eisden, Winterslag en 
Waterschei worden gedekt als 
het totale sociale luik gefinan
cierd. Voor elke mijnwerker is er 
sprake van een sociale begelei
ding van 800.000 fr. Ter vergelij
king : elke werknemer van Cocke-
hll-Sambre ontving 1,5 miljoen. 
Zijn de Limburgers minder 
waard ? 

Van de 28 miljard blijven welge
teld 3 miljard over voor rekonver-

sie. En dit op voorstel van de 
Limburger ^er/s, staatssekretaris 
voor Energie! Terecht zwijgt de 
Limburgse CVP in alle talen. Het 
schaamrood moest haar op de 
wangen komen: met 3 miljard 
kunnen hoogstens 1.000 arbeids
plaatsen gekreëerd worden. 

De repliek van Gheyselinck en 
met hem Martens en ko luidt, dat 
de rekonversie een zaak van de 
Limburgers alleen is. Waarbor
gen voor nieuwe werkgelegen
heid worden van tafel geveegd 
als onrealistisch. Nochtans gold 
dit destijds bij de Nederlandse 
mijnsluitingen als basisvoonwaar-
de. Uit de mijnnota van eind 1965 
van de regering Den Uyl citeren 
we letterlijk: „Alleen wanneer er 
in de naaste toekomst voldoende 
perspektief-biedende bedrijven 
naar Zuld-Limburg komen om de 
plaats van de mijnen als bron van 
werkgelegenheid in te nemen is 
het verantwoord tot ingrijpende 
maatregelen voor de mijnen zelf 
over te gaan." 

Het staal bvb. 
Ook in eigen land vinden we 

een voorbeeld van dergelijk re-

konversieplan. Bij de sanering 
van Cockerill-Sambre stelde deze 
zelfde regering zich borg voor het 
scheppen van nieuwe werkgele
genheid. 

Enkele voorbeelden. Op het 
,,Plateau des Haut-Sarts" werd 
een nieuwe fabriek gebouwd voor 
toelevering aan F 16-gevechts-
vliegtuigen. Te Aubagne kwam 
een fabriek voor legerwagens 
met waarborg voor Belgische af
name. Moeten we eraan herinne
ren dat sistematisch het werk van 
Vlaamse NMBS-werkplaatsen, 
zoals deze van Mechelen, werd 
overgeheveld naar peperdure 
Waalse werkplaatsen? 

Voor Limburg en Vlaanderen 
kan dit blijkbaar niet. Terwijl de 
gehele staalrekonversie voor 60 
% door Vlaanderen werd gefinan
cierd. 

Eerst 
nieuw werk 

Reeds jaren pleit de VU voor 
een prioritair steunplan ten gun
ste van Limburg. Met of zonder 
mijnsluiting is een volgehouden 
inspanning vereist om de sterke 
aangroei van de beroepsbevol
king en de hoge werkloosheid op 
te vangen. 

Nog geen vier jaar geleden 
werd dit streefdoel door Limburg
se vakbondskringen misbruikt om 
de VU mijnsluitingsplannen in de 
schoenen te schuiven. Niets is 
minder waar. In alle VU-plannen 
voor Limburg namen en nemen 
de mijnen een centrale plaats in. 

Het is dezelfde vakbondstop 
die nu de mijnwerkers voor een 
appel en een ei aan de regering 
verkoopt. Zelfs de eis om tenmin
ste de toekomst van de westelijke 
mijnzetels veilig te stellen, slikten 
ze in. 

De VU ontwijkt haar verant
woordelijkheid niet. Vandaag ma
ken de Limburgse mandatarissen 
een konkreet ingevuld rekonver-
sieplan bekend. Een samenvat
ting ervan vindt u op de volgende 
bladzijde. 

Een toast op een voorspoedig 1987 voor de Brusselse Vlamingen en de Limburgse bevolking.. 

Uitgangspunt hierbij Is dat 
een KS-mijnafbouw slechts kan 
overwogen worden, nadat 
vooraf vervangende en bijko
mende werkgelegenheid is ge
schapen. Werkgelegenheid die 
kwalitatief en kwantitatief nauw 
aansluit bij het aanbod van ar
beidskrachten dat door een mo
gelijke afbouw dient te worden 
geplaatst. 

8 JANUARI i9f7 
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EN ONZE MIJNEN 

Ondubbelzinnig verzet de VU zich tegen tiet plan 
Gheyselinck, dat al te drastisch is en te weinig 

waarborgen biedt. 
Limburg kan deze aanslag op de werkgelegenheid 

onmogelijk verwerken. Vandaar dat de VU vandaag een 
konkreet prioriteitenplan voorstelt, om gezamenlijk de 

Limburgse provincie uit de problemen te helpen. 

H ET is een feit dat het belang van de 
steenl<ool in de energievoorzie
ning in de toel<omst zal toene

men. Vlaanderen mag deze ontwikkeling 
niet ongewapend tegemoet treden. Het 
moet er integendeel aktief op inspelen, en 
hiervoor heeft het slechts een uitvals-
hoek: de Kempense steenkoolmijnen. 

Financiële sanering 
Het plan Gheyselinck moet verworpen 

worden. Het is een sluitingsplan, geen 
saneringsplan. De opdeling oost-west 
erin is verwerpelijk. 

De reserves ten noorden van de be
staande mijnen van Waterschei en Eis
den moeten ontginbaar worden gehou
den. Hoge kwaliteitsreserves ten noorden 
van de zetels van Beringen en Zolder 
dienen volledig in kaart gebracht. 

In de gezondmaking past een valorisa
tie van de steenstorten en de wasserij-
schiefers. 

Wervelbedverbranding op basis van 
terrilprodukten dient toegepast voor elek-
triciteitsproduktie ten behoeve van het 
net. Dit vereist een inschakeling van wer-
velbedeenheden in het uitrustingsplan 
van de elektriciteitsproducenten. 

Nieuwe aktiviteiten 
In samenwerking met de Vlaamse over

heid, de Vlaamse elektriciteitsproducen
ten en de KS-werkhuizen moet werk ge
maakt worden van de ontwikkeling en de 
kommercialisatie van de wervelbedtech
nologie en -toepassingen. De bouw van 
een aantal demonstratieprojekten van 
bvb. 300 megawatt dient gestart. 

KS van haar kant moet werk maken van 
een ontwikkelings- en uitvoeringsplan 
voor de omschakeling van de verwarming 

van openbare gebouwen naar steenkool. 
Maar ook buiten KS kan heel wat on

dernomen worden. Door een samenwer
king tussen overheid en privé, maar ook 
door de overheid zelf. 

Hand in hand 
Overheid en privé kunnen gezamenlijk 

zorg dragen voor de uitbouw van een 
Vlaams centrum voor arbeid en samenle
ving, op de as Genk-Diepenbeek. Dit 
centrum dient verschillende cellen te om
vatten: een levendig en aktueel forum 
voor arbeid, vrije tijd en opleiding, een 
Open Universiteit, een zelfstudiecentrum, 
een kongres- en seminariecentrum, een 
verblijfsakkomodatie en, aansluitend 
hierbij, een industrieel RVA-opleidings-
centrum in samenwerking met de mijn-
scholen en ervaren KS-werknemers. 

Verder pleit de VU voor de oprichting 
van een Stichting Limburg Research die 
een Limburgs Research Park moet op
starten, naar analogie van het Triangle 
Research Park in de VSA. 

Binnen het kader van het RTT-kontrakt 
kan perfekt de bouw van een nieuwe 
fabriek voor telekommunikatie worden 
overwogen. Voor elke overheidsbestel
ling in het buitenland moet overigens 
kompenserende werkgelegenheid in Lim
burg geëist worden. 

Ook de overheid 
De overheid beschikt over een gamma 

van instrumenten om in Limburg aange
paste werkgelegenheid te scheppen. 

Zo is er op het vlak van het onderwijs de 
integratie van de Ekonomische Hoge
school Limburg in het Limburgs Universi
tair Centrum, met tegelijkertijd de uitbouw 
van een volwaardig regionaal-ekono-
misch onderzoeksinstrument aan de eko

nomische fakulteit. Verder moet gedacht 
aan de uitbreiding van het onderwijsman-
daat van het LUC, de uitbreiding van het 
Post-universitair centrum en de verbre
ding van het Fonds voor Technologisch 
Onderzoek als schakel tussen industrie 
en onderwijs. 

Inzake infrastruktuur zijn de mogelijk
heden enorm. Vermelden we slechts de 
uitbouw van een veilig fietspadennet, het 
oppuntstellen van de spoorlijn Hasselt-
Genk-Maasmechelen-Maaseik en van de 
IJzeren Rijn Antwerpen-Dusseldorf via 
Neerpelt, de inplanting van een centrale 
NMBS-werkplaats, de aanpassing en uit
breiding van het telefoonnet, het behoud 
en de uitbouw van het postsorteercen-
trum Hasselt X en de uitrusting van een 
volwaardige industriële binnenhaven te 
Genk. 

Tot slot vergt het weinig betoog dat het 
aandeel van de Limburgers in de over
heidsdiensten drastisch kan verhoogd 
worden. In vergelijking met de laagste 
referentienorm stelt de overheid 14.000 
Limburgers te weinig te werk. 

Gijzel-aktie 
Zaterdag a.s. start de Lim

burgse VU haar aktie tegen 
wat ze noemt het Gijzel-plan. 
Om 13 u. vertrekt aan de 
mijn van Eisden een autoka
ravaan doorheen de Maas-
streek. Om 17 u. volgt dan 
een hoorzitting voor mijn
werkers en betrokken bevol
king in het hotel „Lica" te 
Eisden. Akties aan andere 
mijnzetels volgen. 

/ 
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Ondanks Vlaams overleg 

Brussel derde gewest 
De Brusselse ,,Denkpistes" van PVV-voorzitter A. 

Neyts kregen op oudejaarsavond plots volle beteke
nis. De blauwe kapitulatie effende de weg voor een 
schandelijke Vlaamse nederlaag. 

Met instemming van de CVP en ondanks Vlaams 
overleg haalden de Franstaligen hun centen en het 
leeuwenaandeel van de macht binnen. Het derde 
gewest is op komst. De Vlamingen stellen het verder 
met beloften. 

HET Silvesterakkoord be
rooft de Vlamingen defini
tief van hun hefboom om 

waarborgen in de hoofdstad af te 
dwingen. De erfenisrechten, zo'n 
2,4 miljard, worden prijsgegeven. 

Bovenop krijgt de Brusselse ag
glomeratie nog toegang tot het 
hulpfonds voor het financieel her
stel van de gemeenten. 

Er is evenwel meer. De vor
ming van Brussel tot derde ge
west krijgt gestalte. Een aantal 
niet onbelangrijke bevoegdheden 
van de agglomeratie worden 
overgeheveld naar de Brusselse 
Gewestregering. Zo onder meer 
het pakket ruimtelijke ordening, 
het leefmilieu en de ekonomische 
ekspansie. 

Slag noch stoot 
Aan de alleenheerschappij van 

de Franstalige potentaten in de 
19 gemeenten wordt geen einde 
gemaakt. Zij kunnen wel een aan
tal bevoegdheden op het vlak van 
ondenwijs en kuituur overdragen 
aan de Nederlandstalige Cultuur-
kommissie en de Franstalige te
genhanger hiervan, maar dit is 
verre van een verplichting. De 
agglomeratieraad komt verzwakt 
uit het Silvesterakkoord, en dit 
ten voordele van de Gewestrege
ring. Meteen vervalt de rem naar 
het derde gewest. 

Bepaald wordt tot slot dat er 
met de gemeenteraadsverkiezin
gen van 1988, ook verkiezingen 
voor de agglomeratieraad zullen 
plaatsvinden. En, o wonder, aan 
het bedrog van 1971 met een 
aantal ,,Vlaamse" FDF-kandida-
ten wordt een einde gemaakt. Het 
zou er nog aan ontbreken. Maar 
van dé Vlaamse eis, eentalige 
lijsten met poolvorming per ge
meenschap, is geen sprake. Met 
niet één zinnetje is gerept over 
wettelijke korrekties die de 
Vlaamse vertegenwoordiging en 
medebeslissingsmacht in de ag
glomeratie moeten waarborgen. 

Zonder slag of stoot halen de 
Franstaligen dus alles thuis. En 
dit terwijl de Vlamingen nu eens 
niet de eisende partij waren. Wel 
integendeel bezaten zij met de 
erfenisrechten een stevige troef. 
Eens te meer dienden Martens, 
Verhofstadt en Dehaene het 
Franstalig-Belgisch belang. Niet 
dit van hun eigen volk. 

Een VU-alternatief 

Sanering eist lierstruicturering 
Als antwoord op het Silvester-schandaal formu

leerde de VU bij monde van gewezen voorzitter Vic 
Anciaux een alternatief herstruktureringsplan. 

Dit plan is wel gelijklopend met het VU-program-
ma, maar reikt minder ver. Het heeft tot doel de 
onmiddellijke noden van de hoofdstad op te lossen, 
in overeenstemming met de Vlaamse verzuchtingen 
en de demokratische spelregels. 

UITGANGSPUNT van het 
Brussels kamerlid is dat, 
wat men op het financiële 

vlak ook onderneemt, vooraf
gaand de nodige strukturele wijzi
gingen moeten aangebracht wor
den. Deze situeren zich op drie 
vlakken: de verdeelsleutel van de 
dotaties, de wirwar van over-
heidsstrukturen en het ontbreken 
van een hoofdstedelijk statuut. 

Met het wegnemen van het kri-
terium van de oppervlakte in de 
verdeelsleutel voor de dotaties — 
deze van het Gemeentefonds en 
deze voor het Brussels Gewest — 
valt de bestaande financiële be
nadeling van Brussel weg. Even
zeer trouwens als de Vlaamse 
benadeling en de Waalse bevoor
deling. 

Eenvoud 
Een vereenvoudiging van de 

beleidsstrukturen kan via een fu
sie ofwel via een versterking van 
de agglomeratie van gemeenten. 

Bij een fusie bestaat met de 
minste twijfel: een sterke vereen
voudiging en een samenhangend 
beleid zijn verzekerd. Uiteraard 
dient ze gepaard te gaan met een 
administratieve decentralisatie 
naar distrikten, liefst met eigen 
verantwoordelijkheid 

De fusie-operatie moet het licht 
zien voor de gemeenteraadsver
kiezingen van 1994 Ondertussen 
dient de agglomeratievormmg 
versterkt door overheveling van 
gemeentelijke bevoegdheden. 
Een fusie van bevoegdheden dus 
en het behoud van de 19 ge
meenten met beperkte macht 
Deze operatie ligt voor de hand 
om het beleid doeltreffend te ma
ken inzake bvb. ruimtelijke orde

ning, openbare werken, politie, 
huisvesting en migranten. De be
voegdheid over deze materies 
moet bijgevolg vanaf 1 januari 
1989 bij de agglomeratie liggen. 

In een aantal andere aangele
genheden IS eveneens een ge-
koördineerd beleid op agglomera
tieniveau aangewezen, maar dan 
wel per gemeenschap. Het be
treft hier gemeentelijke bevoegd
heden inzake onderwijs en kui
tuur, welzijn en gezondheid. Hier 
dient de overdracht vanaf dezelf
de datum plaats te vinden naar de 
taalgroepen van de agglomeratie

raad en de respektieve kuituur-
kommissies. 

Hoofdstad 
Wat het statuut van Brussel 

betreft gelden voor Vic Anciaux 
drie basisgegevens: Brussel is 
geen derde volksgemeenschap; 
Brussel is de hoofdstad van het 
land en van beide gemeenschap
pen, en kan dus geen autonoom 
derde gewest zijn; in de agglome
ratie dient de grondwettelijke er
kenning van beide gemeen
schappen gelijkwaardig doorge
trokken 

Deze basisbeginselen kunnen 
perfekt langs de agglomeratie ge
realiseerd worden. Om de verte
genwoordiging van elke gemeen
schap in de organen van de ag
glomeratie en de gelijkwaardige 
beslissingsmacht te waarborgen 
zijn evenwel vereist: 

— verkiezingen op basis van 
eentalige lijsten en poolvorming; 

— waterdichte bewijzen van de 
taalaanhorigheid van de kandida
ten; 

— konsensus of dubbele meer
derheid in het agglomeratiekolle-
ge, dubbele meerderheid in de 
raad, 

— wisseling van de voorzitter 
na 3 jaar door een verkozene van 
de andere taalgroep; 

— groepen van bevoegdheden. 
Deze vereisten vergen een wij

ziging van de agglomeratiewetge-
ving van 1971, wat gemakkelijk 
nog dit jaar kan. 

De gemeenten van hun kant 
moeten de overdracht van be
voegdheden voor begin 1989 
voorbereiden Er dient dus per 
bevoegdheidsaangelegenheid 
een inventaris opgemaakt van de 
diensten, de infrastruktuur en de 
middelen, die vanaf die datum 
onder de agglomeratie zullen res
sorteren. 

Tot slot moet, aldus het Brus
sels kamerlid, vóór de gemeente
raadsverkiezingen van 1988 in de 
Brusselse gemeenteraden en 
schepenkolleges een minium ver
tegenwoordiging van elke ge
meenschap vastgelegd worden. 

Op een druk bijgewoonde persontmoeting hekelden kamerlid Vic Anciaux en algemeen voorzitter Jaak 
Gabriels in felle bewoordingen het Silvester-akkoord.,, Het kan met langer toeval zijn dat Brussel de weg van 
het derde gewest inslaat, dat de Kempense Steenkoolmijnen worden ontmanteld, dat Happart burgemees

ter van Voeren kan blijven... Genoeg is genoeg. Martens moet weg!" 
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Leefmilieujaar 
ingezet 

Voor ons hoeft zo'n jaar niet, de zorg voor de 
leefomgeving is een dagelijl<se taak. l\/laar goed, nu 
van de fjorden tot Gibraltar alle aandacht op groen 
staat doen we iets extra. 

EN aantal VU-afdelingen 
schoten reeds uit de start
blokken het ekofront tege

moet. Wfj nemen ons voor op 
deze bladzijde regelmatig te be
richten over plaatselijke VU-ak-
ties in de groene sektor. Tevens 
zal regelmatig verslag uitge
bracht worden over de nationale 
VU-aktie rond „Zuiver Water". 
Daarover is een speciaal Doe-
blad In de maak. 

Voorbeelden 

Afdelingen die in de kijker wil
len sturen ons een kort verslag 
(met foto) van hun akties. Voor
beelden werken aanstekelijk. Bo
vendien is er het grote kernener
giedebat van volgende week 
maandag in het gebouw van het 
Europarlement te Brussel. (Daar

over leest u op deze pagina, 
rechts onderaan). 

„Stop de stank" te Geel 
GEEL — Wie de jongste jaren 

langs het slachthuis Lornoy op 
Geel-Punt passeerde, deed er 
goed aan van de neus dicht te 
knijpen. 

Het kan en kon daar immers 
verschrikkelijk stinken. Jo Bel-
mans (VU-gemeenteraadslid) had 
deze toestand reeds verscheide
ne malen aangeklaagd op de 
Geelse gemeenteraad. 

Als gevolg van deze interpella
ties werd door de betrokken 
slachterij aan het Geelse sche-
penkollege beloofd ,,zo vlug mo-

„Stoepen aktie" 
te Diest 

DIEST — ,,Als ik naar Diest ga 
winkelen, doe ik mijn platte 
schoenen aan I": Dat is de werke
lijkheid. De stoepen m de Diestse 
binnenstad liggen er inderdaad 
erbarmelijk bij. Losliggende ste
nen en verzakkingen maken dat 
zowel jong als oud erg attent 
moeten zijn. Bovendien zijn vele 
stoepen zo smal of worden ver
smald door ongelukkig geplaatste 
parkeermeters en verkeersbor
den, dat veilig winkelen met een 
kinderwagen of voor een rolstoel
gebruiker uitgesloten is. 

VU-afdeling Diest stelt daarom 
voor om een ,,Stoependienst" in 
het leven te roepen die zou in-

vaarsteken en de tekst: ,,Pas öp. 
Gevaarlijk. Gift Volksunie aan ge
meente". In een minimum van tijd 
werden ongeveer 1000 stickers 
aangebracht. De politie kwam 
dan, in opdracht van een gealar
meerde burgemeester, een einde 
stellen aan de aktie. De overblij
vende stickers werden in beslag 
genomen, de VU-gemeente-
raadsleden, Renaat Rijnders en 
Frans Seurs, werden geverbali
seerd en alle stickers dienden 
verwijderd te worden, een onbe
gonnen zaak! 

VU-Diest kon in elk geval reke
nen op veel simpatie van de be
volking. 

gelijk" een einde te maken aan 
die stankhinder. En ondertussen 
bleef het stinken op het 't Punt. 

De plaatselijke VUJO- en VU-
afdeling vonden dan ook dat de 
tijd rijp was voor een ludieke ak
tie. Daarom werd zondag 21 de
cember op het drukke kruispunt 
van Geel-Punt de automobilisten, 
voorbijgangers en wijkbewoners 
behoudens een pamflet ook een 
wasspeld aangeboden... om de 
neus dicht te knijpen. Een VUJO-
spandoek ,,Stop de stank" ver
duidelijkte de opzet van de aktie. 

De VU- en VUJO-mililanten 
maakten hierbij dankbaar gebruik 
van de recent geïnstalleerde 
stoplichten aan het kruispunt. 

anders doen dan de zitting schor
sen en wachten tot de aktievoer-
ders verdwenen waren. 

Een eerste resultaat hebben de 
aktievoerders in ieder geval be
reikt. De stankhinder op 't Punt is 
de dagen na de akties aanzienlijk 
verminderd! 

M 

Water" 
te Aalst 

Het embleem van de aktie ,,Stop de 
stank" (foto: Herman Verachtert) 

Deze aktie kon op heel wat 
simpatie van de omwonenden re
kenen. 

Maandagavond brachten 
Volksuniejongeren de stankhin
der ook ter sprake op de Geelse 
gemeenteraad. Bij het begin van 
de zitting doken namelijk enkele 
VU-jongeren op, voorzien van 
gasmaskers. Snel werden vlug
schriften verspreid omtrent de 
stank van het Punt. Een verbou
wereerde burgemeester kon niets 

In het kader van de aktie ,.zui
ver water" verspreidt het arron
dissementeel bestuur Aalst een 
zelfklever ,,Stop bevuiling Den
der!". 

Deze zelfklever is gratis te be
komen bij de arr.-bestuursleden 
of op het arr.-sekretariaat, Pont
straat 27, 9300 Aalst. 

Naar de kern van het energievraagstuk... 

Wat na Tsjernobyi ? 
Het Partijbestuur van de Volksunie en de parle

mentsleden van de Europese Vrije Alliantie organise
ren maandag aanstaande 12 januari '87 een studie
dag inzake energie. 

De moeilijke vragen worden zeer zeker niet uit de 
weg gegaan: ,,ls de keuze voor kernenergie onaf
wendbaar? Weegt ze op tegen de onmiskenbare 
gevaren ervan voor de samenleving?" Dat zijn de 
twee centrale vragen die als een rode draad door
heen het gehele programma lopen... 

D E dag wordt geopend 
door een bijdrage van het 
Rheinisch-Westfalisches 

Institut fur Wirtschaftsforschung 
en het Institut für Oekologische 
Wirtschaftsforsctiung. Deze twee 
instituten werden door het West-
duitse ministerie van Ekonoml-
sche Zaken belast met een onder
zoeksopdracht over de mogelijk
heid de kernenergievoorziening 
op korte termijn af te bouwen. 

Het vergeten 
scenario 

,,Energievoorziening zonder 
l<ernenergie. Een droom ?" vormt 
meteen een geschikte inleiding 

staan voor het permanente on
derhoud van de stoepen en dat bij 
elke straatheraanleg en in het 
kader van het nieuwe verkeerscir-
kulatieplan elke stoep minimum 
1m20 breed zou gemaakt wor
den. 

Om hun eisen kracht bij te 
zetten ging de plaatselijke afde
ling over tot een ludieke aktie. Op 
alle gevaarlijke punten werden 
stickers aangebracht met het ge-

om binnen het kader van het 
haalbare te diskussiëren... 

De Nederlandse ingenieur Pot-
ma, direkteur van het Nederland
se Centrum voor Energiebespa
ring en in energiemiddens be
kend voor zijn studie over „Hef 
vergeten scenario" leidt het twee
de gedeelte in. Niet-kiezen voor 
kernenergie heeft, zeker m Vlaan
deren, waar kernenergie het 
hoofdbestanddeel is in de elektri-
citeitsproduktie, een reeks maat
schappelijke gevolgen. Bestaan 
er wel degelijk alternatieve wegen 
in deze hoogstindustrièle maat
schappij? Welke zijn de gevolgen 
van zo'n keuze? Potma's bijdra
ge wordt aangevuld door de be
vindingen van de Westduitser 
Palz. Hij is bij de Europese Kom
missie verantwoordelijk ambte
naar voor de ontwikkeling van 
alternatieve energiebronnen en 
schetst de stand van zaken bin
nen de Europese Gemeenschap. 

A. Verbruggen (Studiecentrum 
Ekonomisch en Sociaal Onder
zoek UFSIA) en Jan Michiels (fa-
kulteit Toegepaste Wetenschap
pen KU-Leuven) geven tijdens de 
namiddag een toelichting bij de 

problemen die de keuze voor 
kernenergie teweegbrengt. Zij 
schetsen de problemen inzake 
afvalverwerking, veiligheid, prijs
bepaling en gaan dieper in op de 
stand van zaken in het weten
schappelijk onderzoek. 

Denemarken en Ierland kozen 
bewust tegen kernenergie. Waar
om eigenlijk en wat is de stand 
van zaken ginder? Jens-Peter 
Bonde (Deense Volksbeweging) 
en Jim Fitzsimons (Fianna Fail), 
beiden lid van het Europees Par
lement, schetsen de toestand in 
hun respektievelijke landen. 

Tenslotte licht Volksunie-voor
zitter Jaak Gabnëls het Volksu-^ 
niestandpunt inzake (kern-)ener-
gie toe. 

Praktika 
Deelname aan de dag is gratis. 

Vooraf inschrijven is wél nodig en 
kan nog altijd op het reaaKtiea-
dres (02/219.49.30). Simultaan
vertaling IS voorzien. 

De studiedag vindt plaats in de 
gebouwen van het Europees Par
lement, Belliardstraat 97-113. 
Wie met de wagen komt kan deze 
kwijt op de grote parking tegen
over het EP. Het EP is ook mak
kelijk bereikbaar met het open
baar vervoer: treinen tot het Cen
traal Station en dan een fikse 
wandeling (15 minuten) doorheen 
het koninklijk park en langsheen 
,,de Lambermont" of de metro: 
richting Hermann-Debroux, en af
stappen in station Maalbeek (der
de halte). U bent dan in de onmid
dellijke buurt van het EP. 

De dag begint stipt om 10 uur 
en eindigt omstreeks 17 uur. Mid
dagmalen kan in het EP zélf te
gen redelijke prijzen. 
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Zó hoort bd 
Kwalitatief hoogstaande produkten en aktuele 
vornngeving. 
Aan prettige prijzen. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 4.500 m^ toonzalen te Edegenn en te Brussel 
bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn om ons 
te bezoeken, vraag dan schriftelijk onze katalogus 
aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 130 biz. ideeën en 
mogelijkheden en meteen een overzicht van ons 
uitgebreid gamma meubilair in hout en kunsthars. 
Van zitkomfort, scheidingswanden, brandkasten. 
Van klasseermateriaal en bibliotheekinrichtingen. 
Van salons, projekt- en systeemmeubilair. 

Te veel om op te noemen. Zonder de minste 
verplichting. Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor Uw belangstelling. 
P.S. Ons Domino-gamma (zie illustratie) alleen al is 
Uw bezoek overwaard. Tot kijk. 
Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186, B-2520 EDEGEM 
Tel. 03-455.75.51 (20 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, B-1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (5 lijnen) 
Toonzalen open: 
— in Edegem (ma. t/m zat. van 9 tot 18 uur) 
- in Brussel (ma. t/m do. van 8.30 tot 17.30 uur 

vrijdag van 8.30 tot 16.15 uur). 

^S^^^-i^^ï^^^^^l ïS&^Ss-». -:%' 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

UW specialist-
kantoorinrichter 
4.500 m̂  toonzalen 
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Bestanddeel van elke opvoeding 

Bewegingsopvoeding 
in liet onderwijs 

11 

De lichamelijkheid is een zijnswijze van de mens. 
De mens is zijn levend lichaam; de mens is niet 
zonder lichaam. De situatie waarin de mens verkeert 
is bepaald van zijn lichamelijkheid uit. Maar tegelij
kertijd ervaart hij zijn lichaam slechts in en door de 
situatie waarin hij verkeert. Hij is altijd op een of 
andere wijze verbonden met zijn wereld. 

H ET geheel en ondeelbaar 
zijn van de mens bete
kent, dat hij als zodanig 

moet gezien worden als een 
strukturele vervlechting van al de 
hem verleende funkties, ervaar
baar en kenbaar in de gestalte als 
lichaam. 

De totale mens 
In die opvatting zit al onmiddel

lijk een ontkenning van de tradi
tionele opvatting dat lichaam en 
geest twee afzonderlijke groothe
den zijn, waarbij het lichaam de 
stoffelijke dienaar is van de geest. 
Dit houdt ook een veroordeling in 
van de ten onrechte nog vaak 
gebruikte term: mens sana in cor-
pore sano (een gezonde geest in 
een gezond lichaam). De mens 
moet immers beschouwd worden 
als een bipolaire eenheid: li
chaam en geest zijn niet te schei
den, maar zijn eikaars voorwaar
den. 

Bewegingsopvoeding moet dus 
betrokken zijn op de hele mens 
en is ook essentieel in de zelfrea

lisatie van de mens. Bewegings
opvoeding is dus een wezenlijk 
bestanddeel van elke opvoeding. 

Ten onrechte spreekt men in 
ons onderwijs nog vaak enkel 
over gimnastiek en turnen waar 
dit slechts onderdelen zijn uit de 
waaier van bewegingsaktiviteiten 
(bewegingsinzicht, konditietrai-
ning, balsporten, bewegingsspe
len, atletiek, zwemmen, ritmiek, 
enz.). Ook omdat men zich richt 
op de totale mens spreekt men 
dus beter over bewegingsopvoe
ding dan over lichamelijke opvoe
ding. 

Het menselijk ontwikkelings
proces verloopt op geïntegreerde 
wijze, waarmee bedoeld wordt 
dat elementen zoals intellektuele 
en artistieke opvoeding, emotio
nele aanpassing, motorische en 
fisieke opvoeding en sociale ont
wikkeling niet los van elkaar 
groeien binnen een individu. Bij 
ons neemt de louter intellektuele 
vorming vrijwel het ganse les-
urenpakket in beslag, dit in tegen
stelling met de ons omringende 
landen en de Verenigde Staten. 

Ons onderwijs 
De geïntegreerde bewegings

opvoeding is op alle onderwijsni
veaus onvoldoende aanwezig. 

Basisonderwijs 

Huidige toestand: 1 tot 2 u. 
bewegingsopvoeding per week, 
vaak gegeven door daartoe niet 
opgeleide leerkrachten. 

Toestand en 
voorsteilen 

Regelmatig hoort men klachten 
over de wijze waarop „het vak" 
lichamelijke opvoeding op school 
wordt ondenwezen. 

In de VNS-ultgave „Sport in 
beweging" werd reeds even inge
gaan op dit aspekt van het sport
beleid. Aan licentiaat Lichamelijke 
Opvoeding Geert Goubert, lid van 
de VU-sportkommissie, vroegen 
wij de huidige toestand te schet
sen van de lichamelijke opvoeding 
in ons ondenwijs. De steller was 
ook zo vriendelijk voorstellen te 
formuleren voor een zinvolle be
wegingsopvoeding. 

Voorstellen: Onmiddellijk te 
realiseren: de lessen moeten 
door regenten of licentiaten LO 
gegeven worden en buiten het 
lesurenpakket blijven. Direktie, 
leerkrachten en ouders moeten 

ijveren voor meer uren en betere 
omstandigheden voor de lessen 
Bewegingsopvoeding. 

Toekomstvisie: het pedago
gisch half-time-sisteem. Tijdens 
de voormiddag enkel theoreti
sche lessen en 's namiddags 
sport, spel, gimnastiek, muzikale-
, plastische-, verkeers- en milieu
opvoeding, diktie. 

IMiddeibaar en 
Buitengewoon Onderwijs 

Huidige toestand: 30 min. tot 3 
lesuren bewegingsopvoeding per 
week. 

Voorstellen: 1. onmiddellijk te 
realiseren: veralgemening van de 
3 lesuren bewegingsopvoeding 
per week, geplaatst buiten het 
lesurenpakket. 

2. Toekomstvisie: een dage
lijks uur bewegingsopvoeding. 

Hoger Onderwijs 

Huidige toestand: geen les
uren, wel sportdiensten aan de 
universiteiten, meestal geen 
sportdiensten in het HOBU. 

Voorstellen: 1. De universitaire 
centra en instituten die tot het 
hoger onderwijs van het lange 
tipe behoren, moeten over akko-
modaties en lesroosters beschik
ken die alle studenten de kans 
bieden om 3 u. per week te spor
ten onder begeleiding. 

2. De instituten die behoren tot 
het hoger onderwijs van het korte 
tipe moeten 2 uur bewegingsop
voeding per week in het lesuren
pakket inschrijven. 

Enkele slot
beschouwingen 
• Voor de sportinfrastruktuur 
moet door samenwerking ge
streefd worden naar een optimale 
benutting van de bestaande 
sportakkomodaties. 
• Een toereikende verzekering 
tegen ongevallen moet door de 
direkties voor alle betrokkenen 
worden afgesloten. 
• De prestaties voor de begelei
ding en organisatie van de peris-
colaire bewegingsopvoeding 
moeten tot de lesopdracht van de 
LO-leraars behoren. 
• Het medisch schooltoezicht 
moet een gericht sportmedisch 
advies verstrekken na een gron
dig sportmedisch onderzoek. 
• De schoolsportfederaties moe
ten gewaarborgd een personeels
kader en financiële middelen 
hebben. 
• Het unitaire Belgisch Olym
pisch Komitee (BOIC) mag door 
haar akties in het basisonderwijs 
een Vlaams sportbeleid niet blij
ven doorkruisen. 

G. Goubert 

Val niet langer uit de lucht 
als er over sport gesproken wordt 

OftVt 
^KV\E* 

-oOSS-

Op de jongste Sport- & Gezinsdag van de Volksunie 
vielen bij wijze van geslaagde stunt valschermspringers 
uit de lucht, onder het windvrije vest een nieuwe 
brochure getiteld ,,Sport in beweging" 

Maar zelfs zonder deze stunt zou de pers aandacht 
besteed hebben aan de inhoud van de brochure. Tal 
van kranten hebben zich dan ook lovend over deze 
uitgave van de Vlaams-nationale Studiedienst en de 
VU-Sportkommissie uitgelaten 

Zo lazen wij in Gazet van Antwerpen . ,,Een degelijk 
werkstuk waarin naast de Olympische problematiek 
ook vele andere belangrijke facetten aangeraakt wor
den B. V Niet de rekords, wel de sport voor allen is 
belangrijk 

En de krant besluit: ,,Het is goed dat een politieke 
partij oog heeft voor de sport Alleen is de weg tussen 
wens en werkelijkheid via de nodige luchtkastelen 
soms lang. 

En dat heeft de krant juist gezien, maar misschien is 
die weg niet zo oneindig lang als iedereen weet 
waarover het precies gaat 

Om daar wat aan te verhelpen is het lezen van 
,,Sport in beweging" een eerste noodzakelijke stap 

Wie de inhoud van de brochure in zijn/haar afde
ling, Vlaamse Kring of sportklub wil bespreken kan dat 

best in aanwezigheid van iemand van de VU-sport
kommissie zelf 

,,Sport in beweging" verhaalt de lange weg van de 
vervlaamsing en demokratizering van de sport in 
Vlaanderen (deel 1) Verder duidelijke Vlaams-natio
nale standpunten over sport als prestatie en als 
volkssport (deel 2) 

,,Sport in beweging" wordt verkregen door bijgaan
de bon en een bankje van 50 fr te sturen aan de 
Vlaams-nationale Studiedienst, Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel 

Sport in Beweging 

Naam. 

Adres: 

Handtekening 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 10 jan. 
D BRT 1 - 11.50 
Skiën, Garmisch-Partenkirchen 
D BRT 1 - 16.00 
Zondagsoplichters, film 
D BRT 1 - 18.10 
Speel op sport, nieuw spel 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT 1 - 20.20 
De laatste ontsnapping, film 
D BRT1 - 21.55 
Terloops 
n BRT 1 - 22.40 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 22.55 
De Octopus II, serie 
D Ned. 1 - 15.45 
Het geheimzinnige eiland, film 
D Ned. 1 - 17.41 
Brandpunt zaterdageditie 
D Ned. 1 - 20.20 
De soundmix show 
D Ned. 1 - 21.52 
In 't holst van de nacht, serie 
D Ned. 1 - 22.40 
De ver van mijn bed show 
D Ned. 1 - 23.33 
Hitchcock prezenteert, triller 
D Ned. 2 - 19.50 
Prijs je rijk, kwis 
D Ned. 2 - 20.40 
So fine, film 
D Ned. 2 - 23.15 
Guys & Dolls, film 

Zondag 11 jan. 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT 1 - 12.00 
Voor boer en tuinder. Info 
D BRT1 - 15.15 
De gave van God, jeugdfilm 
D BRT 1 - 17.10 
De paradijsvogels, serie 
D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.30 
De dwaling, serie 
D BRT1 - 21.20 
Alleen al het idee, satire 
D BRT1 - 21.45 
Alvin Ailey, koreograaf; dok. 
D BRT2 - 15.00 
Stadion, sportshow 
D Ned. 1 - 17.35 
De Wuzzels,de Gummieberen en 
Disney 
D Ned. 1 - 18.25 
De Provence, dok. 
D Ned. 1 - 19.05 
Volgas met Herbie, film 
D Ned. 1 - 20.30 
The Cosby show 
D Ned. 1 - 20.55 
Ja, natuurlijk; kwis 
D Ned. 1 - 22.35 
St. Elsewhere, serie 
D Ned. 2 - 20.47 
Een vakantiedroom in Nederland. 
D Ned. 2 - 21.30 
Star Quality, serie 
D Ned. 2 - 22.24 
Hollands signaal 

Niets of niemand is in staat de Dolle Kever tegen te houden in ,,Herbie 
Rides Again". Zondag 11 jan. om 19u.05 op Ned. 1. 

D Ned, 2 - 22.49 
Hail the new puritan, dok. 
D RTB 1 - 12.00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 12 jan. 
D BRT1 - 18.10 
De kleinste zwerver, serie 
D BRT 1 - 19.00 
Hamilton 
a BRT 1 - 20.10 
Paradijs verdaagd, serie 
D BRT1 - 21.05 
Wikken en wegen, Info 
D BRT1 - 21.45 
Terugblik, nieuwe serie 
D BRT2 - 18.45 
Leven met reuma, dok. serie 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.20 
Extra time 
D BRT2 - 20.50 
Paul Daniels, show 
D BRT2 - 21.35 
De medische dienst in het Belgisch 
leger, dok. 
D BRT2 - 21.55 
Het open denken van Sloterdijk, 
gesprek 
D Ned. 1 - 19.25 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Zeg 't maar!, kwis 
D Ned. 1 - 21.22 
Drie vrouwen, show 
D Ned. 1 - 22.52 
De weduwen, serie 
D Ned. 2 - 19.27 
Op volle toeren, show 
D Ned. 2 - 20.50 
The Cannonball Run, film 

Dinsdag 13 jan. 
D BRT 1 - 18.10 
Jacobus en Corneel, serie 
D BRT 1 - 18.25 
Mik Mak Mon, serie 
D BRT 1 - 18.35 
De Edison tweeling, serie 
D BRT1 - 19 00 
De supermachten, dok. sene 
D BRT 1 - 20.25 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 21.00 
Epilepsie, dok. 
D BRT1 - 21.50 
Kerstconcert 1986 
D BRT2 - 18.45 
Luister met je ogen, info 
D BRT2 - 19.00 

Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.25 
Mike, praatshow 
D BRT2 - 21.40 
Sorrell and son, serie 
D Ned. 1 - 14.30 
Damsel in distress, film 
D Ned. 1 - 19.30 
Sportpanorama 
D Ned. 1 - 20.28 
Wedden dat...?, show 
D Ned. 1 - 22.20 
Avro's televizier 
D Ned. 1 - 23.45 
Ontdek je plekje, Amsterdam 
D Ned. 2 - 19.12 
Het ongeluk, film 
D Ned. 2 - 20.00 
Moordkuil, diskussle 
D Ned. 2 - 20.20 
Horizon, info 
D Ned. 2 - 21.00 
Panoramiek, info 
D Ned. 2 - 21.30 
De myte van Hendrikus Colijn, dok. 

Woensd. 14 jan. 
D BRT 1 - 16.00 
Nils Holgersson, nieuwe serie 
D BRT 1 - 16.25 
De Zwitserse familie Robinson, 
D BRT 1 - 18.10 
Zeppelin, Info 
D BRT 1 - 18.35 
Dirk Van Haveskerke, serie 
D BRT 1 - 19.00 
Vredeseilanden, dok. 
D BRT 1 - 19.15 
Steden van mensen, dok. 
D BRT 1 - 20.10 
Mijn grote liefde heet muziek, Erik 
Van Neygen 
D BRT 1 - 20.55 
De trek van de blauwe rugzalm, 
dok. 
D BRT 1 - 21.25 
Eiland, kunstinfo 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
n BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
De grote passie, film 
D BRT2 • 21.45 
Macabi Tel Aviv-Jalgiris Kaunas 
(USSR), basket 
D Ned. 1 - 16 15 
Dynasty, serie 
D Ned. 1 - 18.08 
Family Ties, serie 
D Ned. 1 - 20.33 
Tineke, praatshow 

D Ned. 1 - 21.32 
Newhart, serie 
D Ned. 1 - 21.50 
Nieuwslijn, info 
D Ned. 1 - 22.30 
Mitchell, film 
D Ned. 2 - 20.20 
Het lichtblauwe handschrift van 
een vrouw, film 
D Ned. 2 - 22.45 
Nederland C, info 

Donderd. 15 jan. 
n BRT 1 - 18.15 
Allemaal beestjes, dok. 
D BRT 1 - 18.45 
Kwizien, kooktip 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, kaartspel 
D BRT1 - 21.00 
Panorama, info 
D BRT1 - 21.50 
Dallas, serie 
D BRT2 - 18.45 
Luister met je ogen, info 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, .serie 
D BRT2 - 20.20 
Jalgiris Kaunas-Maccabi Tel Aviv, 
basket 
D BRT2 - 22.00 
De spiegel, film 
D Ned. 1 - 16.10 
Daktari, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Operatie walvis, dok. 
D Ned. 1 - 20.55 
Mission '87, reportage 
D Ned. 1 - 21.45 
Muzikale ontmoetingen 
D Ned. 2 - 19.20 
Hints, show 
D Ned. 2 - 20.00 
Annie Hall, film 
D Ned. 2 - 21.30 
Er is meer tussen hemel en aarde, 
show 

Vrijdag 16 jan. 
D BRT 1 - 18.30 
Bingo!, hitparade 
D BRT 1 - 20.20 
Zuid-Afrika 1902-1986, dok. serie 
D BRT 1 - 21.20 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT 1 - 21.55 
Parlando ma non troppo. Leen 
Persijn 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, sene 
D BRT2 - 20.25 
Premiere, filmnleuws 
D BRT2 • 20.50 
De oogst des hemels, film 
D BRT2 - 22.30 
Filmspot, info 
D Ned. 1 - 16.25 
Bassie en Adriaan, serie 
D Ned. 1 - 19.25 
Mini stars, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Dossier Verhulst, serie 
D Ned. 1 - 21.30 
De Tros TV-show 
D Ned. 1 - 22.30 
Tros aktua 
D Ned. 1 - 23.05 
Simonskoop, info 
D Ned. 1 - 23.45 
Airport, film 
D Ned. 2 - 20.00 
Droomvakanties, show 
D Ned. 2 - 20.40 
Don't go to sleep, triller 

Een film 
perdag 

^ ^ • ü 

Zaterdag 10 jan. 
So Fine 
Amerik. film uit 1981. Jack Fine Is 

de direkteur van een tekstielbedrijf 
dat zwaar in de problemen zit. Zijn 
belangrijkste schuldeiser Is gangster 
baas ,,Big" Eddie, die in Jacks zoon 
Eddie de ideale man ziet om het be
drijf te redden... (Ned. 2, om 20u.40) 

Zondag 11 jan. 
Herbie rides again 
Amerik. film uit 1974. De korrupte 

zakenman Alonzo Hawk wil het huisje 
van de oude mevrouw Stelnmetz slo
pen om er een kantoorgebouw neer 
te zetten. Het vrouvrtje krijgt onver
wacht steun van een bonte bende 
met een gek Volkswagentje... (Ned. 
1, om 19U.05) 

l\/laandag 12 jan. 
The Cannonball Run 
De ,.Cannonball Run" Is een ille

gale autorace van de Amerikaanse 
Oost- naar de Westkust. Alles is toe
gelaten voor de deelnemers en naar
mate de finish nadert worden de 
truuks en listen gemener. Ameri
kaanse film uit 1980 met o.a. Burt 
Reynolds, Farrah Fawcett en Roger 
Moore. (Ned. 2, om 20u.50) 

Dindsdag 13 jan. 
Damsel in Distress 
Amerik. film van George Stevens 

uit 1937 met o.a. Fred Astalre, Ge
orge Burns, Joan Fontaine e.a. De 
bedienden van een Engelse kasteel
heer hebben een weddenschap af
gesloten omtrent de trouw van de 
dochter van hun meester. (Ned. 1, 
om 14U.30) 

Woensd. 14 jan. 
Passionate Friend 
Op het Chelsea Arts-bal ontmoet 

Mary Justin haar vroegere vriend Ste
ven Stratton. Hoewel zij gelukkig ge
trouwd is met de knappe zakenman 
Howard, laat zij zich opnieuw het 
hoofd op hol brengen door Steven... 
(TV 2, om 20U.20) 

Donderd. 15 jan. 
Annie Hall 
Amerik. autobiografie van Woody 

Allen uit 1977. Alvy Singer is be
roepskomiek in New York. Hij is be
roemd, maar toch met gelukkig. Met 
o.a. Diane Keaton, Tony Roberts en 
Paul Simon. (Ned. 2, om 20u.) 

Vrijdag 16 jan. 
Days of Heaven 
Amerik. film uit 1976. Na de moord 

op zijn ploegbaas verlaat Bill de staal
fabriek in Chicago. Samen met zijn 
jongere zus Linda en zijn liefje Abby 
trekt hij naar Texas. (TV 2, om 
20U.55) 
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Het woord mana
ger moet wel een 
magische klank 
dragen. Want hoe 
dik lopen de heden 
niet die op hun 
naamkaartje de ti-

^ ^ ^ ^ ^ S tel commercial-
^ ^ H j ^ ^ A manager of 
^ ^ ^ ^ ^ P adminlstration-
^ ^ ^ ^ ^ ^ manager zouden 

^ ^ ^ ^ ^ willen spijkeren? 
A ^ ^ ^ En toch sieren 
^ ^ ^ ^ H deze stielen niet 
^ ^ ^ ^ meer of niet min

der dan wat wij 
steeds t>egrepen hebben onder het 
populaire begrip chef, het ietwat sa-
krale bestuurder, het muzikaalklin-
kende dirigent, het martiale leider of 
het ernstige direkteur. 

Dat heet nu allemaal manager. En 
wat die m/v doet heet management 
en dat gebeurt efficient en uiteraard. 

Terwijl de direkteur in zijn vrije tijd 
nog spelend lid van de harmonie 
was, de bestuurder hoofdbiblioteka-
ris, de leider een voetbalploeg aan
voerde, de chef ere-voorzitter van de 
Duivenbond is de manager lid van 
een managerldub. 

Een vriend, direkteur bij de Natio
nale Bank, vertelde mij dat hij en zijn 
kollega's ten aanschouwe van inge
huurde specialisten onomwonden 
over hun dagelijks werk dienden te 
vertellen. 

De verhalen zouden dan op een 
rijtje worden gezet en in het raam 
van het kader geéva/ueeny. De direk-
teurs m/v zouden achteraf worden 
ge-ermotiveerd tot meerdere eer en 
glorie van de Nationale Bank en de 
stabiliteit van de Belgische Frank. 

Managerlatijn (1) 
Aldus mijn vriend, die zo'n sessies 

node ondergaat, opende een speci
alist met het verzoek hoe de direk-
teurs hun werk zouden omschrijven. 

Zo'n vragen zijn er om het ijs te 
breken, terwijl de meesten liever het 
ijs in de whisky horen breken. Geen 
vis m/v die in de vraag bijt. Hier en 
daar gegrom, gelach. Gêne. Tot mijn 
vriend het woord neemt. „IMijne he
ren, 90 <M> van mijn tijd presteer ik 
niksl" 

De specialisten: „90 % is dat niet 
wat... overdreven?" Een chef, een 
iiestuurder, een direlcteur. Wellicht 
speelden zij in de plaatselijke voet
balploeg, stieten een bandje biljart, 
fietsten met de Trekvogels naar de 
Vlaamse Ardennen. 

De manager, hij speelt tennis en 
squash. Natuurlijk gaat hij ook jog
gen, met op z'n pak de letters van 
zijn multinational. Terwijl de chef of 
de direkteur griep kon hebben of 
maandagmoe zijn wordt de manager 
door de managersziekte getroffen. 

Mijn vriend verklaarde zich nader: 
„Inderdaad, 90 % van mijn tijd regel 
ik het verkeer tussen mijn onderge
schikten. Bij mij spreken zij hun buik 
uit en luister ik naar hun problemen: 
financiële vooraf, de kinderen die 
niet meewillen, de aankomende 
prostaat, de suikerziekte van 
schoonmama. Omdat hun proble
men hun goesting tot werken bepa
len hecht ik er veel belang aan." En 
toen werd mijn vriend zeer ernstig: 
„Als mensen niet in staat zijn in vre
de met mekaar te leven hoe zouden 
zij dan goed kunnen presteren?" 

Motiveren? vroegen de Ingehuur
de specialisten zich af. 

Niks nieuws hoor. De humanio-
rastudent las een aflevering in Hoog
land, de manager trekt naar de 
lunchcauserie. Een wat? vraag ik. 
Op een lunchcauserie citeert een 
specialist uit Seneca en boetseert 
het ideale beeld van de universele 
manager. En gaat vervolgens over 
tot de roularde van kippeborst met 
dragon. 

Mijn vriend? Hij drinkt drie paters 
van Affligem en vindt inspiratie om 
de 90 % weg te werken. 
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Wie zichzelf of zijn gezin alsnog een nieuwjaarska-
dootje wil doen, raden we aan het boekje ,,Land
schapswandeling Alden Biesen" te bestellen, dat in 
vernieuwde versie gepubliceerd werd door het Lim
burgs provinciaal Natuurcentrum Rekem. 

H ET boekje behandelt, aan 
de hand van een 3,5 km 
lange wandeling, de om

geving van het geklasseerde 
kasteel en domein, waarbij de 
verschillende landschappelijke 
aspekten aan bod komen bo
dem en relief, de inplanting van 
de gebouwen en dreven, de land
bouw, flora en fauna Door mid
del van praktische tips kan de be
zoeker zelf een aantal boeiende 
waarnemingen doen 

De ,,Landschapswandeling Al
den Biesen" is een handig 
boekje (120 biz) m zakformaat 
dat samengesteld werd onder re-
daktie van J Geusens, dienst
hoofd van het Natuurcentrum De 
grafische vormgeving is fris en 
modern, waarbij talrijke tekenin
gen en schema's de lezer enigs
zins wegwijs maken in het inte
ressante landschap van Alden 
Biesen Het boekje verdient 
vooral aandacht omdat het een 
aantal minder bekende aspekten 
van dit uitzonderlijk mooie do
mein van de Vlaamse Gemeen
schap voorstelt men vindt er fos
siele zeeschelpen, m de sfeer

volle hoogstamboomgaarden 
groeien tientallen fruitrassen, de 
romantische tuin is een uniek ar-
chitekturaal geheel waarin sub
tiel met emoties wordt gespeeld, 
in het voorjaar is de bloemen
pracht in het park een belevenis 
en de ,,Stinsenplanten" zijn een 
botanisch hoogtepunt in Alden 
Biesen 

Meer nog dan een opsomming 
van een aantal wetenswaardighe
den wil de uitgave de samenhang 
tussen bodem, landgebruik, be
woning, flora en fauna benadruk
ken, die zo kenmerkend is voor 
een kleinschalig en gevaneerd 
landschap als Alden Biesen 

De ,,Landschapswandeling Al
den Biesen" is een geslaagde 
stap in de valorisatie van ons na
tuurpatrimonium en hopelijk ook 
in de sensibilisering van ons pu
bliek voor wat ons desbetreffend 
nog rest Het boekje kost 150 
frank (170 fr bij verzending) en is 
te verkrijgen bij het Provinciaal 
Natüurcentrum, Populierenlaan 
30, 3620 Lanaken-Rekem 
(011/71 44 44) 

(/M^) 
Het viel natuurlijk te verwachten. We ontvingen 

tientallen juiste antwoorden op onze vorige puzzel. 
Wie kent er immers het prachtige epos ,, Van den 
Vos Reynaerde" niet? 

De befaamde onschuldige hand pikte er mevrouw 
H.L. Vervoir-Knapen uit, die langs de Nieuwe Steen
weg 112 te 3870 Heers (Veulen) woont. Zij wint het 
boekenpakket. 

ATUURLIJK gaan wij er
mee door Mits een 
beetje speurwerk valt 

behoorlijk vlug te achterhalen wie 
onderstaande verzen schreef en 
welke titel er boven dit gedicht 
staat 

In 't klein café zitten nu tien per
sonen, 
'k heb ze een voor een zorgvuldig 
nageteld 
twee kruideniers, een visboer en 
zes zonen 
van brave burgerlui met zeer veel 
geld 

Ze spelen kaart of dobbelen en 
praten, 
ze zijn luidruchtig, stevig en 
gezond 
H/loeder Fortuin zal nooit hun dak 
verlaten, 
ze hebben huizen, aandelen en 
grond 

Ze zijn zo blij dat Christus is ge
boren, 
en blijder nog, dat zij geboren 
zijn 
,,Minuit Chretiens" de stralende 
englenkoren 
zingen den lof van 't leven en den 
wijn 
Ze zijn ten slotte niet onsympa
thiek 
die dwaze stumpers door hun tijd 
verblind 
— Wordt een van hen vandaag of 
morgen ziek, 
dan schreit hij om zijn moeder als 
een kind 

U hebt tijd tot maandagavond 
19 januan om uw oplossing op de 
bus te doen WIJ, „t^eespelen 
(158)", Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel 

Misschien bent U straks de ge
lukkige winnaar van een leuk 
boekenpakket' 
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Nu we toch nog tussen de feesttafels zitten is dit 
een goede gelegenheid om even in te gaan op de be
grippen aperitief en digestief waarrond nogal eens 
misverstanden bestaan. Voor thuiseters zijn ze vaak 
een dankbare ekskuus om respektievelijk voor en na 
de maaltijd de fles te openen... voor restaurantbe-
zoekers om vooraf genoegzaam de kaart te bestude
ren en achteraf kalm op de rekening te wachten. 
Daar ligt natuurlijk de ware aard van de zaak niet. 

A PERITIEF betekent letter
lijk iets dat de maag 
opent en slaat dan ook 

op een drankje dat voor het eten 
genuttigd wordt om de eetlust op 
te wekken en de tong ontvankelij
ker te maken voor de geneugten 
die volgen zullen Tot de geschik-
ste aperitieven droge sherry en 
madeira en enkele met zoete ver-
mouts, waarvan de bitterheid de 
eetlust schijnt te pnkkelen Ook 
sommige anijsachtige alkohols, 
zoals bv pernod en ouzo, kun
nen die taak vervullen, maar dan 
wel met behoorlijk wat water aan
gelengd In de mode zijn ook je
never, vodka, gin, whisky en 
sterk alkoholhoudende cocktails 
Deze dranken raden wij evenwel 
af voor het savoureren van een 
echt verfijnde maaltijd, omdat 
een te hoog alkolholgehalte de 
smaak te zeer beïnvloedt, zelfs 
afstompt Wel aan te bevelen is 
de Kir, een cocktail genaamd 
naar de populaire kannunnik-
burgemeester van Dijon (m 1968 
op 92-jarige leeftijd gestorven) is 
gemakkelijk zelf te maken en 
bestaat uit 2/3 witte Bourgogne 
en 1/3 crème de cassis Ook an
dere droge witte wijnen kunnen 
een geldig alternatief zijn, zelfs 
Champagne (in dat laatste geval 
spreekt men van Kir Royal) Kir 
wordt altijd goed geroerd, koel tot 
zelfs koud geserveerd in een 
groot recht glas 

Een distief is letterlijk iets wat 
de spijsvertering op gang helpt 
en wordt dus na de maaltijd ge

bruikt, vaak met koffie, waarbij 
men dan spreekt van een 
,,pousse cafe" De verzamel
naam digestief dekt 'n ruime, 
doorgaans sterk alkoholhou
dende en meestal Franse lading 
Allereerst zijn er de likeuren waa-
nn kruiden verwerkt zijn (bv 
chartreuse en benedictine) Po
pulairder evenwel zijn Cognac en 
Armagnac en distillaten uit distil
laten uit diverse vruchten, zoals 
poire Williams, framboise, mira-
belle, kirsch en vooral calvados 
Deze laatste, in Normandie en 
Bretagne gestookt uit gegist ap
pelsap, serveert men tussen 2 
belangrijke gangen van een 
substantieel maal ook wel eens 
als spijsverteringsstimulator Dat 
IS dan de fameuze ,,trou Nor
mand" Als digestief genieten 
ook de vele ,,marcs" steeds 
meer bijval Mare wordt in bijna 
alle wijngebieden gestookt uit de 
restanten van geperste druiven, 
heeft een vrij hoog alkoholge-
halte en is tamelijk hard van 
smaak De befaamdste marcs 
zijn deze van Bourgogne, Cham
pagne en Gewurtztraminer (El-
zas) Andere fraaie distillaten van 
het mare-type zijn de grappa (Ita
lië), bogago (Portugal) en raki 
(Joegoslavië, Griekenland en 
Turkije) Vooral bij het tot zich ne
men van digestieven moet men 
zich voor ogen houden dat kwali
teit van wat naar binnen gaat be
langrijker IS dan de kwantiteit 
waaraan niet-ingewijden zich 
vaak te buiten gaan 
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Is Ingrid Berghmans 
de vrouwelijke 
Merckx? 

William Van Dijck en Ingrid Berghmans werden 
met ruime voorsprong verkozen tot sportman en 
sportvrouw van het jaar. Een verrassing was dit niet. 

W ILLIAM VAN DIJCK is 
de enige atleet van bij 
ons die internationaal 

meetelt. En dat weegt zwaar 
door. Want ondanks de massa 
slechts uitzonderlijk storm loopt 
voor atletiekwedstrijden straalt 
deze sporttak toch het meest 
prestige uit. 

Kannibaal 
Inde jongste twaalf jaar werden 

dan ook niet minder dan vijf atle
ten gelauwerd maar enkel de be
treurde Ivo Van Damme behoor
de tot de absolute wereldtop. 
Brokken en Annijs schitterden 
zelden of nooit buiten de lands
grenzen en Vincent Rousseau 
(vorig jaar laureaat samen met 
motocrosser Gaston Rahier) 
moet ook nog alles bewijzen. Op 
het palmares steekt de naam van 
Eddy Merckx overigens nog 
steeds de ogen uit. De fietsende 
kannibaal, wellicht de grootste 
sportman die ons land ooltvoort-
bracht, was de absolute meester 
van 1969 tot en met 1974. Zes 
bekroningen op rij. Een niet meer 
te evenaren record scheen ge
vestigd. 

Scheen, zeggen we, want in
middels is judoka Ingrid Bergh
mans ook ai aan haar zesde ver
kiezing toe... Haar reeks werd in 
de aanvang wel kortstondig on

derbroken door rolschaatster An
nie Lambrechts maar de Lim
burgse beheerst onze nationale 
vrouwensport eigenlijk met nog 
meer overwicht dan destijds grote 
Eddy de mannelijke sportwereld. 
En daarmee is veel gezegd over 
België en de topsportsters. Ingrid 
zal het ons wel niet kwalijk nemen 
wanneer wij stellen dat zij éénoog 
is In het rijk der blinden. Zij re
geert met veel kunde en ambitie 
de relatief kleine vrouwelijke ju
dowereld. 

Bovendien bracht zij onwaar
schijnlijk veel wilskracht op toen 
zij na zware kwetsuur opnieuw 
naar de internationale top klom. 
Ingrid zal echter wel willen toege
ven dat zij binnenlands nauwe
lijks konkurrentie ondervindt. De 
opkomende tenniskampioenes 
Ann De Vries en Sandra Wasser
man zijn amper de kinderschoe
nen ontgroeid en de namen van 
Ingrid Lempereur en Rita Defauw 
zijn buiten de landsgrenzen ei
genlijk alleen maar de specialis
ten bekend. En dan nog... 

Geen tapijten 
Het IS bevreemdend hoe men 

bij ons tegen de vrouwensport 
opkijkt. Het publiek en de media 
zijn er nauwelijks in geïnteres
seerd en bijgevolg zien ook de 

sponsors er geen brood in. Dat is 
betreurenswaardig en zelfs on
rechtvaardig. Want de dames le
veren niet minder inspanningen 
dan de heren om internationaal 
enige faam te verwerven. Boven
dien ontstaat er ook een vicieuze 
cirkel (geen volk, geen pers, geen 
televisie, geen sponsors, geen 
geld geen begeleiding en geen 
steun voor de dames) die amper 
kan doorbroken worden. 

Ook voor Ingrid Berghmans 
werden geen tapijten uitgerold. 
Zij moest het allemaal zelf en 
vaak helemaal alleen opbrengen 
Zo bekeken zullen haar verdien
sten wel niet zoveel geringer zijn 
dat die van een Eddy Merckx. 
Alhoewel vergelijkingen vanzelf
sprekend uit den boze zijn. Niet 

alleen tussen vrouwen en man
nen, ook tussen kampioenen in 
verschillende disciplines onder
ling. Want wat zijn de vergelij
kingspunten tussen Ferdi Bracke, 
de eerste laureaat, Eddy Merckx, 
Michel Pollentier en... Raymond 

Ceulemans bijvoorbeeld? Wij 
vragen het ons af en de lezer zal 
begrijpen dat wij ons dan ook 
maar zelden opwinden over de 
uitslagen van soortgelijke refe
rendums. 

Flandrien 

LIboton nog steeds 
de beste 

Roland Liboton heeft zijn eerste grote afspraak 
niet gemist. In Mol werd hij voor de tiende maal 
Belgisch veldritkampioen. Liboton was ongetwijfeld 
de beste maar Pol De Brauwer zal altijd blijven 
aanvoeren dat tegenslag zijn zegekansen aantastte. 

E ongewilde ingreep van 
een onvoorzichtige toe
schouwer vergemakkelijk-

Woestijnoirkus weer 
op tournee 

Het woestijnoirkus is weer op tournee. Van Parijs 
naar Dakar op twee of vier, en zonodig zelfs op drie, 
wielen. Van onder tot boven onder de publiciteit 
bedolven gaan de zandvreters drie weken lang op 
zoek naar roem en avontuur. De pers speelt het 
allemaal nog mee. 

OG, schrijven we, want 
ondanks er meer Belgi
sche verslaggevers dan 

ooit meestuiven, begint de be
langstelling toch voelbaar te ver
zwakken. Het nieuwe is er inder
daad af en de televisiebeelden 
ontmaskeren, of demystifiëren, 
ook dit evenement. 

Sabine... 

En vermits Thierry Sabine, de 
avontuurlijke en bevlogen stichter 
van de woestijntoch zich onmoge
lijk nog eens kan te pletter vliegen 
zal de geestdrif — zo die er al was 
— vermoedelijk nooit meer echt 
hoog oplaaien. 

Parijs-Dakar, hoe kan het an
ders, ligt volkomen in de greep 

van de kommercie Deelnemen 
kost stukken van mensen en een 
aantal vertrekkers hebben hun 
strafste prestaties al voor de eer
ste kilometer geleverd. Zij schooi
den sponsorgelden bijeen, zij 
vonden geld waar niemand er ooit 
zocht. 

Het hoort er allemaal bij en het 
wordt extra dik in de verf gezet 
door scribenten als Jaak Beucke-
laers (Het Nieuwsblad), de onom
streden profeet van de woestijn-
religie. Parijs-Dakar is voor deze 
joernalist bijna een bestaansre
den geworden. Eind januan be
gint hij vermoedelijk alweer te 
snakken naar nieuwjaar 1988. 
Dat IS hem gegund Misschien 
hoopt hij zelfs dat de voetbalbond 
haar winterstop nog uitbreidt. 
Kan hij zijn krant van voor naar 
achter en van onder naar boven 

volschrijven met de wonderlijke 
avonturen van Guy Colsoul, 
Gierst, Renders, Hacquin, Har-
teel en Padou. Stuk voor stuk 
zandstuivers die in de eerste stor
men ten onder gingen maar des-
ondank met roem en eer overla
den naar huis terugkeerden. Mis
schien wordt er ook dit jaar weer 
een ezel doormidden gereden en 
vermoedelijk zullen de plaatselij
ke sukkelaars ook nu weer enig 
profijt trekken uit de voorbijrijden
de karavaan. 

Wij willen het allemaal geloven. 
WIJ storen er ons met aan en we 
worden met wild van enthousias
me maar moeten we daarom da
gelijks zo overvoederd worden 
met woestijnlektuur? En dat heeft 
dan niets met sympathie of anti
pathie voor auto- of rallysport te 
maken. 

te inderdaad de taak van Liboton. 
Maar de verdiensten van de kam
pioen werden daardoor toch niet 
verminderd. 

LT' 

Scherpe 
spurt 

Liboton reeds immers sterk. Na 
een moeilijk, tumultueus seizoen-
begin is de crack uit Rillaar weer 
terug van weggeweest. Hij loopt 
en fietst minstens even hard, en 
vaak zelfs harder, dan gelijk wel
ke tegenstander en indien nodig 
beschikt hij ook nog over de 
scherpste spurt. Zodus. 

Of een en ander zal volstaan 
om op de laatste zondag van 
januari de regenboogtrui terug te 
winnen moet nog worden afge
wacht. In Tsjechoslowakije wach
ten andere, letterlijke (in Mol werd 
weinig gelopen) en figuurlijke 
(sterkere tegenstanders) hinder
nissen. Het vanzelfsprekend psy-
chologsch overwicht van Liboton, 
wat toch kenmerkend was voor 
zijn optreden in de eerste helft 
van de jaren tachtig, werd in de 
voorbije twaalf maanden syste
matisch ondermijnd Liboton is 
niet langer ,,de" favoriet, hij is 
één der kanshebbers. Niets meer 
en niets minder. Misschien zal dit 
zijn taak vergemakkelijken Hij 
hoeft met meer alleen de koers te 
,,maken". 

Vanderaerden 
Maar er schuilt waarheid in de 

wooden die Eric De Vlaeminck 
vorige zondag uitsprak in de tele
visiestudio's. Van de huidige top-
veldrijders schitteren er in de zo
mer weinig of geen op de weg. Hij 
zijn echte specialisten geworden 
en daarin ligt natuurlijk ook een 
beperking opgesloten Dat het 
anders kan beweest Ene Vander
aerden die in de titelkoers van 
vorige zondag knap vierde eindig
de en daarmee ongewild bewees 
dat veld en weg zeker niet onver
zoenbaar zijn. 
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45 

Vlaanderen Morgen 86/5 

Op niveau en gevat 
Tijdens de Kerstvakantie verscheen tiet vijfde 

nummer van liet tweemaandelijl(s cahier ,, Vlaande
ren Morgen". Andermaal een boeiende brok lees
voer, op niveau en gevat. 

door katholieken én vrijzinnigen 
van tiet feitelijk intern pluralisme 
in die zuil kan menig gevecht te
gen schimmen vermijden. (...) 
Het aanvaardcen van sommige 
historisch gegroeide gescheiden 
activiteiten is best te verzoenen 

H ET redaktioneel stuk is 
een ontnuchterende be
schouwing vijfentwintig 

jaar na de eerste mars op Brus
sel; de vaststelling van een half 
gemiste en toch ook een half 
geslaagde kans. ,,Op voorwaar
de dat er in Vlaanderen een 
nieuwe politieke elite opstaat die 
het testament van de Brussel-
marsjeerders resoluut uitvoert." 

Verzuiling 
KUL-hoogleraar Jaak Bllliet 

schrijft een merkwaardig artikel 
onder de titel:,, Verzuiling en ont
zuiling: over het vermijden van 
conceptuele valstrikken". 

Daarin wordt gepleit voor een 
gereserveerd spreken over deze 
begrippen. ,,De verzuildheid is 
het resultaat van meerdere maat
schappelijke processen, de even
tuele verantwoordelijkheden zijn 
dus gedeeld. Het globale concept 
„verzuiling" wordt best ingeruild 
voor een onderscheid tussen va-

A LS je sommige mensen 
zegt dat je ergens een 
filmrubriek volschrijft, kij

ken ze je dikwijls heel jaloers aan 
en als je hen erbij vertelt dat je er 
voor betaald wordt ook, vragen 
ze zich af of je hoofdredakteur 
helemaal gek is. Maar het is na
tuurlijk niet al goud wat er blinkt, 
want je hebt géén keuze, je moet 
ook de rommel meepikken. Maar niet 
geweeklaagd, de goeie films wegen 
nog altijd op tegen de slechte — was 
het maar in alles zo, bedenk ik dan 
met dit nieuwe jaar. 

NIEUW 
IN DE BIOS 

De laatste twee van 1986 vallen in 
ieder geval met in de lijst van de 
slechtste. Les Fugitifs van Francis 
Veber, met Pierre Richard en Gérard 
Depardieu en een sublieme Jean 
Carmet in een bijrolletje, is best een 
goeie humonstische film, alhoewel er 
heel wat klisjees aan elkaar geregen 
zijn, maar goed gedoseerd en m een 
goeie volgorde 

Blue City van Michelle Manning ligt 
al bijna een jaar in de kelders van een 
Brussels verdeelhuis en men vraagt 
zich af waarom. Want dit verhaal van 
Ross MacDonald (die suksessen 
schreef zoals Harper en The drow
ning pool) IS best het bekijken waard. 
Het is een goedgemaakte hardboiler, 
zeer jong aangepakt en met sterke 
muziek van Ry Cooder. Als Billy Tur
ner (Judd Nelson) naar zijn geboor
testad terugkeert en na een vechtpar
tij in de lik belandt, vindt hij al gauw 
uit dat zijn vader géén burgemeester 
meer is, maar werd neergeknald en 
dat zijn moordenaar nog steeds niet 
werd gevonden. Op zijn speurtocht 
naar de moordenaar neemt hij het op 
tegen een stad vol korruptie. 

" ï i?^»"»'^ 

Professor Jaak Billiet bekijkt de verzuiling anders 
en roept op tot een gesprek. 

rianten van verzuildheid. Som
mige vormen zijn aanvaardbaar, 
andere niet. De katholieke zuil is 
geen monoliet. Het onderkennen 

Om als volwaardig recensent door 
te gaan, moet je jaarlijks je toplijst pu
bliceren. Sommigen geven dan wel 
eens toe aan snobisme en verfraaien 
hun lijst met meer cinefiele filmen, 
maar zoals je zult zien, Willem Sneer 
probeert het eerlijk te houden. 

10 beste voor 1986 
1. Hannah and her sisters. 

Woody Allen 
2. 3 hommes et un couffin, 

Colline Serreau 
3. Round Midnight, 

Bertrand Tavernier 
4. Short Circuit, John Badham 
5. The Mission, Roland Joffe 
6. Colonel Redl, Istvan Szabó 
7. Turtle Diary, John Irvin 
8. Jean de Florette, Claude Bern 
9. Big trouble in little China, 

John Carpenter 
10. FIX: Murder by illusion, 

Robert Mandel 

5 slechtste 
voor 1986 

1. Space Camp, Harry Winer 
2. Haunted Honeymoon, 

Gene Wilder 
3. Hell Camp, Eric Karson 
4. Bullies, Paul Lynch 
5. King Solomon's Mines, 

J.L Thompson 

5 Humoristische 
voor 1986 

1. 3 Hommes en un couffin, 
Colline Serreau 

2. Short Circuit, John Badham 
3. Big trouble in little China, 

John Carpenter 
4. Ruthless People, Jim Abrahams, 

David & Jerry Zucker 
5. Better off dead, 

Savage Steve Holland 
Willem Sneer 

met een ruimere samenwerking 
en met een originele aanpak van 
nieuwe projecten. Ik noem dit 
een partiële onzuiling. Moet zo'n 

dialoog over het pluralisme in 
Vlaanderen niet prioritair gevoerd 
worden in en tussen alle cultuur
fondsen ? Dit staat hun eigen her
bronning niet in de weg, integen
deel zelfs." 

Hugo Janssens, UIA-
hoogleraar geneeskunde, heeft 
het over „Gezondheid van nu 
naar 2000. Mogelijkheden, pro
blemen en consequenties." En 
kunstkritikus Nic van Bruggen 
bespreekt het werk van Linda 
Vinck als ,,niet gemakkelijk, 
maar een indringende kennisma
king ermee is een verrijkend en 
verblijdend gebeuren." 

Konsensus 
of konflikt 

Kamerlid Hugo Schiltz komt 
scherp uit de hoek in zijn bijdrage 
,,België een scheve democratie". 
Hij vraagt zich af op welke wijze 
de Vlaamse meerderheid ook for
meel, staatkundig, van haar de
mocratisch eerstegeboorterecht 
wordt beroofd. Gegeven zijnde 
dat de Belgische democratie 
ogenschijnlijk sedert 1919 steunt 
op het basisbeginsel ,,Eén man, 
één stem." 

Aan de hand van illustratieve 
feiten en gesteund op zijn jaren
lange ervaring stelt Schiltz te
recht dat diegenen, die op het 
einde van de jaren zestig (ver
geefs) storm liepen tegen de 
grendelgrondwet, het wel dege
lijk bij het rechte eind hadden. 
,,Het blijft nog steeds een 
vreemde vaststelling dat de hele 
Vlaamse pers en de hele georga

niseerde Vlaamse Beweging toen 
geen onwrikbaar veto hebben uit
gesproken tegen deze wurg
greep en zich in slaap lieten wie
gen door een vrij inhoudsloze zo
genaamde culturele autonomie 
die er geen was." De gevolgen 
van deze gewilde scheeftrekking 
van de staatkundige mecha
nismen plaatsen de Vlaamse po
litiek inderdaad voor een erg fun
damenteel dilemma. 

,,Ofwel moet de Vlaamse 
meerderheid via onderhandelin
gen een consensus trachten te 
bereiken met de Franstalige min
derheid, teneinde te bekomen 
dat deze haar blokkeringsmoge-
lijkheden niet aanwendt. (...) Of
wel lokt de Vlaamse meerderheid 
een harde confrontatie uit met de 
Franstalige minderheid, een 
langdurige regeringscrisis inbe
grepen, zodat de Franstaligen 
voor een verscheurende keuze 
geplaatst worden. Dit veron
derstelt dan wel dat de Vlaamse 
politieke elite het eens is over 
een reeks fundamentele doelstel
lingen en vastbereaden de 
Franstaligen voor de keuze plaat
sen." Schiltz besluit dat het hui
dige Belgische systeem geen pa
cificatiemodel is, maar integen
deel een konfliktmodel,,waarvan 
de invloed op termijn precies het 
tegenovergestelde effect zal res
sorteren van datgene wat zijn 
ontwerpers beoogden." 

Voor proefnummers en abonneren 
kunt U terecht op het administratie
adres van ,.Vlaanderen Morgen", 
Van Steenlandstraat 93, 
2200 Antwerpen-Borgerhout 
(tel.: 03/322.67.67). 

Herman van Veen met muzieklabel 

Alfred Judokus Kwak 
Op 16, 17 en 18 januari 1987 speelt Herman van 

Veen in de Elisabethzaal te Antwerpen de muziekfa-
bel Alfred Judokus Kwak. 

De uren van de voorstellingen: vrijdag 16 januari 
om 19u., zaterdag 17 januari om 15 en 19u., zondag 
18 januari om 15u. Het Groot-Waterlands-Orkest 
o.l.v. Erik van der Wurff zal de begeleiding ver
zorgen. 

D E netto-opbrengsten van 
deze voorstellingen zijn 
bestemd voor de Stich

ting Colombine, die hiermede 
een irregatieprojekt in Ghana wil 
opzetten. De voorstelling, zoals 
ze nu is geconcipieerd, is nog 
niet eerder in Vlaanderen en Ne
derland vertoond. 

In augustus 1985 werd de mu-
ziekfabel gestart in het Schau-
spielhaus in Hamburg, waar 25 
voorstellingen werden gespeeld. 
Vervolgens in de Opera van Graz 
in juli 1986. De netto-opbreng
sten van deze voorstellingen wa
ren resp. voor Unicef en de aktie 
,,Menschen für Menschen" van 
Karl-Heinze Böhm. 

Na de voorstellingen in Antwer
pen staat in september 1987 nog 
optredens in de DDR op het pro
gramma, waar in het Berliner En
semble (Oost-Berlijn, Brechtthea-
ter) 6 maal wordt gespeeld. 

Begin 1987 verschijnt (in het 
Duits en in het Nederlands) een 
stripboek van Alfred Judokus 

Kwak (tekeningen van Harald & 
Siepermann). 

Teksten en muziek zijn van 
Herman van Veen en Erik van der 
Wurff. 

Plaatsbespreking: Kon. Elisa
bethzaal — Astridplein te Antwer
pen — tel. 03.233.84.44 (iedere 
dag tussen 12 en 18 uur). Voor 
kinder- en jongerengroepen wor
den speciale gunstvoorwaarden 
voorzien. 

Herman van V. en 
Alfred Judokus K. 

8 NOVEMBER 1987 
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Blijft Nietzsche in? 

Zarathoestrap 
met kommeni 

Op 'n muur stond het opschrift ,,God is dood. 
Nietzsche." Een humorist spoot er onder „Nietzsche 
is dood. God." Van Nietzsche, die in 1900 stierf, zijn 
meer slechtbegrepen zinsneden blijven hangen: 
„der Wille zur Macht", de Uebermensch... Het loont 
de moeite de stukken van dichtbij te bekijken. 

HONDERD jaar geleden, 
zette Nietzsche een punt 
achter „Also sprach Za-

rathustra", en met „ons kerstver
haal" en Roman Polanskl's „Ro
semary's baby" dit gemeen 
heeft: de geboorte van een bij
zonder kind wordt erin opge
voerd. 

Voor allen 
en niemand 

Dit dichter Hendrik Marsman 
harmoniseerde en voltooide de 
vertaling van P. Endt (uitg. We-
reldbiblioteek, Amsterdam; hier 
citeren wij uit de tweede druk, 
1948). Het boek werd gauw een 
klassieker, even oppervlakkig ge
kend als de in stijl verwante bij
belse wijsheidsliteratuur. 

In feit is dit vierdelig werk ,,voor 
allen en niemand" een omvang
rijke brandbrief. Domineeszoon 
en classicus Nietzsche, die, na 
een briljant akademisch debuut, 
over de hele lijn mislukte, 
schreeft hem vanaf 1883, groten
deels tijdens geïnspireerde roes-
weken. 

Dit overmand worden heeft hij 
zelf getypeerd: ,,...dit wordt het 
best uitgedrukt door het begrip 
,,openbaring", in die zin dat 
plots, met onbeschrijfelijke zeker
heid en nauwkeurigheid, iets 
zichtbaar, hoorbaar wordt, iets 
dat je diep in je binnenste schokt 
en overhoop haalt. Je luistert, je 
zoekt niet; je neemt, je vraagt niet 
wie geeft; als een bliksem flikkert 
een gedacht op, dwingend, on
middellijk in de ideale vorm, — 
een keuze heb ik nooit gehad" 
(Ecce Homo, 1888, Nietzsches 
laatste werk voor hij helemaal 
door waanzin gegrepen werd). 

R. Duhamel, hoogleraar te Ant
werpen, heeft „Aldus sprak Za-
rathoestra" van een kommentaar 
voorzien. Hij citeert en duidt veel 
relevante passages, ontbolstert 
simbolen (hfdst. 6) en betekenis
sen (hfdst. 7-10). Vooral brengt hij 
de ideeëngang en de psychologi
sche ontwikkeling van Zarathoe-
stra (= Nietzsche) over (hfdst. 2-
5). Hierin wordt de dialektiek van 
de nihilistische krisis voor de le
zer toegankelijk. Vooraf zorgt Du-
hamel voor de sleutel (hfdst 1), 
die door Zarathoestra na zijn ope
ningsrede aangereikt wordt: de 
drie gedaanteverwisselingen (p. 
49). 

De dood der Volken 
Kern is dit: het kristendom 

overleeft zich, net als de andere 
sistemen. Wie gelooft er nog echt 
in? De brave burger moddert 
maar wat aan. In feite draagt hij 
de sistemen als een lastdier. Ze 
zijn hem een juk. Wetenschap 
(ook de teologie) en onwaarach
tigheid zijn breekijzers die zich 
tegen de gevestigde moraal en 
macht keren. Ze ontmantelen 
waarden en waarheden en stellen 

niets in de plaats. De zwijgende 
meerderheid leeft, kruipt, buigt 
als kamelen (eerste gedaante) vol 
eerbied voor goden die afgoden 
zijn. 

De jongste daarvan is de staat 
(wij zouden zeggen de konsump-

tie, hebberigheid). Hierover zegt 
Zarathoestra: „Staat? wat is 
dat? Welaan! Zet nu de oren 
open, want thans zeg ik u mijn 
woord over de dood der volken. 
Staat beduidt het koudste van alle 
monsters, koud is ook zijn leu
gen; en deze leugen kruipt hem 
uit de mond: ,,lk, de staat, ben 

het volk". Leugen is het! Schep
penden waren zij, die schiepen 
de volken en dekten ze met een 
geloof en met een liefde: aldus 
dienden zij het leven (...) Maar de 
staat (...) Vals is alles aan hem; 
met gestolen tanden bijt hij (...) 
voor de overtolligen werd de staat 
uitgevonden (...) ,,De ordenende 
vinger Gods ben ik" — zo brult 
het ondier" (p. 71-72). 

In feite is de kameel, reeds een 
nihilist, omdat hij zich vastklampt 
aan eender welk houvast, de on
waarachtigheid en de onwaar
heid van de opgelegde sistemen 
niet wil zien. Hij houdt enkel 

slaafs de schone schijn op. Dit is 
,,na-(t)ief" nihilisme. 

De geest 
wordt leeuw 

Wie echt mens wil worden, 
moet de realiteit van onwaarden. 

nepwaarden, onwaarachtigheid 
van de Westerse kuituur (Rusland 
inkluis) verachten. De intellektu-
rele eerlijkheid brengt hem ,,in de 
eenzaamste woestijn". Daar ge
schiedt de tweede gedaantever
wisseling. Tot leeuw wordt de 
geest, vrijheid wil hij buitmaken 
en heer zijn in zijn eigen woes
tijn" (...) „Gij behoort" heet de 
grote draak. De geest van leeuw 
echter zegt ,,lk wil"... (p.50) 

De van walg gevulde leeuw is 
de grote opruimer, de vernietiger 
(nihilist). Hij durft de onzekerhe
den aan en leert afstand te ne
men van elk houvast. Hij moet 
rijpen tot het verzaken aan elke 
vorm van waarheidsbesef. Dit 
leewenwerk is de hoofdbrok van 
dit boek. 

Tenslotte Is ook de leeuw het 
doel van het krisis-denken niet. 
net als Jezus zegt Zarathoestra 
,,Wordt als deze kinderen". De 
Uebermensch is geen Hitler-
mens. De derde gedaanteverwis
seling introduceert de homo lu-

dens, die enkel overleeft, het dyo-
nisische kind dat opgaat in de zin 
van de aarde, de spelende es
theet, vrij van walg, verachting en 
waarheid. Deze kan maar even 
bestaan, ,,op de middag". Echt 
leven is als een zandloper: die 
voortdurend omgedraaid wordt. 
Enkel dan werkt die (en het nihi

lisme!). Nietzsche worstelde met 
de vraag of dit een kosmisch feit 
was, schrijft Duhamel. 

Is dit boek niet het grootste 
cadeau dat de mensheid krijgen 
kon, ontegensprekelijk is het ge
ïnspireerde schrift voor onze tijd? 
De waarheid en de waarachtig
heid van de sistemen die ons 
leven willen beheren is niet toege
nomen. Het neo-liberalisme hier, 
het kommunisme in het Oosten, 
de technokratie zijn integendeel 
drukkender op ons bestaan gaan 
wegen. Meer dan vroeger wordt 
dit buiten ons om beheerd. 

Onze overtuigingen, onze 
hoop, onze samenlevingszin: het 
is enkel afgenomen. 

Op 9 december 1962 hadden 
Simon Vinkenoog en anderen de 
happening ,,Open het graf" ge
houden naar aanleiding van het 
,,Lieve, lieve mensen" van Mies 
Bouwman bij de TV-uitzending 
,,Open het dorp" en de daarmee 
samenvallende dood van konin
gin Wilhelmina (1). Het was het 
begin van Provo-cerende en lu
dieke akties, van de druggolf ook. 
De punkbeweging heeft vandaag 
in een gelijkende geesteshou
ding, als nihilistisch teken van 
tegenspraak, niet eens geïnteres
seerd in provocerende en/of lu
dieke aktie. 

Het kind in ons 
Deze groepen, hun al of niet 

uitgesproken stellingen, hun pa
radijzen, vallen niet uit de hemeL 
In Nietzsche's gedaantewisselin
gen hebben zij en wij een plaats, 
die rijp doorleefd wordt of onrijp. 
Zijn dyonisisch kind van de aarde 
moge dan een estetisch Nergens-
land zijn, zoals ook Plato's Idee
ënwereld er een was. Het kan het 
kind m ons alleszins ontroeren. 
Wellicht is ook Nietzsches kindfa
se een doorgang en een moment, 
benevens andere momenten. Dit 
besef veronderstelt echter dat wij 
toch al een eindweegs met Zarat
hoestra op pad gaan. J 

Duhamel geeft een erg zeker 
interprelatief kommentaar. Bij het 
nalezen werden enkele foutjes en 
moeilijke overgangen over het 
hoofd gezien. Soms Irriteert de 
herhaling. Men neemt het er 
graag bij. In de inleiding sugge
reert de auteur dat men hfdst. 1-5 
kan overslaan. Dit is onjuist. Dan 
mist men de ontwikkeling van 
Zarathoestra I 

Twee andere opmerkingen: de 
gevolgde druk van ,.Aldus 
sprak..." wordt niet vermeld. 
Mensen met een oude druk zullen 
de gevolgde paginering telkens 
moeten verbeteren; een over
zichtstabel van geciteerde frag
menten ontbreekt achteraan. 

Dit zijn geen wezenlijke tekor
ten De lezer kan in het algemeen 
blij zijn, dat de zutdnederlandse 
filosofen hun gesprek met grote 
voorgangers thans ook uitgeven. 
Moge dit kommentaar van Duha
mel gelezen worden, ook en voor
al door wie ,,Zarathoestra" met in 
huis wil of heeft. Echte besluitvor
ming hangt immers samen met 
krisisbesef. 

M. Cels-Decorte 
(1) K. De Meyer, M. Wuytack. Provo in 
Nederland en haar uitlopers, 1979 (niet 
uitgegeven studie). 

Duhamel. Nietzsches Zarathoestra. 
Mysticus van het nihilisme. De Ned. 
Boekhandel, Kapellen, 1986, 160 
biz. 595 fr. 
— Fr. Nietzsche. Aldus sprak Zarat
hoestra. Een boek voor allen en 
niemand. Wereldbibiliotheek, Am-
sterdam-Antwerpen, 343 bIz. (twee
de druk). Ingeleid door H. Marsman. 

oestra van Nietzsche, het blijft de r 
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Romeinse politie haalt brutaal uit naar 

Vlaamse amnestiemilitanten 
op Sint Pietersplein 

De aanwezigheid van enkele tien
tallen Vlamingen op het Romeinse St 
Pietersplein op 25 december jl tij
dens de pauselijke zegen ,,Urbi et 
Orbi" IS ook dit jaar niet onopgemerkt 
voorbijgegaan 

Reisleider Erwin Brentjens heeft 
echter kordaat geprotesteerd tegen 
het optreden van de Romeinse politie 
die tijdens, voor en na de pauselijke 
toespraak de met meer zo jonge am-
nestiepelgrims op een brutale en 
hardhandige manier het vlaggever-
toon probeerden te verhinderen Zon
der enige verwittiging, en dit terwijl op 
het plein vlaggen en slogans wapper
den van andere volkeren en landen, 
werden vlaggestokken gebroken, 
werd een leeuwevlag gescheurd en 
kregen een aantal vrouwen rake klap
pen met de vlakke hand en zelfs met 
stokken Doktersbehandeling bleek 
achteraf voor twee onder hen noodza
kelijk 

E Brentjens „Ik weiger met klem 
elke verantwoordelijkheid voor deze 

incidenten op mijn schouders te ne
men, temeer omdat het St Pieters
plein en zelfs de pauselijke audiëntie
zaal Paolo VI sinds jaar en dag het 
terrein vormen voor uiteenlopende 
volkeren om hun aanwezigheid op 
vredevolle wijze te manifesteren met 
vlaggen, spandoeken en pamfletten 
Het Poolse Solidanteit, maar ook de 
Italiaanse anti-abortusliga vormen 
hiervan treffende voorbeelden En 
ook Vlaamse bedevaarders konden 
twee jaar geleden ongehinderd een 
amnestiespandoek ontrollen Van al 
deze manifestaties ben ik trouwens 
persoonlijk reeds getuige geweest 

Ikzelf heb een aantal volksverte
genwoordigers de opdracht gegeven 
klacht in te dienen bij de officiële 
diensten van Vatikaanstad en aan te 
dnngen op de nodige verontschuldi
gingen wegens het beschadigen en 
vernielen van een officieel erkend 
nationaal simbool " 

Daarenboven maakt reisleider 
Brentjens de rekening 
Doktersbehandeling voor twee vrou

welijke gekwetsten 1800 fr 
Twee gebroken vlaggestokken 1100 
fr 
Een gescheurde katoenen leeuwe
vlag 6500 fr 
Samen 9400 fr 

In verband met de moeilijkheden op 
het Sint-Pietersplain op Kerstdag 11 
schreef Erwin Brentjens een open 
brief aan de rector van het Belgisch 
Kollege te Rome, de sekretaris van de 
Paus, kardinaal Danneels, de sekre-
taris-generaal van het Interdiocesaan 
Pastoraal Beraad en de apostolische 
Nuntiatuur in Brussel Deze laatste 
met het verzoek om langs diplomatie
ke weg het staatssekretariaat in 
Rome op de hoogte te brengen van de 
feiten 

Aan kardinaal Danneels en het IPB 
werden daarenboven indnngende bij
komende vragen gesteld over de be
handeling van het amnestievraagstuk 
door de Kerk in eigen land 

(foto Rik Meulenbergs) 

LEES HET TIJDSCHRIFT VAN HET 
PRIESTER DAENSFONDS 

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

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

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

AANWERVING 
De Vlaams-Nationale Studiedienst (VNS) werft 

een medewerker (m/v) aan 

Vereisten 
— licentiaat in de Rechten 
met biezondere belangstelling voor sociaal recht (arbeids
recht en sociale zekerheid 
— max leeftijd 35 jaar 
— vrij van legerdienst 
Pvandidaturen met uitgebreid curriculum vitae vóór 20 januari 
1987 aan 
Dhr. Paul Van Grembergen, 
Barrikadenplein 12 
1000 Brussel 

Opnieuw aktles 
voor amnestie 

De redaktie van ons weekblad ont
ving opnieuw tal van verslagen van 
amnestie-akties die door VU-afdelin-
gen op touw werden gezet 

WIJ willen er enkele m de verf zet
ten Hel arrondissment Antwerpen 
deelde m acht gemeenten een bie-
zonder geslaagd pamflet uit dat ver
trekkend van het voorbije jaar van de 
Vrede het amnestieprobleem m Bel
gië in cijfers aan de kaak stelt 

Een briefkaart (zie de verkleinde 
afdruk) werd op 10 000 eksemplaren 
verstuurd of uitgedeeld door de VU-
atdelmgen die deze van een eigen 
tekst vergezelden Tevens steunde 
het arrondissement de aktie op het 
Sint-Pietersplein te Rome 

De gemeenteraad van Nijlen, met 
de VU als bestuurspartner, maakt er 
een erezaak van — nu reeds voor de 
tiende maal' — om een motie voor 
amnestie eenpang te laten goedkeu
ren Een prachtige traditie die in alle 
Vlaamse gemeenten navolging zou 
moeten kennen 

De arrondissementele raad v. 
Sint-Nfklaas keurde een motie goed 
waann betreurt wordt dat de subsidie 
voor het IJzermonument met eenpa
rig kon genomen worden, dat België 
de draaischijf blijft voor de wapenhan

del en dat 42 jaar na het einde van de 
oorlog nog steeds geen amnestie kan 
afgekondigd worden 

Op de vooravond van Kerstmis 
hield de VUJO van Westerio voor de 
vijfde keer reeds aan verscheidene 
kerken van de gemeente een amnes-
tie-aktie 

Voor al deze en andere akties ver
dienen onze kaderleden dank en 
waardenng Mocht de VU er met zijn, 
wie zou dan nog op de barrikaden 
staan voor amnestie' 

>'^'- -^ 
^^'^: 

Wat na Tsjernobyl? 
Naar de kern van 
het energievraagstuk 
Maandag, 12 januari 1987 - Europees Parlement — Brussel 
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Gemeenteschool Wilgmaal, 
slachtoffer politiek geknoei... 

In „ W I J " nr 48 werden een kort verslag en foto gepubliceerd 
over de gedenkplaat-onthulling te WIJgmaal n.a.v. de sluiting door 
de traditionele partijen van een bloelende gemeenteschool. 

De Volksunie, die voorstander is 
van gemeentelijk onderwijs, heeft 
deze sluiting aangeklaagd om te her
inneren aan de politieke knoeiboel die 
daarrond gevoerd werd. Knoeiboel 
waarvan de plaatselijke schooljeugd 
uiteindelijk het grootste slachtoffer Is 
geworden. En in het kort hoe het zo 
ver gekomen is. 

1. Een kandidate van PW-aanho-
rlgheid werd benoemd tot hoofd van 
de school. De Volksunie vroeg en 
bekwam de schorsing. Op voorstel 
van CVP-PW meerderheid, heeft de 
gemeenteraad de schorsing naast 
zich neergelegd. De Volksunie diende 
opnieuw klacht in en bekwam na + -1 
jaar de vernietiging van de benoe

ming van het schoolhoofd, die de 
voorwaarden niet vervulde. 

2. De CVP toonde niet de minste 
belangstelling voor de wettelijkheid 
en verheugde zich erover dat sommi
ge ouders hun kinderen nu naar de 
katolieke school van Wijgmaal stuur
den. 

3. De SP bleef eveneens afzijdig, 
want andere ouders stuurden hun 
kinderen naar de Rijksbasisschool in 
Wilsele. 

4. Zielig was het op die wijze een 
bloeiende gemeenteschool te Wijg
maal (Leuven) te zien ten ondergaan. 
Het leerlingenaantal slonk er jaar na 
jaar van 101 leerlingen In 1984 (waar-

VU-Kraainem: 

Interkommunale-berichten 
moeten in het Nederlands! 

Via een schrijven werd klacht neer
gelegd bij de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht, betreffende een ,,Be
richt aan de Bevolking" verzonden en 
opgesteld door de Interkommunale 
Interza zowel in het Nederlands en 
het Frans. 

De historiek 
Tot voor enkele jaren gebeurde 

elke mededeling op een tweetalige 
wijze. Tegen deze handeling werd 
door ons klacht neergelegd en dit 
resulteerde in het feit dat elke mede
deling rechtstreeks aan de bevolking 
in het Nederlands diende gesteld te 
worden. 

Om dit te kunnen omzeilen, werd er 
gebruik gemaakt van een zinssnede 
in de wetgeving, waann bepaald 
wordt dat elk bericht, indien het door 
tussenkomst van de gemeente wordt 
verspreid, kan get>euren naar traditie 
van normale bertehten van de ge
meente aan de bevolking. 

Daar dergelijke benchten gebeuren 

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

Rijschool 
Ferd. 

VERBIEST 
MOLENBEEK: 
Leopold U-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. 

in het Nederlands en het Frans (zelfs 
deze handelswijze is een zeer ruime 
interpretatie a la Nothomb van de 
bestaande wet) kan men dus dergelij
ke berichten verzenden in het Neder
lands en in het Frans. 

De situatie 
Uit de mededeling kan niet worden 

opgemaakt dat het bericht werd ver
spreid dank zij de ,,handelingen" van 
een plaatselijke dienst, en moet dus 
bijgevolg beschouwd worden als een 
rechtstreekse mededeling van de in
terkommunale aan de bevolking van 
Kraainem. Dus moest het bericht al
leen in het Nederlands verzonden 
worden. 

Rouw te 
WInksele-Herent 

Overleed René Van Broeckhoven 
op 3 december 1986, omgeven door 
zijn familie, na een langdurige ziekte. 
René was pas 62 jaar oud. Binnen de 
repressietijd bracht hij de moed op 
om als oud-Oostfronter — na zijn 
gevangenschap — met heel weinig 
middelen Lic. natuurkunde te worden. 
Zijn kennis zette hij dienstbaar om als 
werkleider aan de KUL en lesgever bij 
Groep T. Zijn volks- en natuurverbon
denheid uitte hij in zoveel kommervol
le gesprekken en als bestuurslid van 
VELT. 

Te Betekom 
herdachten we Fons Van den Eyn-

de's inzetrijke leven. 
Op Kerstdag overleed hij onver

wacht. Zijn minzame omgang én vol
gehouden Vlaams-Nationaal denken 
maakten van hem een onvervangbare 
VWG'er en Broederband-lid. Wij zul
len hem missen in het Aarschotse. 

Aan beide families betuigt het VU-
arr Bestuur zijn oprechte deelname. 

Willy Kuiipers, 
Lid van het Europees Parlement 

van 60 leerlingen in de lagere school) 
tot 27 leerlingen in 1985. Op de ge
meenteraadszitting van 13 oktober 
1986 diende de lagere school — bij 
onvoldoend aantal leerlingen — opge
heven te worden en werd overgegaan 
tot de,.oprichting" van een autonome 
kleuterschool. 

Nog even aan toevoegen dat de 
man die de schorsing en de vernieti
ging bij de hogere overheid bekwam 
ere-senator Rob Vandezande en ge
wezen VU-fraktievoorzitter in de ge
meenteraad te Leuven is geweest. 

V. Oversteyns 

WERK-
AANBIEDING 
v z w Gemeentelijk Cultureel Cen
trum Overijse „Den Blank" werft 
in het kader van de gesubsidieer
de kontraktuelen aan: 
1 (Theaterltechnieker: niveau A2 
(m/v) 
2 Edukatieve medewerker (staf
medewerker) niveau Al (m/v) 
Voorwaarden: 
— Voldoen aan de vereisten van 
een gesubsidieerde kontraktuele 
— bereidheid tot avond- en week
endwerk 
Schriftelijke kandidaturen met 
uitgebreid cv. ten laatste op 
maandag 12 januari 1987, richten 
aan de Voorzitter van de VZW 
Gemeentelijk Cultureel Centrum 
Den Blank, Begijnhof U te 1900 
Overijse 

GEMEENTE 
MACHELEN 

Een betrekking van politieagen-
t(e), met aanleg van een werfreser-
ve voor de duur van één jaar, is te 
begeven. 
Voorwaarden kunnen bekomen 
worden op het gemeentesecretari
aat, Woluwestraat 1 te 1830 Ma-
chelen (tel. 02/252.00.15). 
Kandidaturen moeten bij aangete
kend schrijven, gericht aan het 
College van Burgemeester en 
Schepenen van en te 1830 Mache-
len, uiterlijk op 26 januari 1987 
toekomen. 
Namens het College i 
De GemeentesecretarisDe Burgemees

ter, dd.. 
Get. R. Hauwaerts. Get. H. Capine, 

Schepen 

ZOéK^RC]^ 

D Dame, 26 jaar, licentiaat in de 
kunstgeschiedenis en oudheidskun-
de, maar ook talenkennis Frans, En
gels, Duits; dactyk) — bedrijfsadmi
nistratie, aanvaard alle werk. 

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

M E U B E L E N " D E K E I Z E R 
.süUins KiPinnu'ubo 

O n k l o p b a r e pri jzen 
in k l e i n m e u b c l s en s a l o n s 

/aaK\otMtit ' r 
Staf kic'.t 'kd 

;4t) 1 I HN.M 02 582 

Ook VU-Wijgmaal legde een bloemenkrans neer aan de schoolpoort 
van de SKLO (Stedelijk Kleuter en Lager Onderwijs) te Wijgmaal. 
SKLO kreeg dan wel een andere uitleg: socialistische, katolieke en 

liberale onverschilligheid... 

BRABANT 
JANUARI 

8 HALLE: Kantonnale vergadering 
Halle om 20 uur te Ruisbroek, ,,Café 
de la Gare", Stationsstraat. 

14 MACHELEN: Gespreksavond 
met Algemeen Sekretaris 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-Jette. 
15 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. Kuijpers „Historische schets 
van het Vlaams probleem" om 20u. in 
't Natekenshof, Daalstraat 8. Org.: 
VU-Teralfene. 
16 AARSCHOT: Gespreksavond 
met Toon Van Overstraeten in zaal 
Poescaffee, Schaluin 68. Aanvang: 
20 uur. Inkom gratis. Org.: VU-Aar-
schot. 
17 LONDERZEEL: Volksunie-bal in 
zaal Egmont te Londerzeel met orkest 
Linda en Free Music. 
18 JETTE: Vlaamse Bond der Ge
pensioneerden viert 15-jarig bestaan. 
Mis om lOu. in de St.Pieterskerk. 
Receptie vanaf 11 u. in het St.-Pieters-
kollege. 
23 VILVOORDE: Kantonnale ver
gadering Vilvoorde om 20 uur te Ma
chelen, cafe Floreal ,,De Krumme". 
30 GROOT-BIJGAARDEN: Arrond. 
raad vergaderiqng in de Zaal Colle
gium, om 20u. Org. Arr. Halle-Vilvoor-
de. 

O.C.M.W. Brugge 
Kartuizerinnenstraat 
8000 BRUGGE 

VERBOUWEN VAN HET DAGCENTRUM VAN ONS 
HUIS ST.ANNA 

TE BRUGGE, ST.ANNAREI NR. 5 
Op woensdag 18.2.1987 om 10.30 uur zal er in de vergaderzaal van het 
O C.M.W. Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge overgegaan 
worden tot het openen van de inschrijvingen voor de openbare aanbe
steding van: partij 2: Centrale Verwarming 

Erkenning: niet vereist 
Termijn: 40 werkdagen 
Het dossier ligt ter inzage: 
- op het Kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken W T.C. 
gebouw Toren 3 tweede verdieping, Simon Bolivaerlaan 30 te 1210 
Brussel 
- op het bureau van het O C M.W., Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur. 
- op het bureau van architect P Vierin (tel. 050/33.39.91) Lange Rei 18 te 
8000 Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur. 
Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs van 2.000 fr. 
inclusief B.T.W en dit na voorafgaande overschrijving op rekening nr. 
280-0205697-94 van architect P Vierin te 8000 brugge of tegen kontante 
betaling. 
De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen op de openbare zitting 
vóór de opening afgegeven worden of in twee ineengeschoven en 
gesloten omslagen gestuurd worden aan de heer F. BOURDON, Voorzit
ter van het O.C.M.W. Bnigge, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge en 
dienen toe te komen binnen de termijn vastgesteld in art. 26 van het K.B. 
van 22.4 1977. 
Op beide omslagen moet vermeld worden: „Partij 2 Centrale Verwar
ming"/ 

8 JANUARI 1987 
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Oostduinkerke-Koksijde 

Achiel Goderis: 50 laar 
Vlaams-nationale strild 

Achlel Goderis, in de vo lksmond „Ach ie l Gar t jeweg" werd 
geboren te Adinkerke op 28 november 1920. Zi jn vader was 
landbouwer en om wat bl) te verdienen deed hi] aan strandvissen. 
Zeer vroeg reeds hielp Achlel zi jn vader in het bedri j f doch zi jn 
aandacht g ing toch meer naar de strandvisser i j . Een zeer edel 
beroep t rouwens. 

In de dertiger jaren liet Achiel zich 
aansluiten bij het Vlaams Nationaal 
Verbond (VNV) van Staf de Clercq. 
Deze volkse beweging hergroepeerde 
alle Vlaams-nationale splinterpartij
tjes tot een geheel. In 1936 volgde 
Achiel dan ook de verkiezingen van 
nabij: het VNV behaalde een goed 
resultaat, namelijk 16 zetels in de 
Kamer en 9 in de Senaat. 

Jonge inzet 
Toen in 1940 de oorlog uitbrak 

dacht hij in Vlaanderen veel nuttiger 
werk te kunnen verrichten dan in het 
verre Duitsland. Achiel werd dan ook 
lid van de Wachtbrigade. Deze 
Vlaamse Wachtbrigade was een een
heid ter bewaking van vliegvelden en 
fabrieken. De leden werden meestal 
gerekruteerd uit de Dietsche Militie-
Zwarte Brigade, een para-militaire or
ganisatie geleld door Eimond Tolle-
naere en nadien door Joris Vansteen-
land. Op 7 september 1944 werd 
Achiel aangehouden en ter beschik
king van de krijgsauditeur gesteld. De 
beschuldiging luidde: de vijand ge
diend te hebben en de troon aan het 
wankelen gebracht te hebben. Zijn 
verblijf in St. Kruis duurde 18 maan
den en leerde er een schare vrienden 

kennen: Karel Sijs (de bokser), Nand 
Vercnock (de ,,Dietsche Dichter"), de 
edele Jeroom Leuridan (VNV-kamer-
lld), Jan Debondt (de latere stichter 
van de Volksunie Oostende-Veurne-
Diksmuide) en Clemens de Landts-
heer (sekretaris van het IJzerbede-
vaartkomitee). Om de tijd te doden 
vervaardigde Achiel tientallen houten 
beeldjes die hij bewaarde. Enige 
daarvan zijn nu te zien in de tentoon
stelling ,,De tweede wereldoorlog 
1940-45" in het Historisch Museum 
van de Vlaamse Strijd te Aalter. In 
1958 treed Achiel in het huwelijk met 
Eugenie Coussaert. Zij kregen drie 
kineren: Dirk, een BRT-technikus, 
Gerda, Computer analyste en Annie 
eerst verpleegster daarna suksesrijke 
zakenvrouw. Achlel is terecht fier op 
zijn kinderen. „Ik heb er hard moeten 
voor werken" zegt hij trots. 

Volksunie 
In de naoorlogse periode heeft hij 

kontakt genomen met Juli Haeze-
baert een schroothandelaar uit Adin
kerke, de architekt Bert Hendryckx 
gewezen Jeugdleider (NSJV) en ook 
Jan Debondt uit DIksmuide om de 
Vlaamse strijd te hervatten. Zo begon
nen er opnieuw Vlaams-nationale ker
nen te ontstaan. 

In Oostduinkerke stichtte Achiel 
met Fred Laplasse, zoon van de on
schuldige gefusiljeerde Irma Laplas
se, een Volksunie-afdeling. In de ja
ren '79 en '80 verscheen zijn naam 
onder de top twintigers voor werving 
abonnementen op ,,WIJ". Duizenden 
kilometers heeft hij per fiets afgelegd 
voor kolportagetochten, plakken en 
ledenwerving. In het stille seizoen 
verkoopt hij dan steunkaarten of en-
treekaarten voor een of ander bal. 
Een paar jaren teoig nam Achiel af
scheid van zijn werkmakkers: pen
sioengerechtigde leeftijd! 

Dit was geen reden om te rusten, 
nu kon hij zich nog meer inzetten voor 

vN.-"*-"'WS«WWï,N\-v\-J.% 

Achiel nu... 

Achiel,,Gartjeweg" als jonge strandvisser... 

de partij. Wie wil meegaan kan Achiel 
vinden in de Toekomstlaan 3, te Oost
duinkerke of telefoneren naar 058/ 
51.16.30. 

Het wordt ,,gartjeweg" interessent 
even kennis te maken met zo'n boei
ende figuur uit de Vlaamse beweging. 

Gartjeweg is een stopwoord dat 
Achiel om de haverklap gebruikt van
daar dat hij aldus in het arr. OVD 
bekend staat. 

Gilbert Oevrlendt, 
arr. sekretaris OVD 

WEST-VL. 
23 SINT-ANDRIES: Politieke debat
avond met Toon Van Overstraeten. 
Om 20U.30 in het,,Jagershof". Org.: 
VU-St.-Andries. 

Kerstfeest 
VU-Zedelgem 

Op zondag 21 december kwam de 
kerstman op bezoek bij Volksunie-
Zedelgem. Het ontmoetingscentrum 
van De Leeuw was met 125 aanwezi
ge leden bijna te klein. 

Vooraf was er een optreden van de 
goochelaar Tim Verans. Met mede
werking van het publiek gaf hij voor 
groot en klein een fantastische goo-
chelshow. Daarna kon iedereen zich 
tegoed doen aan boterkoeken met 
koffie of chocolademelk. 

Rond vijf uur kwam de kerstman toe 
vanuit het verre Lapland. Hij had 
speelgoed bij voor alle kinderen. Een 
gratis tombola voor de volwassenen 
zorgde voor de afronding van die 
geslaagde Kerstfeest. 

ADVERTENTIE 

BESTELBON 
25 VLAAMSE FRANKEN 

— van öe gouden penning stuk$ 
aan 11.700 8F/st.C) 

— van de-zilveren penning . . . . stuks 
mt 1 . ^ 8F/st. (*) 

— van de^simlti F.O.C stuks aan 220 BF/st. 
— van de simll) gepatineerde stuks 

aan '00 BF/st. 
— van ae simill gepatineerde in een schrijn 

. . . . stuks aan 180 BF/st. 
^ — van de simili looppenning stuks aan 25 BF/st. 
I — van de stmiii tooppening in een schrijn stuks 
; aan 120 BF/st. 

•— van de vier penningen samen in één schrijn vanaf 
goud (goud, zilver, F D.C. en gepatineerd) 

stuks aan 13.640 BF/st, (*) 
- — van de vier penningen samen in één schrijn vanaf 
; zilver (zilver, F.D.G., ppatineerd en tooppenning) 
^ stuks aan 2.000 8F/st. {*) 

50 VLAAMSE 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.0 C .... stuks aan 220 8F/st. 

— van de CU gepatineerde ... . stuks 
aan 100 BF/st. 

~ van de C U . gepatineerde in een schrijn 
stuks aan 180 BF/st. 

— van de C U . looppenning stuks aan 50 BF/st. 
— van de C U . looppenning meen schrijn .... stuks 

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

goud (goud, zilver, F.D.C, en gepatineerd) 
N stuks aan 15.545 BF/st. (*) 

— van de vier penningen samen in één schrijn vanaf 
zilver (zilver, F.D.C, gepatineerd en looppenning) 

stuks aan 2.250 BF/st. (') 
Besteltion af te leveren biJ betaling in een van 
onderstaande financiële insteBingen: 
alle 8,A.C.-kantoren Banknr. 780-5391272-25 
alle Volksdepositokassen Banknr. 890-0141714-28 
alle KB. via K.B. LEDE Banknr 435-5156141-89 
alle B B.L. via B.B.L Lede Banknr. 393-0167869-51 
of via ons sekretariaat met gekruiste check • Kasteel
straat 4, 9310 Lede, tel. 053-77.58 22 
Steeds bij betaling v«metden wat U bestelt en of ü 
geschenkverpakking wenst. 
(") Prijswijziging moelijk, naargelang de prijs van 
goud en zilver. 
Basisprijs-goud =• 530.000 BF - zilver = 13.0(»BF. 

BENT U OP DE DOOL ? 

Breekt U zich het hoofd over wat U 
Uw partner petekind, vrienden^ 
of zakenrelaties als elndejaars-
gesohenk aan zult bieden? 

Of heeft U de VLAAMSE FRANKEN 
al eerder ontdekt? 

Unieke kunstwerkjes.die U zich in 
verschillende combinaties, apart 
of in set. aan kunt schaffen. 

Vanaf 120 BF kunt U bij ons 
terecht. 

Of gaat U liever op de dool ? 

8 JANUARI 1987 
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VU-Groot-Beveren klaagt 
onsociale huurregellng aan 

Het IS voor de meeste huurders van de Nationale Maatschappij 
voor Huisvesting een bittere Kerstmis en een treurig Nieuwjaar 
geworden. 

Niet alleen in Groot-Beveren maar m gans het Vlaamse Land 
vielen overat m de brievenbussen de aankondigingen dat vanaf 1 
januari 1987 de huishuren meestal drastisch worden verhoogd. 

Waar vroeger een zekere beper 
king aan de verhoging was gesteld is 
die dit jaar volledig weggevallen met 
het gevolg dat voor de regio-Beveren 
de verhogingen per huurder in de 
meeste gevallen gaan van 500 tot 
1 500 fr per maand 

Onbegrijpelijk... 

De huurders mogen dan nog blij 
zijn wanneer ze, zoals het geval is bij 
de Gewestelijke Maatschappij van 
Beveren een gedetailleerde uitleg 
ontvangen Alleen niemand kan die 
uitleg begrijpen 

Het gaat zelfs zo ver dat zelfs de 
bedienden, zelfs de direktie van de 
lokale Maatschappij van Huisvesting 
meestal met kunnen verklaren hoe die 
berekeningen juist in elkaar zitten, en 
waarom bepaalde getallen en para
meters worden genomen 

Ze kunnen wel verklanngen geven 
voor een deel der gegevens zoals 
inkomens enz maar ze kunnen on 
mogelijk verklaren waarom die formu
le op die manier is opgesteld 

En dan moet een eenvoudige huur 
der er maar in slagen om aan al die 
ingewikkelde pnetpraat kop of staart 
te krijgen 

Niet sociaal 
De tegenwoordige huurprijzen van 

sociale woningen zijn allesbehalve 
sociaal te noemen Alleen voor be
paalde kategorien van mensen is het 
nog interessant om een sociale wo
ning te betrekken De meeste mensen 
echter met een normaal klem inko
men en een normaal gezin zouden 
beter een privé-woning huren 

In een sociale woning betalen ze 
tegenwoordig minstens evenveel als 
voor een privé-woning maar zijn er 
bovendien nog de nadelen verbonden 
aan Sociale Woningen 

In feite is het weer zoals altijd de 
kleine man die moet betalen voor de 
stommiteiten van de grote Jarenlang 
heeft de Nationale Maatschappij een 
absurde politiek gevoerd, heeft met 
geld gesmeten zodat er voor het mo
ment een schuldenlast van tientallen 
miljarden is En nu gaat men probe
ren van de zaken terug een beetje 
recht te trekken 

Maar wie zal dat betalen' 

Het antwoord is klaar en duidelijk 
de huurder 

Protest 
De VU van Groot-Beveren protes 

teert dan ook ten sterkste tegen de 
naar haar mening, grotendeels onver
antwoorde stijging opgelegd door het 
Besluit van de Vlaamse Executieve 
van 7 november 1984 

Daarenboven vindt ze het onge
hoord dat de administratie zijn toe
vlucht moet zoeken in een onbegrijpe
lijk taaltje, in onbegrijpelijke formule
ringen 

Of IS het misschien de bedoeling 
dat geen enkele direktie laat staan 
een huurder begrijpt hoe de zaken in 
elkaar zitten' 

OCMW - GENT 
Publieke oproepen dd 03 01 1987 
voor KLERK, KLERK TYPIST(E) 
(mm diploma L S O) en HELPER 
IN APOTHEEK (diploma H S O of 
LSO maar met 2 jaar beroeps 
praktijk in officina of scheikundig 
labo) 
Aanvragen dienen uiterlijk op 23 
januari 1987 
Inlichtingen en inschrijvmgsfor 
mulieren zijn te bekomen bij 
OCMW - Gent Dienst Perse 
neelszaken 
Onderbergen 84 - 9000 GENT 
Tel 091/35 19 41/42/43 
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SCHAKELEN 
Lepra is een blok aan het been ze belet een normale 
ontwilckelmg Vroeger was deze ziekte oorzaak van angst 
uitstoting' Maar nu kan lepra worden uitgeschakeld 
angst en uitstoting (moeten) verdwijnen' Hier werken 
we aan met z n allen m onze projekten zorgen 1 500 
plaatselijke dokters en verplegenden voor 500 000 lepra 
patiënten Seimen proberen we de lepraketen af te schud 
den Onze aandacht gaat ook naar anderen vooral 
tuberculosepatiënten de aanpak is immers gelijklopend 
en zo hebben we twee bacillen m een klap Wi) vinden 
het de moeite waard lepra moet losgehaakt worden 
op weg naar bevrijding en ontwikkehng U laat ons toch 
met m de s teek ' Ook U bent een schakel in de stnjd tegen 
lepra en onderontwikkeling 

Lepra geneest... niet vanzelf. 

danüaanaktie 
PR.: 000-0000075-75 

damiaanaktie Stevinstraat 16 1040 Brussel Tel 02/230 66 05 
gjften vanaf 1 000 F zi|n fiskaal aftrekbaar 

Einde-
iaarsarr.-
raad te Aalst 

Met ruim tweehonderd waren ze op 
de uitgebreide eindejaars-arrondisse-

mentsraad in de zaal Korenbloem te 
Aalst 

Paul Van Grembergen, algemeen 
sekretaris, handelde over de toe
komstvisie van de Volksunie Volks
vertegenwoordiger Jan Caudron gaf 
toelichting over de aktie ,.zuiver wa
ter", in casu het probleem van de 
Dendervervuilmg en senator André 
Geens besprak de sociaal-ekonomi-
sche situatie van het arrondissement 
Aalst 

OOST-VLAANDEREN 
JANUARI 

10 MELDERT- Nieuwjaarsreceptie 
in zaal bij Ingrid Dorpstraat 36 Aan
vang 20u Org VU-Baardegem-Mel-
dert-Herdersem-Moorsel 
10 ERTVELDE- Tentoonstelling, 
schilderijen van Gabnel Van der 
Plaetsen in ,,De Veldbloem", Hoge 
Averijstraat 5 De tentoonstelling 
loopt tot 2 feb en is open opf wo-do-vr 
vanaf 17u Op zaterdag vanaf 14u en 
zondag vanaf 10u Org Vrienden 
van het Vlaams Huis de Veldbloem 
12 BELZELE: Gezellig samenzijn 
en voorstelling jaarprogramma m de 
zaal bij Lescrauwaet (rechtover de 
kerk) om 19 uur Gastspreekster is 
Huguette De Bleecker Org FVV-
Belzele 
23 OVERMERE: Gezellig samen
zijn m café ,,De Boerenkrijg" om 20u 

Gastspreker is fraktieleider Hugo Co-
veliers Deelname in de onkosten 
250 fr , kinderen 150 fr Org VU-
Berlare-Overmere-Uitbergen 
24 AAIGEM: Jaarlijks ledenfeest in 
zaal ,,De Torengalm", te Aaigem 
Aanvang 19 uur Gastspreker is alge
meen voorzitter Jaak Gabriels Deel
name in de kosten leden 340 f r , 
kinderen -lOj 150 fr , met-leden 470 
fr Org VU-Burst-Bambrugge-Aai-
gem ism Ziekenfonds Priester Daens 
Inschrijven bij de bestuursleden 
30 WETTEREN. „Wie dmamiteer-
de de IJzertoren" in ,,De Warande", 
Warandelaan 14 Om 20u Org 
CDNV-vzw 
23 WICHELEN Nieuwjaarsreceptie 
voor alle leden en simpathisanten in 
lokaal ,De Monaan", Bohemen te 
Wichelen Gastspreker Hugo Cove 
hers 

WM-Waasland 
over GESKO's 

Namens WM-Waasland bezorgde 
Roger van Ranst, OCMW-voorzitter te 
Sint-Niklaas volgende persmedede
ling 

De Vereniging van Vlaamse Man
datarissen (VVM) -Waasland besprak 
de situatie van de GESKO's (Gesubsi
dieerde Kontraktuelen) — de nieuwe 
benaming voor al degenen die tevo
ren BTK-er, Tewerkgestelde Werklo
ze of die onder een ander dergelijk 
statuut tewerkgesteld waren — na de 
recente invoering van het nieuwe sta
tuut 

De vereniging klaagt de vaak te
gengestelde en tegenstrijdige richtlij
nen aan die door de verschillende 

betrokken ministenes worden uitge
vaardigd, en die de goede werking 
van de gemeentebesturen en de 
OCMW's in het gedrang dreigen te 
brengen 

WM-Waasland is echter vooral ver
ontrust omdat door de huidige verwar
de situatie — in het leven geroepen 
door de tegenstnjdige maatregelen 
door de regering genomen — de 
werkgelegenheid van talrijke GE
SKO's bedreigd wordt 

De Vereniging van Vlaamse Man-
datanssen dringt aan opdat aan deze 
onzekerheid snel een einde zal wor
den gesteld, zodat ook deze werkne
mers de eindejaarsfeesten m vrede 
kunnen doorbrengen 
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VU-Sinaai maakt minister Lenssens wat wijzer 
SINAAI — VU-afdelingsvoorzit-

ter Fons van Hoydonck was sa
men met kamerlid Nelly Maes te 
gast op het kabinet van Leefmi
lieuminister Jan Lenssens om de 
toestand in Sinaai te bespreken. 

Konkreet punt was de werking 
en het rendement van het nieuw
gebouwde waterzuiveringsstation 
aan de Edgard Tinelstraat te Si-
naai dat vermoedelijk dit voorjaar 
in gebruik wordt genomen. 

Minister Lenssens stipte vooraf 
wel aan dat het probleem van het 
vuile afvalwater dat via de Ste-
kense Vaart Sinaai binnenkomt 
mede het gevolg is van het slecht 
funktioneren van het waterzuive-

LIMBURG 
JANUARI 

31 SINT-TRUIDEN: VU-afdelings-
bal. Zaal „Veemarkt", Speelhoflaan. 
Aanvang; 20u. Inkom 99 fr. 

Tombola 
Uilenspiegelavond 

Hier de uitslag van de tombola van 
de Uilenspiegelavond van het IJzer-
bedevaartkomitee — Gewest Maas
eik 
00166 00221 00436 00725 00841 
01017 01235 01411 01606 01862 
01974 00537 001194 00399 00406 

Prijzen afhalen L. De Clerck, Dor-
perberg 18, 3671 Opoeteren. 

Uitslag tombola 
CDNV-
Dendemiomle 

De uitslag van 
van de sociale 
Dendermonde is 

1. 921 
2. 715 
3, 1778 
4. 1762 
5. 1836 
6. 680 
7. 1062 
8. 581 
9. 860 

10. 1875 
11. 1132 
12. 1428 
13. 1322 
14. 1208 
15. 1409 

de tombola ten bate 
werken CDNV-arr. 
de volgende: 
16. 126 
17. 281 
18. 1599 
19. 1289 
20. 1186 
21. 621 
22. 1556 
23. 1683 
24. 686 
25. 754 
26. 1384 
27. 1489 
28. 380 
29. 1995 
30. 2040 

Aandacht: prijzen af te halen op het 
sekretariaat tot 1/03/1987. Tevens 
hartelijke dank voor het vertrouwen. 

Voorzitter 
Gabriels te 
Aaigem 

Volksunie en Ziekenfonds Priester 
Daens van Burst, Bambrugge en Aai
gem nodigen uit op het jaarlijks leden-
feest. 

Dit gaat door op zaterdag 24 januari 
om 19 uur in de zaal Torengalm te 
Aaigem 

Spijskaart: aperitief, koud buffet, 
koffie met koekjes (leden = 340 fr.; 
kinderen tot 10 jaar = 150 fr. en niet-
leden betalen de werkelijke kostprijs 
of 470 fr.) 

Toespraak door VU-voorzitter Jaak 
Gabriels. 

Nadien gezellig samenzijn. Paul De 
Smedt zingt voor ons en speelt op het 
orgel. 

Inschrijvingen, voor Burst: bij Geert 
Mallefroy, Knstina Smekens, Emiel 
Van Lierde en Juliaan Govaert; voor 
Bambrugge: bij Remi Roels, Edmond 
Rottiers en Frans Arents; voor Aai
gem: bij Jacques Paerewijck, Urbain 
De Graeve, Rudy Van Droogenbroeck 
en Jan De Vuyst. 

ringsstatlon in Sint-NIklaas. Voor 
modernizering en uitbreiding van 
dit waterzuiveringsstation wordt 
volgend jaar trouwens 110 mil
joen fr. voorzien door Leefmilieu. 

Verkeerd plan 
Verder werd er ook op gewezen 

dat weldra zal gedacht worden 
aan het bouwen van waterzuive-
ringseenheden in Stekene en 
Belsele. 

Dat bracht meteen het gesprek 
op het waterzuiveringsstation in 
Sinaai. De Sinaaise VU had zijn 
twijfels over het rendement van 
het station. Voorzitter van Hoy
donck: ,,Het bleek meteen dat op 
het kabinet van Leefmilieu een 
verkeerd plan cirkuleert met daar

op een foutief tracé van de Belse-
lebeek. Volgens het ministerieel 
plan zou die beek in het noorden 
van Sinaai lopen terwijl ze in de 
realiteit volledig zuidwaarts loopt. 
Dat geeft de kabinetsmedewer
kers een totaal fout beeld van de 
waterzuiveringsproblematiek in 
Sinaai. Volgens ons komt het vui
le water van de Belselebeek nooit 
in kontakt met het waterzuive
ringsstation dat dus met een in
wonersequivalent van 3.500 te 
groot zal zijn. Het afvalwater van 
de Hulstbaan en het Wijnveld 
komt immers niet naar het water
zuiveringsstation." 

Minister Lenssens was ver
baasd over deze vaststelling. Hij 
verbond er zich toe dringend de 
zaak van nabij te gaan bekijken. 

Intussen beloofde de VU-delega-
tie er zich toe om gegevens inza
ke vervuiling van het water te 
blijven opzoeken en die dan ook 
door te sturen naar Leefmilieu. 

ANTWERPEN 
JANUARI 

3 EKEREN: Sociaal dienstbetoon 
door VU-Ekeren in zaal ,,De Boter
ham", Veltwycklaan 23. Van 13u.30 
tot 14U.30. 

3 MERKSEM: Nieuwjaarsbegroe
ting vanaf 15u. in lokaal Vlanac. Aan
geboden door bestuur van Vlanac 
vzw. 
10 EDEGEM: Optreden van de 
zanggroep ASC met folkorellederen 

uit verschillende landen in „De 
Schrans" om 20u. Org.: Vlaams Na
tionale Stichting Edegem. 

14 BERCHEM: Voorstelling jaarpro
gramma om 20u. in het Cultureel 
Centrum, Driekoningenstraat 126. Inl. 
bij mevr. Van Beek-Van der Linden 
(321.73.60). Org.: FW-Berchem. 

16 TONGERLO-WESTERLO: Om 
20u. in Kapellekeshoet: statutaire 
vergadering met gratis etentje voor al 
de aanwezigen. Herwig Praet luistert 
de avond op. Org.: SMF-Kempen-
Limburg. 

17 TURNHOUT: Geleid bezoek aan 
Janssen Pharmaceutica te Beerse. 
Verzamelen om I4u. aan de hoofdin
gang. Org.: Vlaamse Kring Turnhout. 

30 HEIST-OP-DEN-BERG: 20ste 
Vlaamse Nacht der Zuiderkempen in 
zaal ,,Eden", Bergstraat. Met Eddy 
Smets en orkest. Aanvang: 21 u. In
kom 100 fr. Gastronomisch weekend 
te winnen. Org.: VU-Groot-Heisf. 

^ ^ ^ 
AGE^ 

GESL' 

EN' .JE MOET ER GEWEEST ZIJN»! 
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70 jaar na ,,Vlaanderens Dageraad"... 

iJzerbedevaartkomitee 
aan Euro-parlementsleden 

In 1917, precies zeventig jaar 
geleden, werd het pamflet 
„Vlaanderens Dageraad aan de 
IJzer" uitgegeven. De bezitters 
van deze brochure werden toen 
vervolgd en nochtans lijkt hun 
boodschap juist wanneer zij stel
den : „Nooit zal een Volk vrede 
hebben met een Belgische poli
tiek die zou neerkomen op open 
en bedekte ondergeschiktheid 
van het land, hetzij aan Duitsland, 

Aanbevolen 
huis 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

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

hetzij aan enige andere mogelijk
heid. " 

Na 70 jaar moet Vlaanderen — 
aldus het IJzerbedevaartkomitee 
in een open brief aan de dertien 
Vlaamse Europarlementsleden 
— net als alle Europese volkeren, 
diezelfde bezorgdheid verwoor
den. ,,Wordt, zonder onze in
breng, niet een machtsstrijd ge
voerd die precies Europa hypo-
thekeert? Wordt de confrontatie 
tussen de twee grootmachten niet 
op deze wijze gevoerd dat de 
Europese volkeren gijzelaars 
worden bij een mogelijk conflict? 
Wij zijn de meest geïnteresseer
den met de minste inspraak." 

Volgens voorzitter Daels en se-
kretaris Baert is het de plicht van 
de kleine volkeren om hun vre-
deswil om te buigen tot een aktief 
vredesbeleid. Zij vragen zich af of 
men geen initiatief kan nemen 
voor een gelijktijdige, wederzijd
se en gekontroleerde ontwape
ning in Europa. Dergelijk initiatief 
kan niet uitgaan van de zg. groot
machten, maar moet door de Eu

ropese volkeren geformuleerd en 
gerealizeerd worden. 

,,Aangezien het Vlaamse volk 
steeds een vredesboodschap 
poogde uit te dragen, maar zo 
weinig gehoor kreeg bij de Belgi
sche regering, voelden wij ons 
verplicht om bij de Vlaamse Euro
parlementsleden aan te dringen 
opdat er toch eindelijk een con
creet Vredesplan voor Vlaande
ren en voor Europa — zowel West 
als Oost — uitgewerkt zou wor
den", besluit het Bedevaartkomi-
tee. 

ZOCKCRC]̂  
D 30-jarige man, met diploma gradu
aat handelswetenschappen A6-A1 
(boekhouder), met een 8-jange erva
ring in de algemene boekhouding en 
met een vlotte kennis van het Neder

lands, Frans en Engels, zoekt een 
betrekking als boekhouder 

Inlichtingen: Vic Anclaux, Volksver
tegenwoordiger, tel : 269.54 55 

Vakantiewoningen te huur 
in gans Europa 

Daels 

Valcantlewoningen 
De Maerschaick 
Antwerpses t raa t 454 , 2650 B o o m 
T e l . : 03-888.44.07 en 03-888.56.55 

Dokumenta t ie grat is o p aanvraag 

Aanbevolen huizen 
Etn. BERT pvba 
A s s e s t e e n w e g 101-103 

T E R N A T 

T e l . : 0 2 / 5 8 2 . 1 3 . 1 2 
0 2 / 5 8 2 . 0 4 . 1 0 

Verde ler 

V O L K S W A G E N - AUDI - M .A .N - P O R S C H E 924 -944 
Diensten: verhunng lange termijn: D'IETEREN LEASE 

korte termijn: AVIS 

Personenwagens en vrachtwagens 

Gezellig met zijn t w e ^ i oud wor
den zonder de dagda^^fee beslom-
mernissehj temidder^an groen en 
kort b^éf^d'^mi(% in het rustoord 
R o o ^ ^ waar spi^fate kamers zijn 
v o o M ^ ^ ) ^ . -->-

I r l ^ ïustopret fib9sbeek, Leuven-
sesteeSiweg 215, aauj^iSém, 016-
73 31 30 . 

Ouder dan 60 en het btó om alles 
alleen te moeten doen?jK9m dan bij 
ons won^n -^ wij biede&éen Vlaamse 
familie^eér —ls«Sts*#i om rustig en 
zelfsî awtoa te levenj.--

InfO; rustoord Röosbeek, Leuven-
sestee«atfeg;,2l5, 3070 ffeutersem, 
016-73.3t.30. . 

. ' DEVRIESE ̂  
woonverlichting 

bsiron ruzettela;ui 78 
8320 brugge 4 

^baan brugge - Oostkamp. 
^ 050/35 74 04 .̂ ^ 

Loodgieter 
Dakwerken 
Verandenngswerken 

ALPANROOF Amerikalei 237 
2000 Antwerpen 

Tel. na 19 u.: 03-238.88.40 

GUIDO VANHOVE 

v ioo lbouwer 

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 

Zoutenaaiestraat 10 

8480 Veurne 

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 
Onmidde l l i j k te bekomen bij 

FRANS V A N M O O R T E R 
Vi j fhulzen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

hande lsdrukker i j t ypo - offset 
fabr ikat ie oms lagen - zakoms lagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
te l . 052 -42 .33 .04 - 4 2 . 3 9 . 1 6 

q — - \ S T U D I O 
JL-U D A N N 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

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 

JuMWIIerszaak 
D. Du^rez-Oelbaere pv.b.a. 

Bellegemstraat 22 
8450 Beilegem (Kortrijk) 
tel 056-22.07 41 

EEN MODERNE ZAAK tVlET 
STANDING.. EN TER TROUWE! 

Het ganse jaar door 10 % korting in 
aankoopwaardebons 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

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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O.C.M.W. Brugge 
Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 

VERBOUWEN VAN HET DAGCENTRUM VAN ONS 
HUIS ST.ANNA 

TE BRUGGE, ST.ANNAREI NR. 5 

Op woensdag 18.2.1987 om 11 uur zal in de vergaderzaal van het 
OCMW Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge overgegaan 
worden tot het openen van de inschn)vingen voor de openbare aanbe 
steding van partij 3 Electnciteit 

Erkenning met vereist 
Termijn 40 werkdagen 

Het dossier ligt ter inzage 

- op het Kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken W T C 
gebouw Toren 3 tweede verdieping, Simon Bolivaerlaan 30 te 1210 
Brussel 

- op het bureau van het OCMW, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur 

- op het bureau van architect P Vierin (tel 050/33 39 91) Lange Rei 18 te 
8000 Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs van 2 000 fr 
inclusief BTW en dit na voorafgaande overschrijving op rekening nr 
280 0205697 94 van architect P Vierin te 8000 Brugge of tegen kontante 
betaling 

De inschnjvingenv, in gesloten omslag, mogen op de openbare zitting 
vóór de opening afgegeven worden of in twee ineengeschoven en 
gesloten omslagen gestuurd worden aan de heer F BOURDON, Voorzit 
ter van het O C M W Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge en 
dienen toe te komen binnen de termijn vastgesteld in art 26 van het K B 
van 22 4 1977 

Op beide omslagen moet vermeld worden „Partij 3 Electnciteit" 

O.C.M.W. Brugge 
Kartuiz erinnenstraat 
8000 BRUGGE 

VERBOUWEN VAN HET DAGCENTRUM VAN ONS 
HUIS ST.ANNA 

TE BRUGGE, ST. ANNAREI NR. 5 

Op woensdag 18.2.1987 om 10 uur zal er in de vergaderzaal van het 
OCMW Brugge Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge overgegaan 
worden tot het openen van de inschrijvingen voor de openbare aanbe 
steding van partij 1 Bouwwerken 

Erkenning categone D klas 3 
Termijn 120 werkdagen 

Het dossier ligt ter inzage 
— op het Kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken W T C 
gebouw Toren 3 tweede verdieping, Simon Bolivaerlaan 30 te 1210 
Brussel 

— op het bureau van het OCMW, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur 

— op het bureau van architect P Vierin (tel 050/33 39 91) Lange Rei 18 te 
8000 Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs van 2 500 fr 
inclusief B T W en dit na voorafgaande overschrijving op rekening nr 
280 0205697 94 van architect P Vierin, Lange Rei 18 te 8000 Brugge of 
tegen kontante betaling 

De inschrijvingen, m gesloten omslag, mogen op de openbare zitting 
voor de opening afgegeven worden of in twee ineengeschoven en 
gesloten omslagen gestuurd worden aan de heer F BOUDON Voorzit 
ter van het O C M W Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge en 
dienen toe te komen binnen de termijn vastgesteld in art 26 van het K B 
van 22 4 1977 

Op beide omslagen moet vermeld worden „Partij 1 Bouwwerken' 

Gevraagd 
Voor aan te leggen wertreserve 

poetsdienst ziekenfonds Flandria 
Poetsvrouwen 

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

Aanvraag richten aan Voorzitter 
Flandria, Holstraat 21, 9000 Gent 

Q 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) 

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)' 

n 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 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)/ 

^ ^ lepel & vork... ^ ^ 
T^astautant „ ^^rJtassedtbet^ 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise — 02/269 70 45 

Kom eens bij ons! 

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

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

Torhout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22 
Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dort-
nnunder Thier van 't vat Levende Water Tonisstemer Sprudel goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

et ^alingbutó 
Sedert 1910 

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

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

Nationaal Tapkampioen 

Taverne Pallieter 
Bosstraat 96 
1742 Smt-Katarma-Lombeek 
Tel - 053/66 03 46 

Specialiteiten Lasagne — Spaghetti 
— Scampi's — Pannekoeken 
Open alledagen vanaf 14 u Dinsdag 
- 9sloten 

'tboerenhof 
CAFE-RESIAURANT-FRmjUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone gnil 

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 

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER 

LASAT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Hotel Restaurant 

Hof De Draeck 
Hoofstraat 6 

3793 TEUVEN (Voeren) 
Tel 087/68 7617 

Het adres voor een rustig ver
blijf en betaalbare gastronomie. 

CAF€ 
ZAAL 

tO<iCM€MT 

CArtBR.iNO^ 
BRCC 
011/47.28 97 

RESTAURANT 

e Of^EOToo" PA, 

Tel 21791 53 

Waar Vlamingen 
thuis zijn 
in 't hartje van Brussel 

Banl^etbakkeri] 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05-65.89.40 

Groothandel melk — kaas — 
boter — eieren —- slagroom 

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

8 JANUARI 1987 



24 Mf 
Frans Crols, hoofdredakteur van „Trends": 

„Is dit het resultaat 
van de Vlaamse aktie...?" 

BRUSSEL — Vandaag verschijnt het twaalf jaar 
jonge financieel-ekonomische magazine ,,Trends" in 
een nieuw kleedje: niet langer als een half maande
lijkse uitgave, maar voortaan wekelijks op de markt. 

Een blad in de lift. De hoofdredakteur mag fier zijn. 

FRANS CROLS is net 44 jaar. 
Hij studeerde toegepaste 
el<onomische wetenschap 

pen aan de UFSIA, met speciali
teit ,,konsulaire". Om principiële 
redenen (,,internationalistische 
ingesteldheid en anti-militaris-
me") vertrok hij naar Zaïre; één 
jaar m een missieschool en twee 
jaar voor een privé-bedrijf, onder
deel van de Generale. ,,lk leerde 
er een Belgische establishment-
onderneming van binnenuit ken
nen." 

Crols kwam in de journalistiek via 
onze Hektor de Bruyne. Eerst 
als free-lancer en onder schuil
naam vanuit Zaïre, daarna in de 
stoel van deze VU-er bij de ,,Ga-
zet van Antwerpen" en vervol
gens bij het pas gestarte 
,,Trends". 

HIJ zegt een vrij man te zijn, en 
dat blijkt herhaaldelijk uit zijn 
scherpe kommentaarstukjes in 
dit degelijke medium. Pretentie
loos, lichtjes grijzend, gekleed in 
slobbertrui en sjofele jeans kijkt 
hij je aan met zijn pientere oogjes 
vanachter een helder brilletje, 'n 
Markant journalist, die Crols. 

Intuïtief 
management 

WIJ: „Trends" wordt een 
weekblad. Waarom? 

Fr. Crols: „Men heeft altijd 
gehoopt het zo ver te kunnen 
brengen. In het begin koos men 
voor de voorzichtige weg, wat 
vanuit het standpunt van de uitge
ver zeer verdedigbaar is. Daar
door onderschatte men een beet
je de vraag die onder het Vlaam
se publiek leeft naar dat type van 
blad. Hetzelfde deed zich voor bij 
,,De Financieel Ekonomische 
Tijd" (FET). Bij „Roularta", de 
uitgever van „Trends", had men 
aanvankelijk gedacht dat 12.500 
eksemplaren zeer mooi zou zijn 
en dit leek haalbaar voor een 
halfmaandelijkse publikatie. Door 
de jaren heen werd duidelijk dat 
dit getal echter geen plafond is. 

Voorts bleek dat ook de publici-
teitswereld interesse heeft voor 
een wekelijkse uitgave; de toe
vloed van reklame voor een blad 
zoals ,,Trends" is zeer goed. Op 
basis van een soort intuïtief ma
nagement voelde de uitgever aan 
dat een financieel-ekonomisch 
weekblad best kan. Aan ons de 
opdracht om te bewijzen dat die 
behoefte echt bestaat bij het 
Vlaamse publiek, ook al vermoedt 
dit publiek misschien nog niet dat 
zij die behoefte heeft..." 

WIJ: U verdubbelde de 
,,Trends"-redaktie, van vijf 
naar tien journalisten. Een 
hoopvolle uitzondering in het 

steken over het vrije onderne
mersschap en tegen de staatsin
menging, maar anderzijds toch 
subsidies en eksportsteun te ei
sen. Wij pleiten terzake voor eer
lijkheid en integriteit. Dit brengt 
met zich mee dat bv. het milieu 
van de Belgische holdings ons 
niet meteen aanspreekt als zijnde 

Frans Crols: „Ik pleit voor veel meer Vlaamse macht in het land Bel
gië. Maar die veel meer Vlaamse macht hebben wij absoluut niet ver

kregen door de huidige regionalizering." 

journalistieke wereldje, waarin 
de jongste jaren meer ontsla
gen dan aanwervingen te note
ren vielen. Of niet? 

Fr. Crols: „In onze sektor is dit 
geen uitzondering. De „FET" en 
,,De Standaard" (althans de 
ekonomisch-financiële redaktie) 
breidden uit. Ondertussen is er 
,,De Belegger" bijgekomen en 
ook de oplage van ,,Budget 
Week" doet het goed Ekono-
misch gerichte publikaties en 
beleggers-nieuwsbladen gaan 
vooruit." 

WIJ: Kunt U „Trends" situe
ren In het maatschappelijk-
polltieke spektrum? 

Fr. Crols: ,,Trends" heeft het 
altijd zeer sterk opgenomen voor 
de vrije onderneming, en dit op 
een konsekwente manier. Niet 
partijpolitiek, maar ideologisch 
gezien behoren wij tot de liberale 
denkrichting. Dit wil echter ook 
zeggen dat wij een aantal praktij
ken in het Belgische zakenleven 
niet lusten. 

Zo vind ik het inkonsekwent 
van enerzijds predikaties af te 

de ideale vormgever en organisa
tor van een ekonomie. Door
gaans zijn dit nogal establisment-
achtige instellingen waarbij iets, 
wat typisch zou moeten zijn voor 
het zakenleven, ontbreekt. Met 
name: de zin voor kreativiteit, 
durf, echt ondernemersschap. In 
de meeste holdings vind je im
mers een te grote dosis aan buro-
kratie en bijna militaire be-
leidsstrukturen. Het zijn ware 
technokratien, waar weinig meer 
durf en lef in steekt dan in de Bel
gische overheidsadministratie." 

Zelfredzaamheid 
WIJ: Pleiten voor het vrije 

ondernemen dus. En wat nog? 

Fr. Crols: ,,Ook veel aandacht 
voor kleinschalige initiatieven, en 
heus niet omdat dit modieus is 
Maar precies omdat dit heel 
nauw aansluit bij de Vlaamse ma
nier van ekonomisch aktief zijn. 
Grote aandacht ook voor star
tende ondernemingen, voor 
jonge initiatieven. Belangstelling 
dus voor het spontaneïsme en de 

levendigheid die in de ekonomie 
zitten. 

Bovendien trachten wij zelf 
nieuws te maken. Wij vechten er
voor dingen te vinden die men 
niet zomaar prijsgeeft. Wij gaan 
zelden of nooit naar perskonfe-
renties en pikken weinig in op 
persmededelingen, al lezen we 
die wel. We spelen dus niet mee 
in het spel van de „druk-op-de-
knop-journalistiek". Nieuws is 
iets wat je voor een groot deel 
zelf kunt vinden. En dat bewijzen 
wij." 

WIJ: Hoe verklaart U de toene
mende belangstelling voor eko
nomische en financiële onder
werpen? 

Fr. Crols: „Ik denk dat dit ver
band houdt met de zg. zelfred
zaamheid, een begrip dat ook in 
welzijnskringen en progressieve 
milieus gebruikt wordt. 

Ik meen inderdaad dat men af
gestapt IS van het passief zitten 
wachten tot de overheid of de an
deren iets gaan doen. Men wil er 
zelf tegenaan gaan. Zo bestaat er 
een klimaat van grote interesse 
voor aandelen en obligaties. De 
permanente situatie van krisis en 
werkloosheid heeft tot gevolg dat 
een aantal van de beter opgelei
den weigert te blijven wêichten tot 
zij kunnen aangeworven worden 
door één of andere klassieke 
binnen- of buitenlandse onderne
ming. Men start zelf En heel 
vaak gebeurt dit niet meer in de 
klassieke industrie, maar in de 
diensten-ekonomie; naast ban
ken en verzekeringen, ook in vi
deo, of talenscholen, of diensten 
zoals ,, Eu rope Assistance", 
enz... De instap-drempel in de 
service-industrie ligt immers veel 
lager dan in de klassieke in
dustrie." 

WIJ: Welke positie neemt 
„Trends" in t.o.v. het toene
mende spanningsveld tussen 
ekonomie en ekologie? 

Fr. Crols: „De vervuiler be
taalt..." 
WIJ: ...'n Mooi principe. Maar 

in werkelijkheid stellen we toch 
maar vast dat, onder het mom 
van het heraanzwengeien van 
de ekonomie, precies de ekolo-
gische eisen naar het laatste 
plan worden doorgeschoven. 

Fr. Crols: „Ik vind het van on
dernemingen asociaal dat zij on
voldoende gemeenschapszin be
zitten om ervoor te zorgen dat zij 
geen overlast bezorgen. Zij moe
ten voldoende burgerzin kweken 
om hun uitstoot van allerlei rom
mel nihil te maken. Alhoewel de 
internationale konkurrentieposi-
tie voor een stuk mag meespe
len. Maar de determinante blijft 
die burgerzin. 

De Bhopal-affaire bv. is om 
misselijk van te worden en valt op 
geen enkele manier te verant
woorden. „The Wall Street Jour
nal" heeft trouwens niet nagela
ten om „Union Carbide" tegen 
de vlakte te schrijven, waarmee 
ik slechts wil aanduiden dat het 
ekologische bewustzijn geen pri
vilegie IS van links en/of groen". 

WIJ: „Trends" komt soms 
scherp uit de hoek. Eén van de 
,.slachtoffers" daarvan is de 
huidige Vlaamse regering. 
Waarom? 

Fr. Crols: ,,Dit gebeurt zeer 
bewust. Ik ben van kindsbeen af 
erg Vlaamsgezind, en in zekere 
mate ben ik dit nog steeds. 

Maar ik vraag mij af of wij ons 
gedurende 20-30 jaar opgewon
den hebben, of wij al die tijd ge
vochten hebben, of wij aktie ge
voerd hebben (en de generatie 
voor ons nog veel meer), om dit 
resultaat te bereiken ?! Wat heeft 
het opgeleverd? We zitten met 
een rompregering die geen geld 
heeft, met een Vlaamse regering 
waarvan steeds meer mensen 
zeggen dat het hun koude kleren 
niet raakt. Ook veel bedrijfslei
ders spelen slechts een beetje 
mee voor de galerij, vermits de 
echte machthebbers in dit land 
nog steeds die nationale mi
nisters in hun nationale Wetstraat 
met hun nationale departemen
ten zijn. De ministers in de 
gewest- en gemeenschapsrege
ringen foefelen zo'n beetje in de 
marge, waardoor het op de duur 
zelfs vrij lachwekkend wordt. 

Flanders Technology bv. is op 
zich niet slecht. Maar in vergelij
king met de grote technologie
beurzen blijft dit kinderspel. Zij 
die het tegendeel beweren zijn 
ofwel provincialistische boeren 
die nog nooit buiten de grenzen 
van hun eigen land zijn gegaan 
(wat mogelijk is...), ofwel zijn zij 
zó ongeïnformeerd over wat er 
echt in de wereld omgaat, dat zij 
zichzelf echt geloven. In beide 
gevallen een zeer laakbare 
toestand." 

Het wegvallen 
van Sciiiltz 

,,Ik pleit voor realiteitszin en te
gen het zich verheugen met een 
dode mus. Ik pleit voor veel meer 
Vlaamse macht in het land Bel
gië. Maar die veel meer Vlaamse 
macht hebben wij absoluut niet 
verkregen door de huidige regio
nalizering. Ik vrees zelfs dat we 
ons laten terugduwen in een 
ghetto en er dus eigenlijk op ach
teruitgaan... 

De kritiek van „Trends" op de 
Vlaamse regering is geen indivi
duele kwaadaardigheid van me
zelf. Ik zie verdomd goed wat 
daar gebeurt, en eigenlijk ge
beurt er drie keer niks. Minister 
Deprez kan het niet en voorzitter 
Geens zou het wel kunnen, maar 
hij heeft op de geëigende mo
menten niet de stootkracht en het 
lef om ertegen aan te gaan. 

Dit is trouwens één van de re
denen waarom ik het zeer treurig 
vind dat er geen VU-er meer ze
telt in de tweede Vlaamse rege
ring. Hugo Schiltz is niet mijn 
grote vriend, maar Schiltz had 
een visie, had lef, had een zekere 
radikaliteit in zich die niet 
gespeeld was. Dat is nu allemaal 
weggevallen. 

Vandaag zitten we in de 
Vlaamse regering met een reeks 
opgepepte onderwijzers die zich, 
wanneer ze 's morgens in de 
spiegel kijken, realizeren dat zij 
minister zijn..." 

(pvdd) 

yMENSEN 
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