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Zondag 12 april in de Brusselse Magdalenazaal:
Grootse VU-meeting
Datum vrijhouden!

Omgaan met de macht
In de luwte naast de politieke aktualiteit lieeft voorzitter Jaak
Gabriels gebruik gemaakt van de nieuwjaarsontmoeting met de
pers, om de verwachtingen en bedoelingen van de nieuwe partijleiding te verwoorden.
De VU-voorzitter noemde zichzelf en de generatie die met hem
aantreedt, die gevormd werd tegen de achtergrond van groeiende
Vlaamse bewustwording en Leuven-Vlaams, „de realiteitsbewuste
belichaming van een volwassen Vlaanderen dat wéét, de meerderheid in dit land te vormen en dat dit bewustzijn wil omzetten in politieke macht".
Een groot deel van de toespraak was verder gewijd aan het streven naar en het omgaan met de macht.
De Volksunie maakt er aanspraak op, mede te wegen op de Belgische politiek en vooral maakt zij er aanspraak op dat zij een onmisbare rol te spelen heeft in het Vlaams beleid. Bij de e.v. verkiezingen zal ze trouwens uitdrukkelijk vragen aan de Vlaamse kiezers, de aanspraak van de partij op verantwoordelijkheid in het
Vlaams beleid te bekrachtigen.
Wij vorderen die macht in de allereerste plaats op, om ons in de
hele wereld te affirmeren als Vlamingen. Of we dat kunnen vanuit
een Belgische federatie, een konfederatie of welke struktuur dan
ook, is volkomen ondergeschikt aan het doel: ongehinderd en volkomen herkenbaar Vlaming zijn in eigen land en in de wereld.
Ook in onze relatie met Wallonië moet Vlaamse volwassenheid
de toon aangeven. Vlaanderen moet af van de klaagmuur. Het
mag zichzelf niet bedriegen door aan een andere volksgroep te
verwijten dat het nooit zelfheeft weten gebruik te maken van zijn
macht en meerderheid. Deze macht moet aangewend worden om
met de Walen tot klare afspraken te komen en die desnoods van
hen af te dwingen. Indien een akkoord met de Walen al mogelijk
zou zijn, zal het alleen mogelijk zijn vanuit een klaar besef van de
Vlaamse machtspositie.
De Volksunie eist dus zonder kompleksen haar aandeel en haar
verantwoordelijkheid in de Vlaamse macht. Als waardenpartij
verwerpt zij echter uitdrukkelijk het verwerven van de macht omwille van de macht en wil zij dat de machtuitoefening zindelijk
zou gebeuren. Jaak Gabriels betreurde dat het embryo van de
Vlaamse zelfstandigheid — de organen, de administratie en het
beleid van de Vlaamse Gemeenschap — besmet blijven met Belgische erfdienstbaarheden.
Er moet in Vlaanderen een nieuwe politieke kuituur komen. Al
te vaak wordt het bedrijven van politiek gebruikt voor het onzindelijk grabbelen om de macht. De partijkaart en de opportunistische partijkeuze zijn het simbool geworden van de bezitsrelatie
der onzindelijke machthebbers tegenover hun subjekten en kliënten. Van deze lijfeigenschap moet Vlaanderen bevrijd worden.
De Volksunie beschouwt het dan ook als een belangrijke opdracht, de onafhankelijkheid van de administratie te doen herstellen opdat die haar eigen rol kan spelen als onafhankelijke raadgever van het bestuur.
Het zindelijk omgaan met de macht betekent meteen dat de Volksunie veel aandacht zal schenken aan een oprecht pluralisme. Ze
wil dat het beginsel van de menselijke vrijheid zeer hoog staat
aangeschreven.
Als voorzitter van de partij deed Jaak Gabriels namens de VU
een aanbod aan Vlaanderen, vooral dan aan de jongeren die afgehaakt hebben of die thans afhaken omwille van het non-projekt
dat de huidige meerderheid nu al sedert zoveel jaar voorlegt.
Aan wie zich wil inzetten voor de opbouw van Vlaamse en zindelijke macht waarborgt de VU-voorzitter dat de partijkaders en de
mandatarissen zullen gebonden worden door een plichtenleer, een
codex voor het zindelijk omgaan met de macht. Deze waarborg
omvat tevens dat de Volksunie slechts opdrachten zal toevertrouwen aan bekwame mensen en dat zijzelf zindelijk zal omgaan met
de macht.
In het nieuwe jaar moet de hoop zich verwezenlijken dat dit aanbod en deze waarborg voldoende krachten mobiliseren om voor
Vlaanderen zelfstandigheid en een nieuwe politieke kuituur te
veroveren.
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Zijn wij echt een volk

Zonder zelf respekt ?
Er is een typische Belgische oplossing in de maak
voor twee problemen. De BRT blijft BRT en Happart
blijft burgemeester.
R hangt nochtans dikke
smog in de Belgische politieke lucht. De stank wordt
steeds ondraaglijker en er bestaat weinig hoop dat de hemel
spoedig opklaart.
Een eerste onwelriekend dossier is de lamentabele diskussie
over de naamsverandering van
de openbare omroep. Vorige
week bereikten de vier fraktieleiders in de Vlaamse Raad een akkoord om de BRT te veranderen
in VRT, Vlaamse Radio en Televisie. Het voorstel van VU-senator
Van Ooteghem zou binnenkort
goedgekeurd worden. Maar toen
begon het hypokriete spelletje.

Het financiële argument wordt
evenwel gretig door de PVV misbruikt om zich te verzetten tegen
deze bescheiden maar niet onbelangrijke vorm van Vlaamse identiteitsbevestiging. En blijkbaar
springen nu ook de CVP en de
SP op deze kar, daar waar zij in
werkelijkheid helemaal met geneigd zijn om de openbare omroep een duidelijker Vlaams
imago te bezorgen.

De nieuwe BRT-administrateur-generaal kwam aandraven
met een hele reeks bedenkingen,
waarvan eigenlijk alleen het financiële bezwaar ernstig diende
genomen. Sinds jaren wordt de
BRT inderdaad met een zichtbaar cynisch genoegen geboykot
in haar al beperkte mogelijkheden; de publieke omroep ontvangt niet eens de helft van de
opbrengst van de kijk- en luistergelden. De vraag om de ekstrakostvan een naamsverandering
bij te passen, is dus gerechtvaar-

Dit achterbaks gefoefel past
perfekt in het Belgische denkschema van de drie traditionele
partijen. En het komt nog veel
scherper tot uiting in de wijze
waarop
de
Happart-kwestie
wordt behandeld. Vier jaar geleden werd deze frankofone bendeleider onrechtmatig tot burgemeester van Voeren benoemd.
Vier maanden geleden oordeelde
de hoogste rechtbank van dit
land dat deze man onmiddellijk
diende afgezet te worden. Maar
hic et nunc is hij nog steeds de

digd. Ook de opmerking van de
radio- en televisiejournalisten dat
er meer nodig is dan alleen een
naamsverandering, is uiteraard
terecht.

eerste burger van deze Vlaamse
gemeente.
Het jongste voorstel — waardoor Happart hoedanook burgemeester blijft en een tweetalige
schepen iets meer te zeggen
krijgt onder het toezicht van de
bejaarde ere-goeverneur Van
Outryve — is ronduit beschamend. Zowel voor de Vlaamse
gemeenschap als voor de
rechtsstaat. Dit misbaksel is al
even crazy als het idee om Voeren bij Brussel te voegen.
Hoe durven de Vlaamse regeringsleden het om met zoiets in te
stemmen? Hebben zij dan echt
geen greintje eergevoel of zelfrespekt? Wij krijgen de onbehaaglijke indruk dat wij ons stilaan moeten gaan afvragen wat
voor volk wij eigenlijk zijn, wanneer een meerderheid ook deze
en zoveelste vernedering slikt.
Vlamingen lijken wel masochisten,oi met soms?
(pvdd)

Damiaan
Zondag is het weer eens
Werelddag voor de Melaatsen. WIJ sprak met de voorzitter van de biezonder verdienstelijke Damiaanakt.
Lees biz. 20.

wr
... en WIJ
M//y ontvangen graag bneven van
onze lezers, als ze ondertekend zijn
Naamloze bneven gaan de scheurmand in, evenals scheld- en smaadbrieven De andere publiceren wij, naargelang er plaats beschikbaar
is Wij
behouden ons dan ook het recht voor
brieven in te korten en persklaar te maken zonder de essentie van de inhoud
te veranderen
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
IS met noodzakelijk deze van
Het

BRT =

VRT

Eindelijk zal deze zender een
Vlaamse uithangbord krijgen Toen ik
enkele jaren geleden aan de toenmalige Direkteur-Generaal Vanden Bussche schreef om VRT te gaan gebruiken was het „njet" en „nooit" Met
de huidige direktie kan het dus wel
Maar waarom twijfelt met tussen V of
F ' Vlaanderen is sinds de Middeleeuwen bekend met een V Dat het
buitenland de naam anders spelt, is
geen reden om die spelling te volgen
Wat doet Spanje' Spanje begint voor
ons en voor de Engelssprekende wereld met een S Maar iedereen weet
ook dat de E staat voor Espana, en
dat die E dus ook „Spaans" kan betekenen Ik zou het dus best willen
houden bij VRT
Een veel zwaarder kwestie is de

verdeling van de kijk- en luistergelden Waarom mag de VRT met beschikken over alle kijk- en luistergeld
dat Vlamingen betalen' Waarom
gaat er vijf miljard naar de nationale
p o f De VRT heeft recht op dne miljard méér dan nu is toegezegd <
J.G., Maasmechelen

DIEFSTAL
Maandag 5 jan '87 belde ik een
reeks ambtenaren en leerkrachten in
heel Vlaanderen Ze hadden geen
van allen hun wedde van december
'86 ontvangen en ook hun kollega's
niet Wij ook met Na al de bespanngen, inleveringen, 7 jaar solidanteitsbijdragen, 13 jaar zonder weddeverhoging, 7 jaar met-geindexeerd vakantiegeld, 6 jaar lang eindejaarspremie met verhoogd, 6 jaar lang perso-
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TZestauzant

redaktiekomitee

neelsverminderingen, enz IS die 2e
belasting een zuivere diefstal
Regelmatig
betaalt
MartensVerhofstadt het overheidspersoneel
verschillende dagen te laat, ongeveer de helft van de 12 maandwisselingen Er zijn 900 000 personen in
overheidsdienst Dit geeft een loonmassa van 45 miljard uitbetaald door
de CDVU = Centrale Dienst der
Vaste Uitgaven Gemiddeld 6 keer
per jaar bij de maandwisselmg is de
staat 3 dagen te laat, samen 18 dagen Een dag geeft 123 miljoen, 1 0 %
intrest aan 18 dagen geeft 221 miljoen per jaar De wedde voor november '85 ontvingen wij op 2 dec Op 31
januari '86 had niemand van de
900 000 overheidsambtenaren hun
wedde al ontvangen De regenng Wilfried
Martens-Guy
Verhofstadt
bespaart op haar medewerkers door
hen te laat te betalen Dit is de

duurste vorm van belastingsverhoging
In de privésektor betaalt met de
werknemers 2 of 3 dagen voor het
eind van de maand De meeste mensen hebben financiële verplichtingen
(doorlopende opdrachten, domicilieringen) voor
(hypoteek)lemngen
enz. Als, zoals nu, de wedde 6 dagen te laat komt, moeten zij 6 dagen
intrest betalen en komen zij in moeilijkheden Er is ook een weerslag op
andere bevolkingsgroepen
1 minder koopkracht bij de eindejaarsfeesten en bij iedere maandwedde, voor de middenstand
2 moeilijkheden voor firma's, aannemers enz , die afbetalingen moeten krijgen, met een verdere
weerslag op hun werknemers
Maatregelen
1 Een paar jaar geleden was het
overheidspersoneel verplicht een
postrekening te hebben waar de
Staat de wedde op stortte en miljarden per jaar aan de intrest verdiende
Nu IS dit met meer verplicht Dat de
ambtenaren hun wedde nu rechtstreeks op een bankrekening laten
storten en zo ,,hun" intrest m eigen
zak stoppen
2 In afwachting dat die bankrekening
geopend wordt, kan men dezelfde
dag dat de wedde toekomt die onmiddellijk (langs de bank) afhalen
Indien dit met een pnvé-firma zou
gebeuren zou die onmiddellijk voor
de arbeidsrechtbank gedaagd worden Wie de Belgische staat een proces wil aan doen, vraagt dit aan zijn
vakbond Kunnen de ambtenaren nu
6 dagen venwijlmtrestesten eisen van
de S t a a f
R.d.N., Nijlen

DE VROUW ALS KRIJGER
Ik ben met akkoord met de stelling
van senator Van Ooteghem
De emancipatie van de vrouw is,
gelukkig maar, uiteindelijk een feit
geworden Alle beroepen zijn toegan-

lepel & vork...

,, KzJtassedtbatc^
Nieuwelaan 47
1860 Meise — 02/269 70 45

Kom eens mj ons!

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

kelijk geworden voor de vrouw Zo
ook in het leger, waar onlangs nog
maar de lichamelijke vereisten versoepeld werden om meer vrouwen de
kans te geven een militaire loopbaan
uit te bouwen De ingeslagen weg
wordt dus verder gezet
In onze snel evoluerende maatschappij wijzigt zich uiteraard ook
ons kultuurpatroon De vrouw als krijger IS er en wordt aanvaard Tot spijt
van wie het benijdt Maar wat over het
hoofd gezien wordt is dat gelijke rechten tevens gelijke plichten impliceert
M a w indien vrouwen beroepsmilitair kunnen worden, ook in
opleidings- en gevechtsfunkties, dan
moeten meisjes, net zoals de jongens
dat moeten doen, militaire dienst
plicht vervullen
De noodzakelijk infrastruktuur is
een materieel probleem dat, indien
de wil er is, in de kortste keren kan
opgelost worden
Na gelijke rechten moet de vrouw
gelijke plichten krijgen En daar zwijgen de vrouwenbewegingen blijkbaar
liever over De buit is binnen i
Of IS diskriminatie t n v de man
aanvaardbaar'
I.T., De Haan

ZO€K€RC]€
n Te Huur, Antwerpen, Draakstr 38
Gemeubelde studentekamers, fietsstallmg, keuken, zitplaats en badkamer gemeenschappelijk Alle kamers
met wasbak vanaf 2500 fr Tel na
19u 03/322 86 13
n 19-jang, dnetalig ongehuwd meisje
met A2 diploma bureelwerken zoekt
een betrekking in het Brusselse of op
de as Brussel-Ninove Kan nog werken als stagiaire Voor ml zich wenden tof senator-burgemeester dr J
Valkeniers, 02/569 16 04
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Industnele
brood- en banketbakkerij
Roomijs

RESTAURANT

= A»/

E O E M E R T O G M CAuT

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Tel. 091-67.57.12

Tel 217 91 53
Waar Vlamingen
t h u i s zijn .
in 't hartje v a n B r u s s e l
Banketbakkerij

Dortmunder Thier-Braü-hoven

Het ^alinöbuijö

ANTWERPIA

Koffiebranderij

Beringen, Markt 17 - 011/43 20 51
Brussel (uitb Jaak Vervaet), Nieuwbrugstr 28
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36
Kontich, Kon Astridlaan 85 034/57 30 32
Leuven, 1 DortmunderThier Brau Hof, Ten/uursevest60-016/22 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 Dortmunder Thier van 't vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten

^^

Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel
02-734 56 09 - 460.48 87
Joris Van den Driessche
zaaltvoerder

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER

LASAT — Tel. 521.14.40

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK

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

Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

Nationaal Tapkampioen

Taverne Pallieter
Bosstraat 96
1742 Sint-Katarina-Lombeek
Tel - 053/66 03 46
Specialiteiten Lasagne — Spaghetti
— Scampi's — Pannekoeken
Open alle dagen vanaf 14 u Dinsdag
' ssloten
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'tboerenhof

CAFE-RESTAURANT-FWTUUR
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

CMF€

Hotel Restaurant

ZAAL
iOaCMCHT

Hof De Draeck
Hoofstraat 6
3793 TEUVEN (Voeren)
Tel 087/68 7617
Het adres voor een rustig verblijf en betaalbare gastronomie.

CAM5R.INU^
BR.CC
^

^

011/47
UI l/'»f 28
^ o 97
vr

.

JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053-213533

RESTAURANT-HOTEL

OVEREINDE
Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— 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

Wï
ken wijzigingen worden voorbereid die precies indruisen tegen
dit goedgekeurde dekreet!

Coveliers,
erg
aktief

Splitsing
Brabant en...

Naar verluidt hebben de Franstaligen een procedure tegen dit
dekreet ingeleid bij het Arbitragehof. Ter attentie van Geens merkt
Coveliers op dat de aanstelling
van de raadsman die de belangen
van de Vlaamse Gemeenschap
moet verdedigen, best niet door
de voorzitter van de Vlaamse Regering zou gebeuren. „De ervaring leert mij immers (nvdr: Coveliers is zelf advokaat) dat het voor
een raadsman van het allergrootste belang is dat de opdrachtgever zelf in de zaak gelooft. Uw
onthouding bij de stemming van
het hogervernoemde dekreet wettigt twijfels omtrent uw entoesiasme".

Namens de VU-Kamerfraktie
klaagt fraktieleider Hugo Coveliers de houding aan van de drie
traditonele partijen, die in de Kamerkommissie van Binnenlandse
Zaken geweigerd hebben het
Volksunie-wetsvoorstel dat de
splitsing van de provincie BraHugo Coveliers besluit dat het
bant inhout, bij voorrang te bebeter ware deze aanstelling te
spreken.
laten gebeuren door de auteurs
CVP, SP en P W sloten zich bij van het dekreet (nvdr: hijzelf en
hun Franstalige zusterpartijen de CVP-er Suykerbuyck). „fvlinaan, die een nieuwe maatregel stens verwacht ik mededeling van
inzake het verkiezingsstelsel de naam van deze raadsman,
wensen om het „geval Van Over- zodat deze mij op de hoogte kan
straeten" in de toekomst te ver- houden van het verloop van de
mijden. Zij verkiezen een wijzi- procedure".
ging van het systeem van de
,,apparentering" binnen een uniWe kijken gespannen uit naar
tair kader, boven een fundamen- het antwoord van deze „opgetele en federalistische oplossing pepte onderwijzers"...
door de splitsing van de provincie
Brabant.
Meer in het bijzonder merkt de
VU op dat de CVP op meesterlijke
wijze het Vlaamse spreekwoord
„Luister naar mijn woorden, zie
niet naar mijn daden" belichaamt. De CVP-woordvoerders
blinken de jongste tijd uit door
hun stoere Vlaamse verklaringen,
maar telkens opnieuw kruipen zij
even later terug in hun schelp.
Denken we maar aan de Happartkarroussel, de financiële middeVerhofstadt
len voor de Vlaamse regering en
de Vlaamse waarborgen in Brussel. En nu weer inzake de oude
Vlaamse eis voor de splitsing van
de provincie Brabant.

Over dieren

...benoeming
burgemeesters
Coveliers schreef ook een brief
aan de gemeenschapsministers
Gaston Geens en Jean Pede,
waarin hij zijn verbazing uit over
het feit dat zijn dekreet inzake de
voordracht van burgemeesters in
Vlaanderen (gestemd op 18 december vorig jaar) nog steeds niet
gepubliceerd werd in het Staatsblad. Temeer omdat in de Kamerkommissie van Binnenlandse Za-

,,Annemie Neyts had op haar
receptie een aantal pluchen konijntjes meegebracht, waarop ze
even zinspeelde toen ze zei een
ludieke parabel bedacht te hebben, maar ze uiteindelijk toch
maar niet verteld te hebben, om-

NUFS^:'
Emiel Pais,
milieuschepen(VU) in Tessenderio
se Regering overhaastig is ge- minister Lenssens ook zo logisch
zal handelen en het bedrijf geen
beurd, zonder echt overleg met
nieuwe uitbatingsvergunning zal
ons gemeentebestuur. Hier wordt
dat beetje autonomie dat de ge- geven. Maar alles laat voorzien
dat ook nu weer het leefmilieu zal
meenten in ons land nog overhouden duidelijk verkracht, mis- moeten wijken voor de belangen
schien niet naar de letter van de van een multinationale onderneming. "
wet, maar zeker naar de geest."
,,0m elkaar beter te begrijpen,
•
Wat
is
de
reaktie
van
de
beeerst het volgende: toen Phillips•[Mankeert er ook niet iets aan
volking?
Petroleum werd opgericht en het
de bevoegdheidsverdeling in,,Die reaktie is nog niet zo duieen uitbatingsvergunning aanzake het milieu tussen de gevroeg en ook verkreeg, was onge- delijk. De ruimtelijke ordening
meente en de toezichthouden(zoals
ze
in
ons
land
bedreven
veer dertig procent van de fade overheid?
wordt) is voor de man in de straat
brieksterreinen volgens het Geeen ingewikkelde aangelegenwestplan gelegen in een zone
,,Dat is een moeilijk probleem.
heid. Voor brede reakties is het
voor ambachtelijke bedrijven en
De meeste gemeentebesturen
trouwens nog te vroeg. De bevolKMO. De rest ligt in een industriewachten met spanning op de uitking heeft wat de wijzigingen van
zone. Binnenin die ambachtelijke
voeringsbesluiten van het nieuwe
het
Gewestplan
betreft
slechts
zone werden een paar gedeelten
milieudekreet. Daarin zijn meer
wat vage informatie gekregen
van het bedrijf opgericht die als
waarborgen opgenomen vooreen
langs de media. De konkrete
hinderlijk moeten beschouwd
gezond leefmilieu, tenminste innieuwe
plannen
werden
nog
door
worden en derhalve daar niet
dien het nieuwe instrument op
niemand van de bevolking ingethuishoren. Op grond daarvan
een gezonde en logische manier
vernietigde de Raad van State de keken.
wordt gebruikt en met verkracht.
uitbatingsvergunning.
Hoe zou het ook kunnen ? Tot
Een andere bedenking. Teoreop heden heeft immers zelfs het
Welnu, de Vlaamse Regering
tisch kan een gemeentebestuur,
keurde thans een wijziging van gemeentebestuur van Tessenin casu de burgemeester, zelfderio geen voorontwerp of onthet Gewestplan goed, waardoor
standig optreden wanneer de veiwerp van wijziging ontvangen.
gans het fabrieksterrein van het
ligheid of de gezondheid van zijn
Overigens, na een lijdensweg van
omstreden bedrijf in de industrieburgers ernstig worden bedreigd.
zone komt te liggen. Het betekent zes jaar voelen sommigen zich
Maar het risico op een zware
gewoon dat een illegale inplan- moegetergd en beginnen velen
schadeclaim vanwege de induszich wat fatalistisch op te stelting geregulariseerd wordt."
trie IS zeer groot, indien hij hanlen."
delt zonder waterdichte bewijzen
• Hoe reageert U op deze be- • Welke oplossing hebt U voor
inzake de onveiligheid of ongeslissing?
die jarenoude probleem?
zondheid. Welnu, om zich in te
dekken tegen dat risiko kan een
,,Met verontwaardiging. Het is
,,Mijn standpunt, evenals dat
burgemeester niet handelend opduidelijk dat bij deze beslissing
van mijn kollega's uit het schetreden zonder verslag van de
het privé-belang, namelijk het be- penkollege, is duidelijk. Na een
technische arbeidsinspectie of
lang van het betrokken bedrijf, zes jaar lange ervaring en de
van de diensten van AIROL. Deze
heeft geprimeerd op het alge- tientallen zware en honderden
verslagen krijgt men niet of veel
meen belang van de omwonen- lichtere stankincidenten geloven
den, die sterke hinder ondervin^ WIJ er met in dat het bedrijf mer- te laat. Op die wijze wordt de
bevoegdheid van de gemeentelijden van dit industriegebied. Dat captanen kan produceren zonder
ke overheid om op te treden herdoor deze beslissing nog verder stank.
leid tot een zuiver teoretisch
opschuift naar de woonzone toe.
Konklusie: dat bedrijf moet gemacht en dat werkt op de duur
Met verontwaardiging ook om- sloten blijven. Een andere oplosmeer
dan frusterend."
sing
is
er
niet.
Wij
hopen
dat
dat de beslissing door de Vlaam-

• De Vlaamse Regering besliste het gewestplan van Tessenderio te wijzigen, waardoor het
bedrijf Phillips Petroleum helemaal in de industriezone zal
komen te liggen. Wat betekent
dit?

AlENSENiN

""NIEUM^
•.•*.*.'!-»W'\%%^}iAW

dat Guy Verhofstadt en Patrick
Dewael haar ervan zouden kunnen verdenken te spot te drijven
met hun voortanden."
Deze tekst stond vrijdag als
onderschrift bij een foto in de
liberale krant ,,Het Laatste
Nieuws". Op die foto staat Willy
Declercq naast de PVV-voorzitter
met een wit pluchen konijntje in
zijn hand, terwijl enkele liberale
vooraanstaanden het zichtbaar
uitgieren

Samen met zoveel andere nationalisten worden wij gedwongen
binnenkort afscheid te nemen van de gitzwarte en gepantserde
rijkswacht-voertuigen, waarmee we herhaaldelijk bestookt en waarin
we soms al eens getransporteerd werden.
De regering besliste immers voor twee miljard fr. nieuwe (en modieuzer?) wagens aan te kopen.

Dit was ovengens het enige
nieuws dat te rapen viel op deze
nieuwjaarsreceptie: het eekhoorntje
als
PVV-embleem
schijnt het dus niet meer doen
want voortaan houdt de PVV het
bij het minder met uitsterven bedreigde konijn. In haar toespraak
zei Annemie dat de PVV wel
degelijk een Vlaamse partij is,

maar tevens haalde zij andermaal
scherp uit naar de erkenning van
de IJzertoren als Vlaams memoriaal. Over het feit dat vrijzinnige
liberale eksellenties op de eerste
rij zitten bij Te Deum-herdenkingen in kerken, zei ze niks.
En hoe het,,Blauwe Kruis" op
deze dieren-handel reageert, is
vooralsnog met geweten.

zich de voorbije weken immers
bezig gehouden met het verspreiden van berichten alsof deze betoverend knappe filmster gestorven zou zijn aan Aids of kanker.
Zondagavond kwam de voorzitter van de Franse orde van geneesheren via TF-1 vertellen dat
Adjani blaakt van gezondheid.
Bewering die gestaafd werd door
de aanwezigheid van de betrokkene, die behoorlijk boos was om
al die vieze praatjes. Na afloop
wierp ze niettemin iedereen een
kus toe en de tv-journalist van
dienst betast nu nog steeds zijn
wang.
Om U maar te zeggen dat men
er goed aan doet niet alles te
geloven van wat journalisten
schrijven. Alhoewel het anderzijds een fascinerend beroep
blijft, zo nu en dan

Goed nieuws
Er is nog goed nieuws ook.
Behalve het feit dat de Vlaamse
stervoetballer Jan Ceulemans
voor de derde keer de ,,Gouden
Schoen" kreeg, bewees de 31jarige Franse aktrice Isabelle Adjani dat zij helemaal niet dood is.
Een reeks boulevardbladen had

Isabelle
Adjani,
springlevend
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Vrijlating
Verschillende VU-mandatarissen, waaronder voorzitter Jaak
Gabriels, drongen er bij de Zuidafrikaanse ambassadeur in Brussel op aan dat hij bij zijn regering
zou tussenbeide l<omen om de
vrijlating te bepleiten van Asaph
Huma.
Asaph Huma is de nationaal
sekretaris van de Zuidafrikaanse
Chiro en was onlangs opgesloten
geworden. De leiding van
Chirojeugd-Vlaanderen had daaromtrent een brief geschreven
naar de Vlaamse parlementsleden.
Ondertussen werd deze Chirosekretaris effektief vrijgelaten en,
zoals de ambassadeur in zijn antwoord aan VU-senator Oswald
van Ooteghem schrijft, is het
pleidooi niet nutteloos geweest:
,,U mag aannemen dat uw tussenkomst bijgedragen heeft tot
een positieve afloop van deze
zaak."

Huurprijzen
Net voor het ter perse gaan van
ons vorig nummer raakte bekend
dat er toch iets beweegt inzake
de sociale huurprijzen. Woensdagmiddag voerden een aantal
leden van huurderssyndikaten
een aktie op het kabinet van
gemeenschapsminister
Akkermans. Even ontstond de indruk
dat er een algemene herziening
zou volgen. Nadien bleek dat
slechts de ergste gevallen opnieuw bekeken zullen worden.
Sinds 1 januari moeten veel
huurders van zg. volkswoningen
inderdaad een stuk meer betalen
dan voorheen. In sommige gevallen bedraagt de verhoging tot
50% in één keer, en dit op een
ogenblik dat de huurprijs voor
woningen in de privé-sektor nauwelijks of zelfs niet omhoog gaat.
Oorzaak van deze plotse stij-

ging is de laattijdige uitvoering
van een reeks beslissingen van
de Vlaamse regering en de grote
financiële tekorten van de huisvestingsmaatschappijen.
De
vrees is echter gewettigd dat de
moeilijkheden nu gemakshalve
worden afgewenteld op de sociaal zwakkeren. Waarbij vergeten
wordt dat het systeem van sociale woningen precies werd opgericht om mensen met beperkte financiële draagkracht aan een fatsoenlijke woning te helpen.
Bovendien wordt het de hoogste tijd dat er nu eens eindelijk
eenvormigheid en duidelijkheid
wordt geschapen in de manier
van toewijzing en de huurprijsberekening, want wie zal ontkennen
dat willekeur in deze zaken uitgesloten is?

„Beigica nostra"
Het CVP-ledenblad „Zeg"
steekt vanaf vorige week in een
nieuw kleedje. Kleurdmk, nieuwe
rubriekjes en een „historische
poster" met alle CVP-ministers
en de -voorzitter.
De frontpagina is inderdaad
een kleurtekening onder de titel
„Beigica
nostra
anno
MCMU<XXVII". Daarop staan de
belangrijkste CVP-politIci als personages uit het begin van onze
tijdrekening afgebeeld.
Premier Martens prijkt manhaftig in het kostuum van een Romeins veldheer en staat op een
schild dat getornd wordt door
personen die op de voorzitters
van de meerderheidspartijen lijken. De tekenaar slaagt er zelfs
in van Annemie Neyts een verleidelijke, kortgerokte en rondborstige vrouw te maken. Firmin
Aerts wordt afgebeeld als een
persoon die het vuur aanmaakt
met kolen (ook al behoort hij tot
de voorstanders van de sluiting
van KS), Mark Eyskens zit geknield en smekend voor een met

Zaterdagnamiddag protesteerden een zestigtal VU-militanten, o.l.v. de parlementsleden Willy Kuijpers en
Hugo Coveliers, te Antwerpen tegen de wapenleveringen vanuit ons land naar landen met interne of
eksterne konflikten.
Ter hoogte van de Zandvlietsluis werden witte chrysanten in het dokwater gegooid. Op een groot spandoek stond geschreven dat er „Bloed aan de kade" kleeft en ter attentie van de minister van buitenlandse
betrekkingen werd een bordje meegedragen waarop twee jachtgeweren geschilderd stonden en de tekst
„Toe nou Leo". De VU blijft de oprichting van een parlementaire onderzoekskommissie eisen, evenals de
omschakeling van de wapenindustrie in een vredesnijverheid.
(foto: tuc p»»t»ra)
goud gevulde kist (alhoewel de
schatkist sinds jaren een diep gat
vertoont), Coens staat sullig met
een lat in de hand, De Keersmaeker wordt afgebeeld als een
nette boer, Wivina Demeester
houdt een sikkel en een hart in
haar handen. Jan Lenssens
ruimt versleten harnassen op,
Dehaene speelt met menhirs en
de oppositieleiders hangen vastgebonden aan een paal. Gaston
Geens zit zowaar op een soort
leeuw en hij draagt een schild
waarop staat „Ik durf" ...
Over de estetische waarde van
deze prent kan gediskussieerd
worden, al vonden weinig waarnemers dit een hoogstaande pro-

Treinlettertjes
AT is er nodig om een
trein te laten rijden?
Wel te verstaan een
trein van onze nooit genoeg geprezen NMBS.

W

Een treinboel<je, zo beknopt
en bevattelijk mogelijk. Een
vlag en een fluitje bij het vertrek. Een hamer om op de wielen te kloppen, tussen twee ritten in. Een tang om de koeponnetjes te knippen. Een heteluchtblazer voor de nietverwarmde wissels. In de winter. Een noodrem, voor het geval dat er tussen Diksmuide en
Veurne een koe op de sporen
staat. Een hese vrouwenstem.
Tweetalig, om in Brussel-Centraal aan te kondigen dat de intercity naar Luik weeral niet
vertrekt van spoor 2 maar wel
van spoor 6, ik herhaal de reizigers voor Luik worden verzocht
zich te begeven naar kaai 6.
Een machinist natuurlijk. Een
stoker, maar dat is waarschijnlijk reeds van de oude tijd. Mannen die aan de rails werken en
die opzij gaan staan een sigaretje roken als de trein komt
aanzetten. Een kraan om gekantelde wagens recht te heffen, maar statistisch schijnt dat
nogal mee te vallen. Bruggen
natuurlijk en overwegen en
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wisselhuisjes en signaalmasten.
Als al deze dingen en nog
een heleboel andere er zijn,
dan heb je nog altijd niet genoeg om een trein te laten rijden. Wel te verstaan een trein
van onze nooit genoeg geprezen NMBS.
De partijlidkaart? Juist, de
partijlidkaart! Belgische treinen worden niet voortbewogen
door electriciteit, door dieseltractie of door stoom, maar
hoofdzakelijk en in de allereerste plaats door partijlidkaarten.
De kranten hebben zopas uitgepakt met het bericht, dat de
nieuwe NMBS-top weldra volledig samengesteld zal zijn. De
krantenlezer al dan niet spoorweggebruiker heeft zodoende

de namen mogen vernemen
van de heren die geroepen zijn
om te zetelen in de beheerraad,
om directeur te worden van een
dienst of een omschrijving te
gaan leiden.
In de kranten zijn de namen
van deze heren steevast vergezeld van hun kwalifikatie. Nee,
vergis je niet. Er staat niet bij
dat ze burgerlijk ingenieur zijn,
en in wèt. Of ze nog bijgespecialiseerd hebben in Harvard of
Berkely. De hoeveelste zij waren dertig jaar geleden desnoods bij het vergelijkend examen voor hoofdkondukteur.
Er staan gewoonweg twee of
drie lettertje bij. Etienne
Schouppe CVP. Jacques Cornet PSC. Antoon Martens CVP.
Jean Van Wouwe PS. R. Soenen CVP. Cloëst PRL. Herman
Eeckels SP. G. Lammertijn
CVP. M. Castin PSC. L. Devillers PS. Er staat zowaar ene J.M. Delannoye bij zonder lettertjes. Maar dat zal wel een vergetelheid van het zetduiveltje zijn.
Zo zie je nog maar eens, hoe
essentieel partijen zijn. Wel te
verstaan traditionele. Zonder
hen en hun lidkaarten zouden
zelfs de treinen niet rijden. Althans niet in België.

duktie. De belangrijkste politieke
boodschap zal nochtans iedereen begrijpen: de CVP was, is
en blijft bovenal een partij van
overjaarse oude Belgen. Ze ZEGgen het trouwens zelf.

Ziiverlingen
Ook het Katholiek Vlaams
Hoogstudenten Verbond (KVHV)
is biezonder mistevreden over
het zg. Sylvesterakkoord.
„Op Sylvesteravond heeft Heartens niks meer of minder gedaan
dan de apartheid in Brussel invoeren, in een vorm die zelfs in
Zuid-Afrika verboden is. De Vlaming wordt bij deze weer diegene
die door zijn werk en belastingen
deze staat moet helpen overleven terwijl de franstalige zorgt
voor de besteding van de vruchten ervan." Het KVHV meent dat
Vlaanderen zoiets niet kan en
mag laten gebeuren.
Om dit te symboliseren zal het
KVHV eerstdaags aan de CVPen PW-partijbureaus een beurs
met dertig ziiverlingen opsturen.
Het staat hen vrij deze terug te
sturen en het akkoord op te zeggen. „Anders zal ook hier de zelfmoord door ophanging de enige
uitweg blijken."
Het verbondsbestuur kondigt
dan ook harde akties aan indien
het akkoord niet onmiddellijk
en onvoonwaardelijk gewijzigd
wordt, met als uitgangspunt het
federale idee dat elke gemeenschap voor zijn eigen schulden
en investeringen opdraait en met
respekt voor de Vlaamse Brusselaars.

Nieuwe Belgen
De Groenen van hun kant beginnen zich steeds meer te ontpoppen als de nieuwe Belgen. Erger nog, zij pronken fier wanneer
ze andermaal de ekstreemste
unitaire standpunten kunnen verkondigen. Zowel in de Happartkwestie, als het RTT-kontrakt of
de verdeling van de ondera/ijskredieten, steeds trekt Agaiev de
Belgische kaart. Ludo Dierckx,
Magda Aelvoet en andere van
dat slag geven trouwens openlijk
toe dat de Vlaamse belangen hun
kouwe kleren helemaal niet
raken.

Vorige week verklaarde Agaiev
naar de gemeenteraadsverkiezingen in Brussel te zullen gaan
op één lijst met Ecolo. Samen
met de kommunisten en RADUDRT zullen zij vermoedelijk de
enigen zijn die met tweetalige
lijsten zullen uitpakken. Dat de
Brusselse Vlamingen van zo'n
,.samengaan" niks goeds te verwachten, blijkt voldoende uit de
vele negatieve ervaringen.

TIME
We kunnen U de lektuur van
het
Engelstalige
weekblad
,,TIME" van 19 januari jl. aanbevelen. Onder de titel ,,The Murky
World of Weapons Dealers"
wordt op een onthutsende manier
uiteengezet hoe de wapenhandelaars te werk gaan bij hun transakties van westerse wapens naar
Iran en Irak.
Eén van de sleutelfiguren blijkt
de 60-jarige Israëliet Jakob Nlmrodi te zijn, ,,een gewezen geheim agent die belangrijke kontakten heeft opgebouwd tijdens
zijn tienjarig verblijf in Iran als militair attaché". De naam van deze
man dook ook op in onze artikelenreeks „Bloed aan de kade".
Hij was het die in 1981 onder de
naam van een nep-ontziltings—
maatschappij in Tel Aviv voor
meer dan 5 miljard fr. wapens leverde aan Iran. Hoogtechnologisch militair tuig dat hoogstwaarschijnlijk via Belgische havens
verscheept werd. ,,TIME" beweert dat Nimrodi ook in de recente wapenleveringen — waarmee de Amerikaanse president
nu zoveel last ondervindt — een
eersterangsrol speelde.
Verder verneemt men, voor wie
daar nog mocht aan getwijfeld
hebben, dat er als wapentrafikant
een aardige stuiver te verdienen
valt. Een privé DC-8-vliegtuig,
een luxe-pakketboot met helikopter, een stal vol prachtige paarden en dito vrouwen, eksentrieke
villa's m de meest mondaine steden van de wereld en meer van
dat fraais behoren tot het patrimonium van dit met goud getooid
krapuul.
Ondertussen worden we via de
buis dagelijks getrakteerd op
beelden van verwoeste dorpen
en steden in het Golfgebied. En
de doden zijn eenvoudigweg niet
meer te tellen.

w&
Jaarlijks:

733 miljard
fiskale fraude
Op het zevende Kongres van de Franstalige ekonomisten te Charleroi werd vorige week de geaktualiseerde berekening van de fiskale fraude voorgesteld
door ULB-professor Max Franck. De gemiddelde
fraude op inkomsten uit roerende beleggingen zou
zelfs 90 procent bedragen. De fiskale fraude zou
gespreid zijn over alle inkomenskategorieën, maar
hoe hoger het inkomen hoe hoger ook de fiskale
fraude en onderschatting.
ROF. FRANCK stelt dat de
fiskale
onderschatting
nooit helemaal kan worden bedwongen, maar anderzijds
wijst hij erop dat een redelijke beperking van het fenomeen een
gevoelige vermindering van de
belastingsdruk
zou mogelijk
maken.

P

Berekeningsmethodes
Het zal voor iedereen duidelijk
zijn dat het berekenen van de fiskele fraude geen eenvoudige
aangelegenheid is. Er worden
twee belangrijke methodes gebruikt. De makro-ekonomische
methode van prof. Franck vergelijkt de aangegeven belastbare
inkomens met andere makroekonomische gegevens en de nationale rekeningen. Hieruit kunnen de onderschattingen van de
fiskale aangiften worden afgeleid.
Een tweede methode gaat uit
van de fiskale onregelmatigheden die door de belastingsinspekties worden vastgesteld.

Fiskale fraude volgens
professionele kategoriën

Prof. Franck citeert enkele recente studies waaruit blijkt dat de
fraude inzake roerende inkomsten is gestegen van 60 procent in 1966 tot 71,5 % in 1970,
83 % in 1974 en 90 % in 1984.
De stijging van de fraude heeft
ongetwijfeld rechtstreeks verband met de sterk gestegen fiskale druk (+ 35%).
Ook de kapitaalvlucht is sterk

weinig

socio-prof
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Onbekend
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Handelaars
Landbouwers
Vrije beroepen
Zonder beroep
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7
6
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betastingsTotaal
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fm B.fr)
inkomsten
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12,4
21,0
28,0
35,0
40,0
48,0
58.0
69,0
89,0
333,0
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733,4

beroepsinkomens

kadastrale

87.460

3,2
4,5
3,5
5,7
5,0
6,3
8,6
10,1
12,4
60,4

80.6
81.8
85,7
82,9
85,0
83,3
81,0
79,7
76,4
32,4

16,1
13,6
10,7
11,4
10,0
10,4
10.3
10,1
11,2
7.2

19.252

31,8

58,9

9,3

3.150
5.520
7.350

9.190
10.510
12.610

15.230
18.120
23.380

gestegen, van 11 miljard in 1973
naar 47 miljard in 1983 en 88 miljard in 1984. Volgens de recentste gegevens zou de kapitaalvlucht in 1986 de 250 miljard
benaderen!

toename van de fiskale druk met
74,5 procent op de beroepsinkomens is ook de hoofdoorzaak van
de toename van de fiskale fraude
op deze inkomens van 14 % in
1970 tot 15,4 % in 1984.

Uit de gegevens van prof.
Franck blijkt ook dat de fraude
toeneemt met het inkomen. De

Op basis van een enquête in
de provincie Limburg, waarbij de
omvang van de fiskale fraude
werd onderzocht, schat prof.
Franck de totale fiskale fraude en
onderschatting voor het ganse
land op 733 miljard voor de inkomens van 1984.
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Op een perskonferentie zei
voorzitter D'havé dat verschillende regeringsmaatregelen
asociaal zijn en dat de grens
van het sociaal aanvaardbare
hesm en rechtvaardigd meer dan
bereikt is. Bijgevolg dienen er
dringend sociale korrekties
aangebracht aan het beleid
van Martens VI. Ook in het onUU derwijs is de maat vol en moet
de regering niet met nog eens
ekstra besparingen komen
aandraven, meent het ACW.
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00 Lijksemburgse r^etingsMdm Sanmr ma- Ondoorzichtig
g0erd0 vorige we&k mgaf korzetig op hM vüifme-Tpen? het overteg tussen
öeJgisette en Luitsemburgmen vm de B&fgtsche regering om de niet stemge-de
se regering heeö de regering
rechtigde amdelen van Sidmêr ten gelde te ma- belooft geen initiatieven te ne-.
ken om de finmciertng vm KS te regetm. Vandaarmen zonder voorafgaandeü^
Vaïgem wetingeiichdeze verontwaardiging van de Lmemburgers? óverteg.
te ttfonnen ZGU ds omzeöïr^

ï mrn

onbekend
2,9
4,8
4,8
22,1
56,8 (3)
22,9
onbekend

Fraude en fiskale onderschatting
(belastingsjaar 1984, inkomsten 1983)

Sldmar twistappel?

S

13
O
11
5
1
29
29
50

60
55
61
55
67
64
65
37

,-^iJsT«-\

iDMAR is nmm v^rbonden m^ h^t luxemburpe sts«it>&d»1if Arbect 9fi 46 ovei'held bezït 4$ ^A
vatï het Stóm8r<-}<apltaaJ wmtvan 38% st0t«öerectttt§dö
«andftteft. Dé 11,2 tntl|afrf
toffopende schutóen tile tijdens het staafaKKoord warder*
omgezet in nfet «temgereeh*
tigde aandeten kifgen d©
vow van stemgerectïtJg^Je
aandelen bij verkoop s^tm par»
ttküfJeren. De Lu}<sewbufgef®
vre^ten dat hierdoor 4s konkur»
röntie de gelegenheid zm krif
. genxJehbiJSWmaffntekopen
en dat witten ze Üefst voorlto-

hoog fraude in pet.
van het reële
inkomen

gemiddeld

(1) Srort: H Geeroms en H. Wihnots, 1984, Belastingsontduiking en -ontwijking theoretische aspeken en enipinsche verificatie, Economisch en Socaal Tijdschrift nr 5 en H.
Geeroms, 1986, Fiskale Fraude, Uitg. Davidstonds, Leuven
(2) Bron: M Franck, 1979, Pour 1979, te fraude fiscale pawait coöter plus de 200 milliards au Tfésor Beige. Cahiers Economiques de Bmxeltes, nr. 61
(3) Uitsluitend fiskale onderschatting van het belastbaar inkomen.

Beide methodes zijn onvolledig
en beperkt omdat ze afhankelijk
zijn van de juistheid van de gegevens van de nationale rekeningen en omdat men bij de tweede
methode nooit zeker weet of de
administratie alle fouten ontdekt.
De berekeningen van prof.
Franck werden in het verleden
steeds in vraag gesteld en bestudeerd door een onderzoeksgroep
over fiskale fraude van het ministerie van Financiën. De studies van deze onderzoeksgroep
werden echter nooit gepubliceerd.

Inkomsten en
kapitaalvlucht

Makro-ekonomische
methode (2)

Volgens enquête (1)

Qj
^
Het Algemeen Kristelijk
^ * Werknemersverbond (ACW)
%j^ — dit is de vereniging van alle
* l g organisaties die zich kristelijk
UJ en sociaal noemen — ontwmè waakte dinsdag uit een jaren^ ^ lange slaap.
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Prof. Franck pleit in zijn konklusie voor een redelijke beperking
van de fiskale fraude wat volgens
hem mogelijk is en zou kunnen
bijdragen tot een gevoelige vermindering van de aanslagvoeten.
Volgens hem moet een fiskale
hervorming gepaard gaan met
een uitbreiding van de belastingsbasis via een beperking
van de fiskale uitgaven.
André Geens

Zelfs nadat sommige Europese staalbedrijven intense herstruktureringsplannen
doorgevoerd hebben blijft de
toestand voor deze producenten somber. Het Luxemburgse
staalbedrijf „Arbed" zal in '87
op deze vooruitzichten anticiperen door 1000 tot 2000 mensen te doen afvloeien.

De staalprijzen blijven op
een laag nivo, zodat het biezonder moeilijk wordt om in
deze sektor nog winstgevend
te zijn. Daarenboven slagen
de staalproducenten er niet in
akkoorden te bereiken omtrent produktiehoeveelheden,
ami die de prijzen terug zouden
lit doen stijgen.
^^
»g
^^
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Arbed voorziet in '87 geen
grondige ommekeer in deze
situatie, waardoor het bedrijf
vermoedelijk
verlies
zal
boeken.

JAPAN
fsmm

uy

Schatkist verliest
322 miljard
De fraude zou dus 150 procent
van het overheidstekort bedragen en het verlies van fiskale inkomsten voor de staat 322 miljard. Dit is meer dan 35 % van de
geïnde personenbelasting. Uitgesplits volgens de inkomenskategorieën komt prof. Franck tot
de konklusie dat de laagste inkomens slechts 0,1 % van het fiskaal verlies voor hun rekening
nemen, tegenover 57 % voor de
hoogste inkomenskategorieën.
Het gemiddeld fiskaal verlies
voor de 5 % hoogste inkomens
bedraagt 645.000 fr. per belastingsaangifte.

De reaktie van het ACW is
verheugend, maar komt erg
laat. En klinkt weinig geloofwaardig. Als sterke steunpilaar onder het neo-liberale kabinet heeft het ACW immers
meegeholpen aan de totstandkoming van zoveel onrechtvaardige maatregelen.

uy
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am De veroudering van de
bevolking lijkt in Japan een
even spektakulair gebeuren te
zijn als de Japanse industriële
omwenteling. Beide zaken
kunnen trouwens niet los gezien worden van elkaar. Deze
evolutie zal een ingrijpende
aanpassing van de sociale
voorzieningen tot gevolg hebben. Tot nu toe is de Japanse
maatschappij nog vrij liberaal
opgebouwd, wat een lage
loonlast mogelijk maakt.
Naar Europese normen ligt
het nivo voor de sociale uitkeringen in Japan nog laag: in
'83 bedroegen deze 14 % van
het nationale inkomen terwijl
die in België 26 %, in Frankrijk
33 % en in Duitsland 30 % bedroegen. De toename van
deze uitkeringen is echter
groot: in 1970 bedroeg het
aandeel ervan nog geen 6 %.
De snelle evolutie zal de
aanpassing des te moeilijker
maken.
Een
nauwelijks
bestaande sektor zal in een
mum van tiijd het snelle vergrijzingsproces moeten opvangen. Tokyo illustreert dit
verschijnsel op een prangende wijze: de kapaciteit van
de geplande residentiële voorzieningen voor ouderen zal
namelijk 2 % van de bejaarden
kunnen opvangen.
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Brussel, Happart, KS:

„Vlamingen
laatst opgestaan"
In ons land behoort het niet tot de politieke kuituur dat een regerin, na het afsluiten van een belangrijk politiek akkoord, het Parlement voorlicht. Ook na ,,Silvester" diende dus geïnterpelleerd. Dat deden voorzitter Jaak Gabriels en zijn
voorganger Vic Anciaux.
Het antwoord van premier Martens verduidelijkte weinig. Het bevestigde
slechts dat de beslissingen inzake KS weinig of geen waarborgen bieden voor
de Limburgse toekomst en dat te Brussel de kans verkeken is om nog voor de
gemeenteraadsverkiezingen een volwaardige vertegenwoordiging van de Brusselse Vlamingen te waarborgen.

N zijn tussenkomst zette Jaak
Gabriels zeer overzichtelijk
de KS-problematiek uiteen.
Te beginnen bij het verleden,
waar uiteindelijk de oorzaak van
het huidig debacle moet gezocht
worden. Want noch het akkoord
van Zwartberg (1966) noch het
Vijfjarenplan 1983-1987 werden
uitgevoerd.

I

land spelen slechts in een richting, de Waalse. Terwijl Vlaanderen 60 % betaalde van het PlanGandois en 60 % van de Waalse
rekonversie, tenwijl Vlaanderen

Duivels

Duivels, omdat 28 miljard
wordt voorzien voor de begeleiding van de sluiting. Op het
eerste zicht een hoog bedrag,
maar het moet dan ook dienen
om én de eksploitatieverliezen én
de sociale begeleiding én de rekonversie te dekken.
,,Kortom", aldus Jaak Gabriels, ,,het plan Gheyselinck zet
het mes in de produktie zonder
oog voor de sociale en menselijke gevolgen. Jarenlang heeft
de regering het probleem laten
verrotten, vandaag schrapt ze op
amper twee weken tijds de helft
van de werkgelegenheid in de
meest oostelijke mijnstreek."
Over de financiering van het
plan kunnen we bondig zijn: de
solidariteitsmechanismen in ons
22 JANUARI 1987

Gaat het bij de KS om een verrot dossier, de positie van de Vlamingen in Brussel dreigt even
verrot te geraken. Niet ten onrechte merkte Vic Anciaux op dat
de Brusselse Vlamingen zich
weer gedurende zes jaar geen
volwaardige burgers in hun gemeenten kunnen voelen.
Beweren, zoals de CVP, dat alles kan geregeld worden m een
akkoord tussen Vlaamse en
Franstalige Brusselaars is volgens het VU-kamerlid een illusie.
,,Zo'n akkoord kan slechts gesloten worden wanneer de Vlaamse
Brusselaars onderhandelen vanuit een sterke en onmisbare po- Aan Johan Sauwens verzekerde
sitie." De toekenning van de premier f^artens dat het hoofdstuk Happart tot het verleden zal
behoren. De huidige geruchten
bevestigen evenwel de belofte
van het VU-kamerlid: week na
week opnieuw vragen stellen
over onze rechtsstaat.

Officieel: twee
jaditgeweren

Het gevolg hiervan is het plan
Gheyselinck, dat hij kortweg betitelde als een ,,duivels" plan.

Duivels, omdat het helemaal
geen saneringsplan is. Wel een
sluitingsplan. Zelfs voor de mijnaktiviteit die behouden blijft,
wordt de toekomst op langere termijn niet verzekerd.
Duivels, omdat er geen enkel
argument pleit voor een opdeling
van KS in een groep Oost en een
groep West. De enig mogelijke
motivering van de splitsing kan
het zaaien van verdeeldheid bij
de mijnwerkers zijn.

jaarlijks zo'n 130 a 140 miljard
getransfereerd ziet naar Walioniè... na dit alles betaalt het vandaag de volle pot van het planGheyselinck.

Slechts beloften

A de »nterp?^tetie van
Melïy Maes over d«
Belgisch© inmenging
in de iraans-traaKse oorlog
iegden 4o Setmans en ian
Caudron een motie neer. Zij
wJJdeo een partementafr on*
derzoek over de wapenhandeJ
afdwingen. Vorige weeK donde^rdag diende hierover gestemd.
Emetioneef'- wte Wifft onberoerd bij d© vreselijke beetd©n van de (Sotfoortog? —
deed Neïiy Maes een oproep,
eindeliik een pariememafre
Komrote te inetatteren. „Vele
siaehioffers vaBen door Setgisehe wapens, uitgevoerd vanuit Zeebfügge, verisjcht door
Brusselse kommemi$te kringen, met medeweten van de
regertng." Gaf ÊHonomiemintster Maystadt met toe dat wi|
jaartljks zo'n 20 miljardfr.wapens uitvoeren en dat dit inderdaad meer düidefijkheld
vergt?
£>le Majfistadt had overigens
het Waas kamerlid van antwoo«i gediend op haar Interpettaiie. Tindemaröt Week op
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Brusselse erfenisrechten bood
hen zo'n positie. De Vlaamse ministers en meerderheidspartijen
•lieten de kans ontglippen, in ruil
voor amper een paar vage beloften voor de toekomst.
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VicAnaimx: sfm&r voor dezö
hypokristei
een MAVO-vergadering, Oonderdag was hi} er wei- En zijns
inziens wae het een sohande
voor het Parlement. De feiten
dienden eerst bewezen. Volgens statistieken betrof het
amper twee jaol>tgeweren.
Twee onderzoeken zijn aan de
gang... „en at deze stemming-

Met een treffend beeld wist de
SP'er Tobback het gehele Silvesterakkoord te vatten: ,,ln ijn
streek wordt degene die met
Nieuwjaarsdag
de
laatste
opstaat, Silvester genoemd. Dit
jaareinde zijn de Vlamingen duidelijk het laatst opgestaan."
Gaan de Vlamingen ook inzake
Happart het laatst opstaan? De
CVP'er Suykerbuyk verklaarde in
de Kamer dat zijn fraktie de regering de kans geeft, om het arrest
van de Raad van State binnen de
kortste tijd naar de geest uit te
voeren. Maar het kan toch met,
dat de geruchten die vandaag de
ronde doen over een ,,politieke
ontkleding" van Happart overeenstemmen met het arrest van
de Raad? De man blijft gewoon
burgemeester.

f

Martens mocht dan al tegen
Johan Sauwens replikeren dat
hij over Happart geen vragen
meer zal moeten stellen, wijzelf
zijn daar helemaal niet van
overtuigd! Nog vele weken zal
hij de zgz. „rechtsstaat" kunnen hekelen...
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Onderwijs van
de gemeenschap

SENAAT
In naam van
de keuzevrijheid
Oyer de verrassende 1987-start van de Senaat
hadden we het vorige week reeds. Voorzitter Leemans en zijn fraktieleiders verweten de regering, een
loopje te nemen met het Parlement.
Deze zware aanklacht bleef nadien doorzinderen.
NMIDDELLIJK kreeg premier Martens de volle
laag van o.m. Paul Van
Grembergen. Met het Silvesterakkoord was wel langs de pers
geleurd maar de verkozenen zelf
wisten officieel van niets. ,,Onterend, ongehoord en ergerlijk."
Wat SP'er Wyninckx nadien
opvoerde rond het ontwerp inzake de handelsreklame was vooral
een steekspel. Het verplichtte de
meerderheid aanwezig te zijn, om Senator T. Van Overstraeten:
het kworum bij de stemmingen te ,,Eigen televisiekultuur niet verleveren. Een fel begin dus van de nietigen!"
Hoge Vergadering.
autonomie-gedachte: „Normaal
zou zijn dat het Parlement het
Het debat over de handelsre- beginsel bekrachtigt dat reklame
klame op radio en tv vormde ove- is toegestaan, waarna de uitwerrigens de hoofdbrok van de voor- king aan de Gemeenschappen
bije week. Opvallend was dat het wordt toevertrouwd."
luik „Kabeldistributie" van het
Ten gronde stelde de gewezen
ontwerp weinig aan bod kwam. BRT-beheerder dat zijn fraktie
Volgens VU-woordvoerder Toon niet gekant is tegen het doorbreVan Overstraeten hadden de hul- ken van het BRT-monopolie. „De
digen en toekomstige aspekten stormachtige ontwikkeling van de
van de kabeldistributie hun neer- elektronische media zal trouwens
slag moeten vinden in een afzon- geen enkel monopolie sparen."
derlijk initiatief, geheel daaraan De openbare omroep moet wel
gewijd en minder politiek gela- eerlijk gewapend zijn tegen de
den. „De kabel krijgt een veel konkurrentie: over dezelfde troeverder reikende funktie dan het ven beschikken en met ruimere
overbrengen van radio- en tv-pro- middelen en een hernieuwd élan
gramma's. De knellende vragen de ongewisse toekomst in het
die zich hierbij stellen komen in medialandschap kunnen tegehet ontwerp niet aan bod."
moet treden.
Eigenlijk vormt het luik slechts
Tot besluit waarschuwde hij
een aanloop tot het tweede deel:
de handelsreklame. Het ontwerp voor hetgeen in Canada gebeurmoet het wettelijk kader schep- de. In naam van de keuzevrijheid
pen voor een onafhankelijke tv- werden er kabel, betaaltelevisie,
privé-sektor gekreëerd. Wat in
reklamezender.
Dat deze thematiek in de Se- werkelijkheid werd bereikt, is de
naat ter sprake komt, vond de vernietiging van de eigen televisenator een bespotting van de siestruktuur.

O

Een bespotting

PARLEMENIAIRE

SIIK>KKE1S
C E N derde maal reeds besprak de
^
Senaat de wijzigingen aan de
Provinciewet. Maar ondanks de vele
verbeteringen blijft het geheel volgens Walter Luyten ,,een poging om
de autonomie van de Gemeenschappen tegen te werken door middel van
een neo-centralistisch provincialisme".
U

ET herhaaldelijk aandringen
van Daan Vervaet om de wijk
Neerpede te beschermen, blijkt stilaan resultaat af te werpen. Het interessante deel van de wijk zou, aldus
minister Damseaux, beschermd zijn
en de onderzoeksprocedure wordt
voortgezet.

W

ELE jaren te laat stemde de
Kamer de wet over de risiko's
van zware ongevallen in de industrie.
Jan Caudron zegde de steun van zijn
fraktie toe, maar wees toch op de
onduidelijke bevoegdheidsafbakening en de vaagheid.

In het najaar van 1986 werden diverse landen
gekonfronteerd met studentenprotest. In West-Europa ging het er in Parijs, Leuven, Gent... erg aan toe.
In het Chinese Shangai evenzeer. Overal hoorde
men slogans ten gunste van een demokratischer
onderwijs. Behalve in Shangai waar het om een meer
algemene eis tot demokratisering van de staatsstrukturen ging.
Bij ons kwam regelmatig de slogan: „Leuven,
Parijs: dezelfde eisen". Hierdoor zou men verkeerdelijk kunnen afleiden dat de Franse en Vlaamse
studenten dezelfde eisen hebben. Dit is echter niet
helemaal waar.
ET is een feit dat een periode van krisis, waarin een
gevestigde orde, in casu
de Belgisch regering, maatregelen moet nemen ter voorkoming
van erger, een voedingsbodem
vormt voor allerlei protestbewegingen. De studenten zijn ijn onze
samenleving steeds de meest
mobiele groep geweest, en zijn
dat nu nog. Het hoeft dus niemand te verwonderen dat net in
dit milieu het protest de grootste
en meest onverwachte vormen
aanneemt. Tot hier gaat de vergelijking met Frankrijk op. Maar dan
komt het verschil. In Frankrijk
hanteren alle studenten dezelfde
eisen onder hun konkrete vorm
als gemeenschappelijk goed
d.w.z. de hele groep kan solidair
zijn om de eenvoudige redenen
dat ze dezelfde belangen heeft.

H

derwijsgelden. Dit is op zich al
ondemokratisch, gezien demokratie impliceert dat iedereen
krijgt waarop hij recht heeft. De

KVHV-Leuven: „Een onderwijs
van de gemeenschap is de enige
garantie!"

achterstelling van het Vlaams hoger onderwijs en van het wetenonderzoek
werd
Dit is in België niet het geval. Er schappelijk
is een duidelijk onderscheid tus- reeds voldoende aangetoond
sen de eisen van de Vlaamse en door de VLIR, de studies van de
de Waalse studenten. Daaronfis KULeuven en het rapport van
het ons inziens ook verkeerd ofn- Euro-parlementsüd Jaak Vandeze samen voor de kar van de meulebroucke. Uit al deze stunationale solidariteit te spannen! dies blijkt overduidelijk dat de
studentenbeweging
De zogenaamde nationale solida- Vlaamse
riteit versluiert op die manier de sinds 1968, de zo vaak genoemachteruitstelling van de Vlaamse de datum, nog niets bereikt heeft.
onderwijsinstellingen a rato van 4 De eisen zijn nochtans niet gewijmiljard per jaar. Daarom spreken zigd.
we van misbruik maken van de
De huidige (tijdelijke) koalitie
Vlaamse studenten op de voor- tussen Vlaamse en Waalse stubije betogingen om een onrecht- dentenleiders is een gevaarlijk
vaardige toestand te legitimeren. fenomeen. De Walen wensen hun
Zowel de Vlaamse als de Fransta- elitaire en exclusieve instellingen
lige studenten beweren voor de- In stand te houden: dit is een
zelfde eisen (geen numerus clau- voorrecht. En een voorrecht is de
sus, geen halvering van de socia- gevaarlijkste vijand van het recht,
le toelagen, geen verhoogde in- en dus van de demokratie.
schrijvingsgelden) te ijveren.
Enkele feiten:
Nochtans is de ondertoon, de
— De Waalse universiteiten
ingesteldheid waarmee deze eisen gesteld worden, fundamen- zijn luxe-instellingen waarvan de
teel anders. De Waalse studenten toegangsprijs tot 16.000 fr. bevertrekken vanuit een ander uit- draagt. Demokratisch? De Waalgangspunt: Behoud van de ver- se studenten kunnen, in verhouworven (voor-)rechten. In die zin ding, over meer professoren bebeletten ze de demokratisering schikken dan hun Vlaamse kollevan het Vlaamse hoger onder- ga's. Demokratisch?
— Toch krijgen de Waalse univerwijs.
siteiten meer toelagen dan de
De Waalse studenten ijveren Vlaamse. Demokratisch?
voor het behoud van een onrecht- — Op vlak van het wetenschapvaardig status quo met betrek- pelijk onderzoek worden vooral
king tot de verdeling van de on- Waalse projekten gesubsidieerd

tenwijl het merendeel van de aangeboden projekten uit Vlaanderen komt. Demokratisch?
Wij pleiten niet voor een tweederangspositie van het Waalse
onderwijs. Integendeel. Ook de
Waalse studenten hebben recht
op een demokratisch en kwalitatief onden«ijs. Maar dan een onderwijs dat echt demokratisch is
en niet exclusief. Wanneer de
Waalse studenten hun eisen voor
een demokratisch ondenwijs eerlijk menen, dienen ze de federalisering van het onderwijs te ondersteunen.
Er zijn in onze samenleving
duidelijke tendenzen naar een
verregaande federalisering. Dit is
ook noodzakelijk. De federalisering komt er dus sowieso en men
kan de vraag stellen of de hedendaagse studentenleiders dit proces vertragen of zich resoluut
progressief toekomstgericht opstellen?
In Vlaanderen is er reeds een
eensgezindheid over de federalisering tussen studenten en professoren. Deze band mag zeker
niet verzwakt worden. Slechts in
solidariteit met alle geledingen
van de akademische wereld kunnen we ijveren voor een echt
demokratisch ondenwijs. De federalisering moet dan ook door iedereen vooropgesteld worden als
eerste te verwezenlijken doel
naar een demokratisch Vlaams
én Waals onderwijs.
Het rechttrekken van de systematische, jaarlijkse benadeling
van 4 miljard zou aan de Vlaamse
universiteiten de kans geven om
zowel jobs te kreeëren als te zorgen voor het uitbouwen van een
sociale sektor (ook aan de hogescholen) en het verbeteren van
de kwaliteit van het Vlaamse wetenschappelijk onderzoek. Wij
ijveren dan ook tesamen met de
Vereniging voor Vlaamse Professoren Leuven en de Leuvense
organisatie van Assistenten en
Navorsers voor het invoeren van
een subsidiëring, evenredig met
het bevolkingsaantal. Op die manier krijgt elke gemeenschap zijn
eigen potje, hetgeen een echte
federalisering betekent.
Er zijn zeker gemeenschappelijke aktiepunten met de Waalse
studenten (federalisering zou eigenlijk het eerste daarvan moeten zijn) maar het lijkt ons zinvol
dat de Vlaamse studenten vooraleer nog eens aan de onderhandelingstafel te gaan zitten, beseffen
welke de wezenlijke verschillen
zijn. Wat recht is en wat voorrecht
is. Federalisering is met alleen
een volksnationale eis, maar ook
een eis tot diepe en fundamentele
demokratisering. Een onderwijs
van de gemeenschap is de enige
garantie op een blijvende demokratisering I
Walter Vits,
Verbondspraeses KVHV-Leuven

R

IJ de stemming over de vestiging van industriële veeteeltbedrijven verheugde Jean-P/erre Pillaert
zich over de goede stap in de richting
van de bescherming van het kleine
landbouwbedrijf. Het negeren van de
gewestelijke bevoegdheden deed
hem evenwel tot een onthouding besluiten.
22 JANUARI 1987

Nochtans kost het u bijna niets om de
Kredietbank helemaal en op een overzichtelijke manier in uw boekenkast te zetten:
u haalt gewoon in uw KB-kantoor een
exemplaar van de KB-Infocataloog voor
Particulieren en Zelfstandigen. Daarin leest
u 400 kleurig geïllustreerde pagina's lang
alles wat de grootste bank van Vlaanderen
u vandaag en morgen te bieden heeft.

De KB-Infocataloog: uniek
in de wereld.
De KB-Infocataloog is immers een
uiterst handig instrument, waarin u op een
aangename en eenvoudige manier kennis
maakt met de diensten van de bank.
Aan de hand van overzichtelijke schema's legt de Infocataloog
het moderne geldverkeer uit.
Hij verklaart in woord en beeld
de bankformulieren die u het
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meest nodig hebt. Daarnaast geeft hij u
ook een prima overzicht van de beleggingswereld en leert hij u hoe uw bank uw
kredietbehoeften kan beantwoorden.
Geen enkele andere bank, waar ook
ter wereld deed ooit een vergelijkbare inspanning op het vlak van clienteninformatie.

De KB-Infoservice: Beter bij
de bank van hier.
Deze KB-Infocataloog is de eerste in
een reeks die wordt uitgegeven onder het
nieuwe KB-Infologo. Telkens wanneer de
KB u in de toekomst wil inlichten over één
van haar diensten, zal dat voortaan gebeuren in
het kader van de KB-Infoservice.
Met uw Infocataloog haalt u de bank bij u
in huis. Zo leert u ons beter kennen en kunnen
wij u nog beter adviseren.

Beter bij de bank van hier

—

—
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Het Europees leefmilieujaar

Europeanen vinden hun
regeringen miiieu-onbewust
Op 21 maart aanstaande begint dus het Europese
milieujaar. Dat is dan bijna een jaar na Tsjernobyl en
enige maanden na de Rijnramp van Bazel. Maar
reeds lang voor deze rampen zijn de burgers in Europa zich al zorgen gaan maken over het milieu. Dit
blijkt uit de resultaten van een opiniepeiling die door
de Europese Gemeenschap te Brussel bekend werden gemaakt.
E opiniepeiling die tussen
19 maart en 25 april '86
werd uitgevoerd en waaraan 12.000 mensen deelnamen
was de tweede in de reeks. In
vergelijking met de eerste peiling, die in 1982 werd gehouden
(toen nog zonder Spanje en Portugal), blijkt dat de ongerustheid
onder burgers aanzienlijk is toegenomen.

D

In eigen land
Meer dan In 1982 beklagen de
ondervraagden zich ditmaal over
de verloedering van het landschap, de luchtvervuiling en de
kwaliteit van het drinkwater in
hun stad of dorp. Daar staat tegenover dat de klachten over geluidshinder en het gebrek aan
groene zones in vergelijking met
1982 enigszins zijn afgenomen.
Vergeleken met de voorgaande
peiling blijken de Europeanen
zich thans veel meer zorgen over
de milieuproblemen van hun land
te maken. Ook tonen zij zich
meer bezorgd over meer algemene problemen zoals het verdwijnen van bepaalde diersoorten of het opdrogen van natuurlijke hulpbronnen in de wereld.
72 % van de Europeanen beschouwt milieubescherming als
een dringend probleem, 22 % gelooft dat het een probleem voor
de toekomst is en 3 % maakt er
helemaal geen probleem van.
Vooral in Italië, Griekenland,
Luxemburg en Duitsland schijnt
het publiek overtuigd te zijn van
de dringendheid van het probleem. Althans dat was de mening van meer dan 80 % van de
ondervraagden. In Frankrijk en
Ierland ziet men de zaken kennelijk wat minder somber. Maar
toch vond ook hier een meerderheid (56 %) dat het een dnngende kwestie is.

Op tijd!
In de Gemeenschap ziet men
het lozen van gevaarlijke chemische stoffen als het ernstigste
gevaar voor het milieu. Maar m
Italiè, Portugal en Ierland maakt
men zich in de eerste plaats zor-

gen over de vervuiling van straten en openbare gebouwen.
De Europese burgers schijnen
met erg tevreden te zijn over de
houding van de nationale overheid. Slechts 19 % van de ondervraagden vond dat de overheid
de milieuproblemen op doeltreffende wijze aanpakt. 47 % denkt
dat de autoriteiten wel iets doen
maar dat dit niets helpt en 16 %
heeft de indruk dat de bewindslieden zich helemaal niet
om het milieu bekommeren.
,,Waarmee, zo besluit de infor-

matiedienst van de Europese Gemeenschap, wij willen maar zeggen dat het Europese milieujaar
met zijn 65 projekten en een budjet van 10 miljoen Ecu (-t-- 440

miljoen Bfr.) precies op zijn tijd
komt."
Hoe positief wij ook tegenover
dit
Europese
milieuinitiatief
staan, toch is waakzaamheid ge-

boden want de vrees bestaat dat
een groot deel van deze som
dreigt te smelten in kleurrijke folders, stikkers en diergelijke. Wij
hopen van niet!

Het afvalstoffenplan '86-1990

Viaamse afvaiberg
heeft muis gebaard
Van 15 april tot 15 juli 1985 liep een inspraakprocedure waarbij iedereen die dit wenste, zijn bedenkingen kon uiten bij het ontwerp-afvalstof fenplan,
een boekwerk van 558 bladzijden, met voorstellen
om het afvalprobleem in Vlaanderen aan te pakken.
Ondanks heel wat mankementen in deze procedure,
werden door gemeentebesturen, overheidsdiensten,
verenigingen, individuen en bedrijven liefst 573 bezwaren en adviezen geformuleerd.
OK de Bond Beter Leefmilieu schakelde zich in
voor deze inspraakronde
wat o.m. resulteerde in 5 provinciale informatie-avonden i.s.m.
OVAM. Sedert ruim een jaar
werd het op basis van deze adviezen
bewerkte
ontwerpafvalstoffenplan
overgemaakt
aan minister Lenssens, opdat het
plan bij besluit van de exekutieve
zou vastgesteld worden. Sindsien werd het bijzonder stil rond
het afvalstoffenplan, zodanig stil

O

zelfs dat nu, midden januari
1987, er nog steeds geen definitief afvalstoffenplan is.

Gemorrei
De Bond protesteert ,,tegen
deze gang van zaken die de inspraakprocedure degradeert tot
een farce en tegenover de 573 indieners van bezwaarschriften
van een weinig faire houding getuigt. Het ergste hierbij is dat een
degelijke aanpak van het afvalprobleem dat werk maakt van
een voorkomings- en recyklagebeleid, uitblijft. En dit terwijl m
Vlaanderen jaarlijk 1,5 miljoen
ton huishoudelijk afval, 3,5 miljoen ton industrieel afval, 8,7 miljoen ton bulkafval (gips, vliegas,
dunzuur, mijnbouwafval), 3 a 4
miljoen m3 baggerspecie, 2,8
miljoen ton drijfmestowersctof
wordt
geproduceerd, komt het beleid
met verder dan wat gemorrei In
de marge van het afvalprobleem
(bijvoorbeeld containerparken)."
Bovendien verneemt de Bond

dat het afvalstoffenplan, zoals
het vastgesteld zou worden, gereduceerd is tot een dokumentje
van amper 45 bladzijden, waarin
enkel een regeling zou getroffen
worden voor het huishoudelijk afval (waar elke gemeente met
haar afval naartoe moet), vijf
klasse I-storten voor industrieel
afval voorzien worden, de oprichting van eeen mestbank (alleen
voor West-Vlaanderen), en voor
de rest de ,,aanpak" van de afvalberg zich beperkt tot het voornemen een aantal studies uit te
voeren. Een schijntje van wat
zich aan maatregelen opdringt
om de problemen die zich opstapelen i.v.m. afval bij de bron op te
lossen en blackpoints te saneren.
Deze afvalproblemen dreigen het
milieu voor de komende generaties bijzonder zwaar te belasten.
De Bond dringt dan ook aan op

een snelle vaststelling van een
ah/a\voorkomings- en recyklagebeleid. Minister Lenssens beweert in de Vlaamse Raad dergelijk beleid te willen voeren, de
Bond steunt hem daarin volkomen.
Zoals het beleid zich echter op dit ogenblik aandient, kan
zonder meer gesteld worden dat
de berg een muis aan het baren
is.

Muls...
De Bond Beter Leefmilieu
besluit zijn ongenoegen met een
grapje.
,,De afvalberg baart een micromys minutus..." merkt de Bond
op. Dit latijns beestje is niks meer
of minder dan de dwergmuis...
Inderdaad, de afvalberg heeft
een muis gebaard.
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Dond. 29 jan.

Van dag
tot dag
Zaterdag 24 jan.
D BRT 1 - 16 00
De purperen vlam, film
D BRT 1 - 18 10
Speel op sport
D BRT 1 - 19 05
Boeketje Vlaanderen
D BRT 1 - 20 20
Moord en spel, film
n BRT 1 - 21 50
Terloops
D BRT 1 - 22 35
Sport op zaterdag
D BRT 1 - 22 50
De Oktopus, serie
D BRT2 - 13 25
W.K.-Veldrijden en skiën
D Ned 1 - 15 40
De zoon van Robin Hood, film
n Ned 1 - 17 41
Brandpunt zaterdageditie
D Ned 1 - 20 28
De Soundmix show
D Ned 1 - 21 50
In 't holst van de nacht, serie
D Ned 1 - 22 38
Gedane zaken, info
D Ned 1 - 23 43
Ben ik in beeld?, triller
D Ned 1 - 0 22
Broederliefde, triller
D Ned 2 - 19 12
Film- en videonieuws, info
D Ned 2 - 19 47
Superfan, praatshow
D Ned 2 - 20 47
Meivin and Howard, film
n Ned 2 - 22 40
Studio sport

Zondag 25 jan.
BRT 1 - 11 00
Konfrontatie, debat
D BRT1 - 14 30
Handel en wandel, info
D BRT 1 - 15 15
Allemaal beestjes, dok
D BRT 1 - 15 45
De prins achter de zeven zeeën,
jeugdfilm
D BRT1 - 17 10
De paradijsvogeis
D BRT1 - 18 20
Van Pool tot Evenaar, over Florida
D BRT 1 - 20 05
Sportweekend
D BRT 1 - 20 35
De dwaling, serie
D BRT 1 - 21 30
Alleen al het idee, satire
D BRT 1 - 21 50
De dolle jaren twintig, dok
n Ned 1 - 16 25
'n Dik uur Dick, praatshow
D Ned 1 - 18 30
Een verkennmg van de Allgau, dok
D Ned 1 - 19 05
De Carsons, serie
D Ned 1 - 19 50
De Cosby show
C Ned 1 - 20 15
Anastasia, film
C Ned 1 - 22 30
St.-Elsewhere, sene
D Ned 2 - 20 37
Kamagurka & Herr Seele
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Generaal Bounine (Yul Brynner) hoopt met Anastasia (Ingnd Bergman) de miljoenen van de laatste tsaar te kunnen binnenrijven in
„Anastasia"
Zondag 25 jan. op Ned. 1, om 20u.15.

D Ned 2 - 20 42
Star Quality, serie

Maandag 26 jan.
n BRT 1 - 18.10
De klemste zwerver, serie
D BRT1 - 18 35
Merlina, sene
D BRT 1 - 2010
Paradijs verdaagd, serie
D BRT 1 - 21 05
Slaap en slaapstoornissen, gezondheidsmagazine
D BRT 1 - 21 35
Peter Blanker, kleinkunst
D BRT2 - 18 45
Leven met reuma, info
C BRT2 - 19 15
Zonen en dochters, sene
D BRT2 - 20 20
Extra-time
D BRT2 - 20 50
Rock m Montreux, show
D BRT 2 - 21 35
Seizoenen van staal, dok
D Ned 1 - 19 24
Zeg 'ns aaa, serie
D Ned 1 - 20 28
Zeg 't maar
D Ned 1 - 21 22
Sonja op maandag, praatshow
D Ned 1 - 22 42
Weduwen, sene
D Ned 2 - 19 27
MacGyver, sene
n Ned 2 - 20 45
Pats boem show, talentenjacht

Dinsdag 27 jan
D BRT1 - 18 35
De Edison tweeling, sene
D BRT 1 - 19 00
De supermachten, dok sene
D BRT 1 - 20 25
I.Q., kwis
D BRT 1 - 21 00
Horizon, wetenschappelijk magazine
D BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, sene
D BRT2 - 19 25
Oshin, sene
D BRT2 - 20 25
Mike, praatshow
C BRT 2 - 21 40
Sorrell and Son, sene
C Ned 1 - 14 30
De masquerader, film
D Ned 1 • 19 05
Bluffers, strip
C Ned 1 - 20 28

Avro's wedden dat '', show
D Ned 1 - 22 20
Avro's televizier
D Ned 1 - 23 05
Avro's wintertriatlon
• Ned 1 - 23 45
Culemborg, dok
D Ned 2 - 19 12
Koning van het strand, dok
D Ned 2 - 19 37
Kenmerk, info
n Ned 2 - 20 00
Televisie ter diskussie
D Ned 2 - 21 00
Panoramiek, info
D Ned 2 - 21 30
75 Jaar Ned. Olymp. Komitee, dok

Woens. 28 jan.
L BRT 1 - 15 15
Speel op sport
D BRT1 - 16 05
Nils Holgersson, sene
D BRT1 - 16 30
Reis naar de maan, sene
D BRT1 - 18 10
Zeppelin
D BRT1 - 18 35
Dirk van Haveskerke, serie
D BRT 1 • 2010
Op zoek naar..., Hennnenngen
D BRT 1 - 21 00
Allemaal beestjes, dok
D BRT 1 - 21 35
Moviola, filmmagazine
D BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, sene
D BRT2 - 19 25
Oshin, sene
D BRT2 - 20 20
Vier zonen van Katie Elder, western
D Ned 1 - 15 40
New wilderness, dok serie
D Ned 1 - 18 08
Family Ties, sene
D Ned 1 - 20 33
Tineke, praatprogramma
D Ned 1 - 21 32
Newhart, sene
D Ned 1 - 21 57
Nieuwslijn, info
D Ned 1 - 22 30
A killer m the family, film
D Ned 2 - 17 05
De mus met de lange poten, sene
D Ned 2 - 19 22
Van gewest tot gewest, info
C Ned 2 - 20 20
Avondvoorstelling, toneel
D Ned 2 - 23 00
Nederland C, info

Z BRT 1 - 16 00
60 + , magazine
Z BRT 1 - 1810
De zeven van Blake, SF-serie
C BRT 1 - 1910
Kwizten, kooktip
n BRT 1 - 20 20
Hoger-Lager, kaartspel
Z BRT 1 - 21 00
Panorama, info
ü BRT 1 - 21 50
Dallas, sene
Z BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, sene
C BRT2 - 19 25
Oshin, serie
Z BRT2 - 20 20
25 jaar BRT3, koncert
Z BRT 2 - 21 30
Van de doden niets dan goed, film
Z Ned 1 - 15 30
De fauna van Australië, dok
G Ned 1 - 15 55
Pablo ontmoet Shakespeare
• Ned 1 - 16 00
Daktari, sene
D Ned 1 - 16 50
D'r kan nog meer bij
D Ned 1 - 19 00
Nathalie, sene
D Ned 1 - 20 20
Spelregel, spel
D Ned 1 - 22 37
Tijdsein, info
n Ned 1 - 23 07
Het goede zaad, dok
G Ned 2 - 19 12
Linda, praatshow
Z Ned 2 - 20 00
Tros kieskeurig, info
G Ned 2 - 20 25
Von Ryan's Express, film
G Ned 2 - 22 45
Den Haag vandaag

Vrijdag 30 jan.
G BRT 1 - 18 30
Bingo!, hitparade
G BRT1 - 1915
De Vlaams-Nationale
Omroepstichting
G BRT 1 - 20 20
Het einde van een imperium, dok

serie
G BRT 1 - 21 15
Extra-time
G BRT 1 - 21 50
Tenuto, koncert
G BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, sene
G BRT2 - 19 25
Oshin, sene
G BRT2 - 20 25
Premiere, info
G BRT2 - 20 55
S.O.B., fim
G BRT2 - 22 55
Filmspot, info
G Ned 1 - 14 30
Sons and daughters, sene
G Ned 1 - 19 25
Mijn geheim, kwis
G Ned 1 - 22 15
De Tros TV show
G Ned 1 - 23 15
Tros aktua, info
G Ned 1 - 23 45
Onze ouwe, tnller
G Ned 2 - 1912
Bound of glory, film
G Ned 2 - 21 25
Omgaan met de dood, dok
G Ned 2 - 22 45
Jihad, Afganistans Heilige Oorlog,
dok
G Ned 2 - 23 35
Het komplot tegen Birgitt Haas, film

^en
per

film
dag

Zaterdag 24 jan.
The Bandit of Sherwood Forest
Amerik mantel- en degenfilm uit
1946 De zoon van Robin Hood
neemt het net als zijn vader op voor
de zwakken en verdrukten De
Koningin-Moeder en haar dochter
Lady Catherine doen een beroep op
hem (Ned. 1, om 15u.40)

Zondag 25 jan.
Anastasia
Ingnd Bergman schittert in de titelrol van deze Amerikaanse film uit
1956 ZIJ wordt door de verpauperde
generaal Bounine uitgekozen om
door te gaan voor de overlevende
dochter van de laatste Russische
tsaar (Ned. 1, om 20u.15)

IVIaandag 26 jan.
Le Cerveau
Franse komische film uit 1969 met
o a David Niven, Jean-Paul Belmondo en Bourvil De tweederangsgangster Arthur vlucht uit de gevangenis en heeft een plan klaar om de
trein Panjs-Brussel, die een fantastische som NAVO-gelden vervoert, te
overvallen (RTL, om 21 u.)

Dinsdag 27 jan.
The Masquerader
Amerik film uit 1933 Op een
avond ontdekken twee mannen dat
ZIJ precies mekaars evenbeeld zijn
ZIJ komen overeen om tijdelijk hun
identiteit te venwisselen
(Ned. 1,
om 14U.30)

Woensd. 28 jan.
The sons of Katie Elder
John Wayne, Dean Martin, Earl
Holliman en Michael Anderson Jr
zijn de vier zonen van de overleden
Katie Elder Omdat zij vermoeden dat
Morgan Hastings hun ouderlijke
ranch op onrechtmatige manier heeft
verkregen, besluiten zij orde op zaken te stellen (TV 2, om 20u.20)

Donderd. 29 jan.
Von Ryan's Express
Amenk oorlogsfilm uit 1965 met
o a Frank Sinatra en Trevor Howard
In Centraal-ltalie zitten honderden
Bntse krijgsgevangenen in het kamp
van de ruige majoor Battaglia (Ned.
2, om 20U.25)

Vrijdag 30 jan.
S.O.B.
Amerik musical uit 1981 met o a
Julie Andrews, Richard Mulligan en
Larry Hagman Het nieuwste produkt
van suksesregisseur Felix Farmer,
waarin zijn vrouw Sally de hoofdrol
speelt (TV 2, om 20u.55)

^m
In de voorbije
dagen meldde de
pers de vriesdood
van 300 Europeanen. Als ik van
doodvriezen hoor
gaan mijn gedachten onmiddellijk
^
,_
naar Manke Fiel.
^ ^ ^ B ^ ^ ^
Deze beminnelijke
^ ^ P ^ ^ J
zonderling woonde
^^^•^^W
op Ter Linden, tus^^^H^^^
sen de malse heu^^^^k
vels
van
de
^
^ ^
Brabantse hop^^^^P
pestreek. In het
^^^F
Asse waar Wies
Moens zijn bronzen verzen voor de
torens van Dietsland dichtte.
In dit begenadigd landschap had
Theofiel Van Vaerenbergh zijn museum. Jawel, deze man had een eigen museum. Daarin hield hij tot zijn
plezier en ons genoegen een boel eigenaardigheden thoop. Lansen uit
de Kongo, een slangevel, vergiftigde pijlen, een olifantenpoot, een zilveren snuifdoos, een ulanenhelm,
een zeepsopfoto van koningin
Astrid, een onzelievevrouwtersneeuw, een godzietmijhiervloektmenniet en al de fietsplaten van
Brabant. Verder had Manke Fiel zijn
doeninkje opgefleurd met mozaïeken van glasscherven en emaile
brokstukken. Of hij die kunst van
Gaudi had of Gaudi van hem, heb ik
nooit geweten.

Manke Fiel
Aan de vele jongelui die het museum als zondagse uitstap aandeden schonk Fiel slechts limonade en
bood hij chokolade aan. Vrijers ontving Fiel ook, en als deze te ondernemend werden berispte hij ze
kordaat maar beleefd. Astablieft,
was het stopwoord van Fiel. Daarmee onderstreepte hij zijn genegenheid voor de mensen.
De lezers van Asse moeten mij tegenspreken als ik mij vergis, maar ik
meen dat Manke Rel overleden is en
het museum afgebroken.
Een keer was Fiel zo vriendelijk mij
slaping aan te bieden. Padvinders
moesten soms (met een groot
woord) op overlevingstocht. Het was
tijdens een ruige voorjaarsavond en
ik mocht binnenkomen, astablieft.
Na middernacht gingen in het museum de portretten aan het ruziën en
krijsen. ,,Ge moet geen schrik hebben astablieft, 't zijn de katers" stelde Fiel gerust.
Toen ik op een keer de toer van
het museum had gedaan en reeds
naar de limonade lonkte wees Fiel
mij nadrukkelijk op een foto.
Een man met lange baard voor een
hut. Fiel noemde hem met naam en
toenaam. En met datum, de dag dat
de man gevonden werd. Doodgevroren.
Wanneer in de winter de televisie
meldt dat er weer mensen zijn doodgevroren denk ik aan dit Wannes
Raps-achtig verhaal van Manke Fiel,
astablieft.
Driehonderd vriesdoden in een
winter waarin wij zo hard stoken dat
de smog ons ziek maakt zoals in de
slechtste dagen van Tsjernobil, astablieft.
De straat van Manke Fiel werd Museumstraat gedoopt en op de fundamenten van het erfje staat een nieuw
huis. Manke Fiel leeft verder in de
pentekeningen van Bert Van den
Broeck en in de olieverf op de schilderijen van Karet de Bauw. Het
schijnt dat de Amerikanen er dikke
dollars voor neertellen. Waar de
schatten van Manke Fiel vervaren
zijn, weet ik niet...
Tussen de 300 winterlijken liggen
beslist tientallen zonderlingen zoals
op de foto in het museum, astablieft.
In deze maatschappij Is zo weinig
plaats voor zonderlingen die in hun
hutten wonen.
Die een eigen museum hebben
met kapotte wekkers en blikken koekendozen. En waar limonade verkocht wordt en chokolade. En waai
je een potje moogt vrijen. Als het
maar niet te straf is, astablieft.
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Grafiek als kunstvorm is een begrip waarover de
meningen vaak uiteenlopen en nogal wat misverstanden bestaan. Sommigen aanvaarden grafiek
(bv. de ets) als volwaardige, autentieke kunst, voor
anderen is grafiek slechts ,,erzats" voor wie zich
geen uniek origineel kunstwerk kan veroorloven.
,,WIJ" opteert voor de eerste mening, maar dan
moet men wel duidelijk weten waarover men praat.

ET woord grafiek stamt
rechtstreeks van het
Griekse „grafein" dat
schrijven betekent en verwijst
naar de oudste schrijf- en tekenvormen: krassen of graveren. Nu
is grafiek een verzamelnaam
voor alle beeldende technieken
op een min of meer plat vlak,
waarbij het beeld door specifieke,
manuele drukwijzen op een strikt
beperkte oplage gerproduceerd
wordt. Dit kan natuurlijk ook
industrieel-machinaal op grotere
oplagen gebeuren, maar dan
blijft de hand van de kunstenaar
zowel bij de voorbereiding van
als bij drukken zelf nagenoeg afwezig. In dit laatste geval kan dat
beslist mooie kunstreproduktles
opleveren, maar dan zondere
enige autenticlteltswaarde. Echte
grafiek wordt stuk per stuk afgedrukt, waarbij de kunstenaar permanent kontroleert en Ingrijpt, en
stop wanneer de bekomen afdruk
aan kwaliteit verliest. Naargelang
de gebruikte techniek varieert

H
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In de grafiek onderscheidt men
3 basistechnieken: hoogdruk,
diepdruk en vlakdruk. Bij hoogdruk liggen de drukkende delen
hoger dan de niet-drukkende. Als
voornaamste artistieke toepassingen citeren we: de houtsnede
en houtgravure, de llnoleumsnede, de monotypie en de rellëfets. Machinale hoogdruk heet in
het drukkersjargon typo. Omdat
eeuwenlang alle boeken In hoogdruk werden vervaardigd spreekt
men ook wel van boekdruk.

In blijde verwachting van de juiste oplossingen op
vorige uitgaven, houden wij het deze week bij enkele
leuke verzen van een overbekend Vlaming.
Zij verschenen in 1963 in de vorm van een handige Vlaamse pocket.

zij alles steeds bleef halen.
Nu is ze dood en ver van hier,
ze verdronk in het water.
Ik dronk verdrietig meters bier
en 'k zit nu met een Kater.
De vraag Is dus eenvoudig.

Mijn eerste kat Net Casimir,
zij jongde altijd katten,
soms al eens twee, soms al eens
vier.
Ik lei ze in de watten.

Jl) e-iüaeiT mer

een „fatsoenlijke" oplage van 10
tot hooguit 100 eksemplaren.
Dat door de westerse kunstgeschiedenis heen vaak ook de allergrootste kunstenaars een belangrijk grafisch oeuvre opbouwden, getuigt van de intrinsieke,
wezenlijke waarde van de grafiek. Denken we maar aan namen
als Dürer, Lucas van Leyden,
Rembrandt, Foltzius, Mucha, Masereel, PIcassof MIro, Cantré,
Jespers... een kleine, willekeurige greep uit duizenden namen.

c^*^y^,
OVENDIEN
werd
dit
boekje door twee personen geschreven. De ene
heet Jos Ghysen, de naam van
de andere auteur moet U ons
doorsturen.

VAN .

Wie schreef dit gedichtje? Uw
antwoorden kunt U op de bus
doen tot en met maandag 2 februari. WIJ, „Meespelen (160)",
Barrikadenplein
12,
1000
Brussel.

Ze jongde drie, vier keer per jaar
— men sprak al van schandalen

Er ligt een mooie prijs op U te
wachten.

en ik weet werkelijk niet waar

Meespelen dus!

Een aantal jaren gaf een wereldvermaarde Antwerpse fotogravure een fraaie en nog steeds door
kenners gezochte kalender uit, gewijd aan de Belgische gastronomie. Een belangrijke financiële instelling heeft dit jaar hetzelfde gedaan onder de titel
,, 1987, Belgische jenever, gastronomie van bijons".
De mooie kalender met smakelijk suggestieve foto's
en realistisch verwerkbare recepten wordt gratis
aangeboden in de filiaalkantoren van een ,,spaarhuisje met een kroontje daarop". Per maand wordt
één recept uitvoerig ,,in de verf" gezet, maar het totaaldokument is bij wijze van spreken een kookboek
dat jarenlang kulinair genoegen kan verschaffen.
OLGENS de kleine jeneverkroniek die de recepten voorafgaat, dateert
het eerste geschrift dat van jenever melding maakt uit 1622, wat
toelaat de oorsprong van ons
Groot-Nederlandse
distillaat
(grensoverschrijden naar NoordDuitsland en Frans-Vlaanderen)
te situeren tussen 1590 en 1610.
Het Amsterdamse recept in
kwestie spreekt over ,,aqua juniper!", of eau-de-vie van jeneverbessen. Een zekere Sylvlnus,
apoteker te Lelden, schreef aan
de jeneverbes bepaalde medische kwaliteiten toe. Hij gaf aan
zijn geneeskrachtig distillaat van
jeneverbessen, waar hij tevens
de origineel vrij scherpe smaak
van afrondde, de naam ,,geneva" mee.

V

De Hollandse oorsprong van
jenever kan niet geloochend worden. Maar ook In Antwerpen,
Hasselt en zowat heel Vlaanderen werd, ongeveer gelijktijdig
met de boven-MoerdIjkse evoluties, rogge en gemoute gerst
gestookt, gedistilleerd en op
smaak gebracht met jeneverbessen. Op termijn zou dit leiden tot
de ontwikkeling van de ,,graanjenever", de jeneversoort die de
,,Ingewijden" nog altijd als de
beste verkiezen. Rechtstreekse
aanverwanten In de familie zijn
de Duitse schnappes, de Skandinavlsche aquavit, de Russische,
Poolse en Finse vodka en met al
zijn varianten ook de whisky (al Is
daar dan de jeneverbes afwezig
en vervangen door andere aromatische toevoegingen).
22 JANUARI 1987
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Raf Van de Linde over

De kolonisering
van een ziei
Gillis Goedhals is de jongste uit een boerengezin,
dat zijn werk verkoopt aan een rijke hereboer, omdat
hun gepachte grond nauwelijks wat opbrengt. Met
de hulp van een leraar belandt Gillis op het seminarie, omdat dit de goedkoopste manier is om te studeren. Wat vader Goedhals de opmerking ontlokt:
,,Een kleine man nemen ze al het beste af. Als je 'n
keer een veelbelovend vaarskalf kweekt, blijft de
koopman bieden tot je zwicht voor de prijs. En krijg
je een zoon die wat slimmer is dan anderen, dan komen de paters hem weghalen."
E ijverige Gillis brengt het
tot leraar aan het seminarie. Maar reeds bij de
aanvang van zijn ambt stelt zich
een gewetensprobleem, wanneer
hij twee jongens betrapt bij verboden spelletjes.

D

„Maar ik ben niet bereid een
jong mens, hij heette Goossens
of Leyssens een doorn in zijn
vlees te helpen stoten, in de hoop

het afweten. Er werd al eens beweerd dat de besten — maar wie
waren dat ? — het altijd lieten afweten" en ,,je kon rustig stellen:
een jongen uit een preuts burgergezin die zich loyaal aan de regels en raadgevingen onderworpen had, wist na twee Jaar wijsbegeerte en een jaar godgeleerdheid, bij wijze van spreken nog
niet eens waar de kinderen vandaan kwamen (...) Er werd met
het „traktaat over het huwelijk"
gewacht tot na de professie."

Het wordt de missie en hiervoor zal Gillis binnen de kortste
tijd alles leren over metselen en
dat de Heer er hem weer uit- timmeren e.a. dingen, want het
haalt". Wanneer de zaak dan la- leven van een missionaris
ter toch uitkomt wordt Gillis voor bestaat voor een groot deel in het
de keuze gesteld, bevorderd wor- bouwen van kerken, scholen, ziekenhuizen, enz, een missiepater
den of de missie.
is maar al te dikwijls een aanneOmdat hij niet bereid is om mer. Soms ook rechter in kerkemee te lopen in de wedren om lijke en andere zaken, maar weer
nieuwe priesters klaar te stomen, heeft Gillis het daar moeilijk mee
want ,,getipte paradepaarden, want ,,was dit niet dezelfde geest
pijlers waarop al een pand van de die over de oceaan hierheen was
kongregatie was gebouwd, lieten gewaaid ? Hij voelde deernis met

Woont de Vlaamse
Stomme van Portici
in uw straat?
Op 25 augustus 1830 werd te Brussel tijdens het zingen van
de opera ,,La Muette de Portici" de schreeuv/lelijkerd Belgiè
geboren. (De rest van het verhaal kent U wel).
Maar als wij nu eens onze eigen Stomme van Portici zongen?
Misschien gaat daarbij de bouwvallige Kongreskolom
aan het wankelen...
Om zo'n muzikale happening op noten te zetten zoeken wij:
zangers, koortjes, bandjes, orgeldraaiers, orkesten, trommelaars, fluiters, doedelzakblazers, pijpers, okkarinaspelers, lieremannen, rommelpotfanaten, triangelvirtuozen, grote kleinkunstenaars, akkordeonisten, enzoverder enzovoort. Zoveel
als ze zijn, wij noteren hun namen, adressen,
telefoonnummers.
Misschien spelen wij dan ooit samen de definitieve ,,Stomme
van Portici"...

Kultuurminister Dewael kreeg deze week vanwege leden van de Opera
van Vlaanderen harde noten te kraken...
de veroordeelden die verongelijkt
en soms zwaar gestraft afdropen,
deernis met de rechter die nog
ongelukkiger achterbleef (...)
Of hij dit ooit zou kunnen! En
hij antwoordde: ,,lk zal het niet
willen, zoals ik voor Goossens
niet heb gewild. En om dezelfde
reden."

„Zondaars..."
Bij een gesprek met een konfrater die hem verwijt zondaars
op het werk te hebben is het antwoord van Gillis: ,,Als er aan kathedralen geen zondaars hadden
gemetseld en gebeeldhouwd,
zouden er waarschijnlijk niet zo
veel staan!". Gillis probeert dus
in de eerste plaats mens te zijn
en: wie zonder zonde is werpe de
eerst steen. Soms is het leven
hard en mooie vrouwen die in paradijselijke toestand rondlopen
kunnen een priester moeilijkheden bezorgen maar ,,als er een
ogenblik kwam dat hij aan zijn
Heer en aan eigen wilskracht niet
genoeg had, zou geen enkele
reglement en geen achterdochtig
mens hem kunnen tegenhouden. "
Raf Van de Linde doorspekt
zijn boek met harde waarheden
en met een kennis van zaken, die
we bij weinig Vlaamse auteurs
kunnen terugvinden. Hoe hij bijvoorbeeld in enkele zinnen de situatie van de halfbloeden situeert: „Bij een hoopvolle zwarte
verwekt door een blanke in nood,
bij het afspringen van de relatie
opgevangen door de inlandse gemeenschap, onderwezen door
missionarissen met een plaatsvervangend slecht geweten, en
dan teruggestuurd naar de rimboe, waar zij bleven hunkeren
naar de klaterwereld van papa.
De meisjes slaagden erin, via een
agent of een kolonist, meestal
kortstondig weer hun intrede te
doen in het paradijs van hun dromen, tot ze er voor goed uit verdreven werden en terugtuimelden in het zwart milieu."
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Het zijn sterke bladzijden waarin je leest hoe op een gelijklopend vlak én de kolonie én Gillis
Goedhals naar hun onafhankelijkheid toegroeien, alhoewel die
van de kolonie met veel meer
gruwel gepaard gaat. Als Livia
het slachtoffer van een poging tot
verkrachting wordt is het Gillis
die haar redt, maar dit tenkoste
van het leven van haar overvaller.

De mens blijft
De Katangese afscheiding en
wederaanhechting
brengen
nieuwe gruwel, maar Gillis blijft
geloven in de mens en op een exclusieve ontmoeting van de
blanke klerus, waar de zwarte
klerus het nogal te verduren
heeft, neemt hij de verdediging
op: „Ondanks hun tekorten zijn
de kristenen hier beter dan het
kristendom, de zusters dan het
kloosterleven en de priesters dan
het priesterschap dat wij hun
hebben bijgebracht."

Als Livia terugkeert naar het
moederland
waar
ze een
borstamputatie moet ondergaan,
blijft Gillis achter in Afrika, maar
het leven wordt steeds zwaarder
voor hem (hij wordt tenslotte ook
een dagje ouder) en als hij dan
toch weer in België komt gaat hij
uiteindelijk met Livia samenwonen. Nog steeds in de kerk, want
ook de oversten zijn er moderner
op geworden. „Ik blijf thuis. En
thuis, dat ben jij". In het tweede
deel van het boek wordt ook het
verhaal van de familie Goedhals
vertelt, met alle intriges om hun
bezit uit te breiden en grond te
Gillis is de deelnemer die tege- veroveren. De rijkdom van het
lijkertijd toeschouwer blijft om eerste deel, heeft de auteur iets
dan plots zijn hele wereld te zien te weinig asem gegeven voor het
veranderen, bij de hernieuwde tweede deel, maar het blijft goed
kennismaking met Livia van Lae- leesbaar. Raf van de Linde heeft
them, de notarisdochter van zijn een roman afgeleverd die met
dorp, die naar de kolonie komt zijn De moeloeba Catteeuw en
als verpleegster, na een ongeluk- Aas voor de leeuwen gerust de
kige liefde (fluistert men). ,,Hij vergelijking kunnen doorstaan.
was niet ongevoelig en de hunkering naar warme vriendschap en
(WAPS)
affectie had hij niet verstikt, maar
hij had zich nooit naïeve onvoorzichtigheid veroorloofd, en hij — Het verborgen leven van Gillis
leefde niet met opgekropte ran- Goedhals door Raf Van de Linde.
cunes omdat de dingen die hij als Twee delen bij De Ciauwaert,
begeerlijk erkende, taboe bleven Korbeek-Lo. Samen 435 bladzijden.
en aan hem voorbijgingen. Livia Per deel 595 fr.
zou daarop geen uitzondering

Platonische liefde

U kunt ons daarbij helpen door de redaktle van dit weekblad een
brief te schrijven of een belletje te geven met uw artiesten en hun
kunsten.
Red. „WIJ-De Stomme van Portici"
Barrikadenpleln 12 — 1000 Brussel

maken." Maar Livia is wel de uitzondering, steeds meer gaan ze
elkaar opzoeken. Alhoewel hun
liefde platonisch blijft, is er ,,de
uitgestrekte welvarende republiek Huwelijk en Co en was er
het machtige kleine vorstendom
Celibaat. Twee staten. Beiden
hadden hun eigen wetgeving,
bestuur, rechten, politie, verklikkers en overlopers, en (...) de
grenswachten verschalken bleef
een misdrijf dat niet werd vergeven."
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IMjDe Twaalf, een vredesvisioen

Onbekende
Ernest Claes uitgegeven
Ernest Claes, zelf een oudgediende van de Grote
Oorlog, heeft herhaaldelijk het tema van oorlog en
vrede beschreven. Wie van ons kwam met onder de
indruk van de novelle ,,De moeder en de drie soldaten" ? Tot ditzelfde sfeerwerk behoort tevens de met
eerder gepubliceerde film-novelIe ,,De Twaalf".
Het Ernest Claesgenootschap publiceert nu dit onbekende werk.
E uitwerking van deze
filmnovelle hield Claes
reeds begin 1939 intens
bezig Toch geraakte het scenario pas acht jaar later voltooid
Naar de uitgevers zeggen getuigt
het werk als geen ander van
Claes' uitgesproken drang naar
vrede

literatuur maar een testament"
„De Twaalf, een vredesvisioen" van Ernest Claes wordt aan
het publiek voorgesteld middels
een manifestatie waar vredesverlangen en letterkunde door mekaar geweven zijn

Testament

Op vrijdag 30 januari a s is er
om 19u in de 14de-eeuwse SintJanskerk van het Groot Begijnhof
te Leuven een heilige mis voor de
vrede Deze wordt opgedragen
door prof dr Herman Mertens en
de abten Koenraad Stappers
(Averbode) en Ambroos Verheul
(Keizersberg)
Prof
Mertens
spreekt in zijn homilie over het
Sint-Jansevangelie
en
„De
Twaalf" van Ernest Claes

D

De ietwat vreemde titel „De
Twaalf" verwijst naar twaalf
naamloze skeletten van gesneuvelden die op een kerstnacht hun
graf verlaten en in de feestvierende Wereldstad op zoek gaan
naar vrede Als ze geen gehoor
vinden bij de Groten der Aarde
doen de Twaalf een beroep op
het vredesverlangen van door
oorlogsgeweld beproefde moeders Duizenden vrouwen gegeven gevolg aan de oproep en volgen de skeletten En meteen is
het tweede belangrijk tema in het
werk van Claes — de moeder —
aangehaald

Gebed voor vrede

Om 20u IS er dan de voorstelling van „De Twaalf" in het Huis
van Chievres (vlakbij de SintJanskerk) met verwelkoming
door Jan Van Hemeiryck, voorzitter van het Ernest Claesgenootschap De gelegenheidstoespraak wordt gehouden door professor dr August Keersmaeckers
over „De Moeder in het werk van

Ernest Claes" Namens de uitgeverij Lannoo spreekt dhr Lieven
Sercu
Een receptie besluit de zitting
Het boek is beschikbaar na de
voorstelling
— De Twaalf, een vredesvisioen,
door E. Claes. Uitg. Lannoo en het
E Claesgenootschap. 780 fr. Kommentaar door C. Verbeek, J. de
Cuyper, A. van Wllderode. Illustratie Leo Fabri.

,,Mijn kook- en keukengids"

Een handige gids
voor Keulcenpieten
Heb je ook een kast vol rijk geïllustreerde kookboeken die je af en toe doorbladert, op zoek naar
een nieuw recept? Zodra je echter de lijst van benodigheden en de bereidingswijze onder ogen krijgt,
zakt de moed je reeds in de schoenen. Daarom publiceerde Test-Aankoop deze ,,kook- en keukengids".

kennis te laten maken met 200
eenvoudige en lekkere basisrecepten

Niet zomaar
een kookboek

Maar de ,,kook- en keukengids" IS meer dan een gerechtenboek alleen In het eerste deel
verschaft hij een antwoord op
een aantal konkrete vragen hoe
E bedoeling van deze waarmee beginners — en met alAnton van Wilderode kommenricht ik de keukenruimte in welke
,,gids" IS tegemoet te ko- leen beginners — gekonfrontarieerde deze vredesboodschap
toestellen en welk gereedschap
men aan alle problemen teerd worden en ze tevens heb ik nodig, hoe kies ik verse
van Claes als volgt ,,Dit is geen
voedingswaren en hoe hou ik ze
T
vers, welke zijn de kooktechniei^np
dIK
ken'' Ook vind je er informatie
over
krulden en specerijen, inhebben gepraat en Sandy haar be- van de TV zitten volop venweven in
ANTED DEAD OR ALIVE
kende dat ze een man heeft ontmoet, deze film, maar het is duidelijk dat zij lichtingen over mikrogolfovens
met Rutger Hauer en van
getrouwd, waarvan ze een kind zou sinds haar Tony Award voor Whose of over het verbruik van koelGary Sherman zal net als
willen hebben Dit is het begin van Life Is It Anyway en haar Golden kasten en diepvriezers
de Sylvester Stallone-draken en de
een filmintrige die met veel lach en Glove voor Ordinairy People ook de
Arnold
Scharzenegger-monsters
Het tweede deel brengt de reweinig traan een ongewoon verhaal betere rollen aankan en dit is er een
voile zalen trekken en je kunt je dan
van Christine Lahti is het meest ge- cepten Geen gastronomische
vertelt
afvragen of de Hollywoodbazen geen
kend voor haar rol naast Al Pacina in hoogstandjes, meer een overgelijk hebben wanneer ze zeggen dat
Mary Tyler Moore, die met haar And Justice for All, die tegelijkertijd zicht hoe een gezonde, evenhet volk om dat soort film vraagt
MTM-entrepnses, ook de produktie in haar debuut op het grote scherm be- wichtige en tevens lekkere maalDat IS zeker met het geval met Just
handen heeft, heeft zich hier een rol tekende Haar kreatie van deze tijd bereid wordt
Between Friends van Allan Burns en
voorbehouden waarop vele actrices sterke, getalenteerde, agressieve exmet Mary Tyler Moore Dit is een tejaloers kunnen zijn Venwijzingen troverte joernaliste is op het niveau
dere film, soms ook een vrouwenfilm verliefd zijn Op een dag nodigt Holly naar haar vroegere TV-werk in de van een oscarwinnares Sam Wattergenoemd, maar dat is onzin, want haar vnendin uit voor een etentje, na- Dick Van Dycke Show en Het meisjeson, die New York Times korresponook mannen zouden deze film moe- dat ze een avondje intiem met elkaar
dent uit The Killing Fields, waarvoor
ten gaan zien
hij en een oscar en een Golden GloHet boek heeft nog andere
Holly Davis (Mary Tyler Moore) is
benominatie ontving, is ook hier weer troeven een handig formaat en
een jonge vrouw met twee aankograndioos, als de vnend van de over- een mgenieuse spiraalrug Voormende kinderen, een jongen en een
spelige Chip en Holly op wie hij hei- tdurend terugbladeren of een stomeisje die haar ambitie om danseres
melijk verliefd is en tegelijkertijd als rend tekort aan plaats op de keute worden vergat om te trouwen met
de getuige van het overspel van Chip kentafel IS verleden tijd DaarenChip Davis (Ted Dansen) een
en Sandy
boven IS onder elk recept ruimte
seismoloog Sandy Dunlap (Ghnstine
voorzien om opmerkingen en ei
Chip
Davis
draagt
het
gelaat
van
Lahti) is een aantrekkelijke echtgeTed Danson, die het best gekend is gen geniale invallen te noteren
scheiden journaliste, wiens taaltje
voor zijn rol als Sam Malone in Tevens is er een duidelijke opbest eens een spoeling met bruine
Cheers Een korte, maar goed neer- somming van alle ingrediënten
zeep mocht krijgen Na een lichte
gezette rol, die voor een hele film Zelfs de bereidingsduur wordt
aardbeving maakt Sandy een intererin vermeld zodat je voor geen
draagt
view met Chip en wordt al dadelijk op
verrassingen komt te staan
hem verliefd en dat is wederkerig
Al met al is Just Between Friends
Chip vindt in Sandy dat beetje avoneen gezonde kruising tussen melo en
Kortom, een praktisch kooktuur dat hij mist bij Holly, zonder het
lach, die hopelijk veel volk naar de bihaar echter te venwijten Holly volgt
oscoop zal trekken, zodat de Holly- boek dat eerder in de keuken dan
aerobics in een fitnessclub en het is
woodtjazen zouden weten dat het in de boekenkast zal belanden
daar dat ze Sandy ontmoet en er
,,het volk" met alleen om geweld- en
vriendin mee wordt Beide vrouwen
andere Turks Fluitfilmen vraagt
— Mijn kook- en keukengids, Testweten met dat ze op dezelfde man
Willem Sneer Aankoop, Hollandstraat 13, 1060
Christine Lahti en Mary Tyler Moore in Just Between Friends
Brussel. Leden: 750 fr., met-leden
940 fr. 256 biz. 36 kleurenpagina's.
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Derde Gouden Schoen voor Ceulemans

Van Jan tot Juan
Jan Ceulemans heeft een derde keer de Gouden
Schoen gewonnen. Hij ging Juan Lozano met ruim
verschil vooraf. Dat was verwonderlijk want de kleine
Spanjaard speelde een ijzersterk 1986.
N de Belgische kompetitie was de ploeg. Een voorbeeld voor
Juan ongetwijfeld de meest vriend en tegenstander. Ceuleopvallende figuur, de hoogst- mans is flink op weg een mythe te
begaafde individualiteit. Lozano worden. Met al de voor- en nadewas altijd en is nog steeds de len vandien. Zijn ploegmaats van
artiest die de gemoederen be- Club Brugge bijvoorbeeld voelen
roert. Hij is één van die in Europa zich onmachtig wanneer hun aanzeldzame voetballers waar men voerder langs de lijn moet blijven.
nog speciaal voor naar een sta- Dat IS overdreven natuurlijk maar
dion trekt.
in de gegeven omstandigheden
Wij vinden het wraakroepend bijna onvermijdelijk. Maar wat wil
dat de Antwerpse Andalousiër je: Jan was de enige topspeler
nog nooit goud won. Hij moge die de Westvlaamse volksclub
zich echter troosten: hij bevindt
zich in groot en goed gezelschap.
De kenners van dit land zijn er
bijvoorbeeld in geslaagd Morten
Olsen na méér dan tien jaar Belgische dienst zonder Gouden
Schoen te laten vertrekken. De
Deense all-round speler wordt
nochtans ook vandaag nog, in de
nadagen van zijn carrière, door
gans Europa als een absolute
topvoetballer aangezien.

I

restte na de gouden Happeljaren.
Hij hielp Club overleven. En als
Rode Duivel was hij op elke grote
afspraak. In Italië eerst, in Spanje
nadien en in Mexico laatst. In de
jongste Mundial belichaamde hij,
door toewijding en overgave, de
onmogelijk gewaande wederopstanding van de Rode Duivels.
Precies in het Azetekenland heeft
de honkvaste Ceulemans zijn
derde Gouden Schoen verdiend
en gewonnen. Het weze dit monument van eerlijke wijsheid, oprechte eenvoud en gezond verstand van harte gegund. Vandaag IS Ceulemans de gelijke van
Van Moer (3 bekroningen) geworden. Morgen volgt Van Himst (4)
en daarna...?
Flandrien

Zin en onzin
van een winterstop

Ludo Coeck
En wat te zeggen van Preben
Larssen? De Deense vleugelaanvaller bepaalde jarenlang het wel
en wee van S.K.Lokeren en leidde nadien het in wezen toch bescheiden Verona naar de Italiaanse kampioenstitel. Maar voor een
Belgische erkenning was Preben
nooit goed genoeg. Om maar te
zwijgen over Ludo Coeck. Die lag
op het kerkhof onder marmer
toen men hem nog posthuum een
Schoen wilde toekennen.
Met een en ander willen wij de
verdiensten van Jan Ceulemans
zeker niet miskennen of minimaliseren. Integendeel zelfs. Maar
het staat buiten twijfel dat er vaak
wordt gemeten met verschillende
maten. Is het normaal dat in ons
voetbal, dat zo lang werd gekleurd — om niet te zeggen beheerst — door buitenlanders amper twee met-Belgen werden bekroond? Boskamp in '75 en Rensenbrink in '76 waren de uitzonderingen die de regel bevestigden. Andere opvallende vaststelling is dat zelden kontroversiële
karakters worden gelauwerd. Wie
vriendelijk en meegaand is wordt
gemakkelijk verkozen boven een
onbuigzame keikop met uitgesproken meningen. Rene Vandereycken, die zowel bij Anderlecht, bij Club Brugge als in de
nationale ploeg hoge toppen
scheerde mocht altijd naar de
punten ,,fluiten".

Doeltreffend
Wie een en ander op een rijtje
zet komt vanzelf tot de konklusie
dat Ceulemans nog niet aan zijn
laatste Schoen toe is. Ceulemans
is immers een nuchtere en bescheiden natuur. Een man die
weet wat van hem verwacht wordt
en zijn niet geringe aanleg altijd
maksimaal aanwendt. Ceulemans is het prototype van de
topvoetballer van deze tijd. Van
de eerste tot de laatste stap nuttig
en doeltreffend. Bereid tot elke
inspanning, gedisciplineerd in eik
gebaar, veelzijdig in dienst van
22JANUARM987

De voetbalbond was vorige week genoodzaakt de
winsterstop te verlengen. De strenge vorst en de
sneeuw maakten de velden onbespeelbaar en het
weer nodigde de toeschouwers niet uit de huiskamers te verlaten...

T

OCH zitten er aan een geprogrammeerde
winterstop flink wat nadelen
vast. Niemand kan immers voorspellen wanneer de winter zal
toeslaan en indien de omstandigheden de voetballers tot nog langere inaktiviteit verplichten, begint er eerlang als het ware een
nieuwe kompetitie. Bovendien
zullen de voetballiefhebbers zich
opnieuw op het op het achterplan
geraakte binnenlandse gebeuren
moeten instellen. Sinds half december werd er in onze eerste
klasse niet meer gevoetbald. Een
te lange onderbreking biedt niemand voordelen.
Noch de klubs die in likwiditeitsproblemen dreigen te geraken, noch de spelers die in moeilijke omstandigheden hun konditie moeten proberen te onderhouden Bovendien profiteren andere
sporten van de gelegenheid om
zich nadrukkelijker te profileren
op het scherm en in de dagbladen. Ons volleybal bijvoorbeeld
beleeft onmiskenbaar een ,,hausse". Van ons basketbal kan met
hetzelfde worden gezegd. Op
zichzelf kan het natuurlijk geen
kwaad dat andere sporten ook
eens aan bod komen. Integendeel zelfs. Maar de al genoeg
belaagde voetbalsport kan toenemende konkurrentie best missen.
De terugloop van de toeschouwersaantallen moet immers absoluut tot stilstand worden gebracht. Het verloop van de onkomfortabele
voetbalstadions
naar de warme, meestal ook nog

sfeervolle, sportzalen ligt momenteel voor de hand.
Aan een en ander zou moeten
worden gedacht wanneer de kalender wordt opgemaakt. Het lijkt
ons logischer een doorlopende
kompetitierooster samen te stel-

len en einde winter enkele vrije
zondagen te voorzien. Daar kunnen dan de ,,op het moment zelf"
— wanneer de omstandigheden
er toe aanzetten — uitgestelde
wedstrijden worden naar verschoven. Voorwaarde daartoe is
natuurlijk dat men maat houdt
met het aantal matchen. Zo zou
het bijvoorbeeld om vele redenen
logisch zijn het aantal eerste klasseklubs te verminderen. Met twee
en zelfs met vier. Niemand zal
daar echt ongelukkig om zijn.
Tenzij die klubs die in een eerste
fase naar tweede worden teruggewezen. Maar we vragen ons af

Skiën, weinig meeslepend

Springen aan
140 Icm per uur
Wie in de voorbije weken plichtsmatig - ander doet
men dat niet... - naar het nieuwste sportprogramma
,,Stadion" heeft gekeken, kon kennis maken met de
internationale skitop. Eerst Garmisch Partenkirchen,
daarna Wengen en indien we het goed begrepen
hebben krijgen we ook nog Kitzbuhel. Meeslepend is
de strijd om honderdsten van één seconde zeker
niet. Daarvoor verloopt het gebeuren te eentonig,
gelijkt de ene skiër te goed op de andere.
flE geen ingewijde is geraakt er amper aan uit.
Om maar over die poortjes te zwijgen. Echt spektakulair
wordt het overigens enkel wanneer de heren tegen de grond

W

gaan en dit gebeurt gelukkig
maar zelden.
Gelukkig zeggen we want de
skikampioenen ontwikkelen tijdens die afdalingen en slaloms
duizelingwekkende snelheden.
Bij riskante sprongen bereiken ze
soms snelheden van bijna honderdveertig kilometer per uur. Dat
kan niet meer gezond zijn. Om
maar te zwijgen over de risiko's
voor zware kwetsuren. Nog in de
voorbije zomer, tijdens een veel
te korte vakantie in Zwitserland,
vertelde ons een herbergier dat

of de organisatiekosten van de
meeste verenigingen nog wel
worden gedekt wanneer zij tegeb
de zogeheten staartploegen thuis
spelen. Men vergeet nogal gemakkelijk dat het aantal eerste
klasseklubs destijds in totaal andere omstandigheden werd ,,opgevoerd".
De aktieve belangstelling voor
de voetbalsport was toen onmiskenbaar groter en bovendien
wenste men uit te testen — de
einder scheen onbereikbaar —
hoeveel klubs beroepsvoetbal
wensten en konden bedrijven. De
praktijk heeft geleerd dat bitter
weinig klubs daarboor in aanmerking komen maar men is wel met
achttien ,,overgebleven". Kwalitatief vaart ons voetbal daar zeker
niet wel bij. Het zou dan ook van
realisme en moed getuigen indien een en ander moest worden
herdacht.

de gewrichten, rug, knieën en
heupen van professionele skiërs
aan vervroegde slijtage onderhevig zijn. Hij voegde er nog aan toe
dat velen onder hen geregeld tegen de schrik, tegen de angst
vechten. Inzender wie uit kwetsuur terugkomt — meestal gevolg
van een valpartij — begint met
knikkende knieën en bevende
handen aan de eenvoudigste,
voor zover die bestaan, opdracht.
De mate waarin het zelfvertrouwen kan worden gekweekt is bepalend voor de resultaten. Angsthazen vinden in het witte cirkus
geen plaats. Maar het zogeheten
,,bibbergeld" loont de moeite.
Topskiërs, zo werd ons verzekerd, en men maakte er zelfs een
rekening bij, winnen in één seizoen vaak méér dan dertig miljoen frank. Dertig miljoen, jawel.
Daar is dan natuurlijk het vele
geld dat uit publicitaire aktiviteiten voortvloeit, inbegrepen. Want
U raadt dat de latten, het schoeisel en het aërodynamische pak
goed zijn voor hoge hopen bankbiljetten.
En zeggen dat zo'n skiseizoen
amper vier maandjes duurt. Maar
in die periode glijden de sneeuwgoden dan ook van het ene skicentrum naar het andere. De
stress moet dan bijna ondraaglijk
izijn want ook voor hen geldt de
regel dat wie zwaar betaald wordt
onafgebroken werk moet presteren.
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M^jHet partijbestuur deelt mee
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 19
januari heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels v o l g e n d e mededelingen verspreid ten overstaan van de pers

Voer-kompromis
De Volksunie onderschrijft terzake
het standpunt van het Algemeen Ko
mitee Voeren Er kan in geen geval
sprake zijn van een koehandel waar
bij Happart en informateur Van Outryve de macht zouden delen De VU
eist dat de arresten van de Raad van
State onverkort worden uitgevoerd en
daagt de CVP uit om te bewijzen dat
ZIJ wel degelijk een Vlaams hart
heeft, zoals kamerlid Van Rompuy
beweert
De VU stelt overigens vast dat de
huidige Vlaamse regering mets meer
gedaan heeft aan het speciaal programma voor Voeren dat tijdens de
vorige Vlaamse regering werd opgesteld Op de CVP en PVV rust een
zware verantwoordelijkheid

Numerus ClaususIn afwachting van een algemeen
partijstandpunt inzake het gezondheidsbeleid heeft de VU nu reeds
aandacht besteed aan het probleem
van de numerus clausus De VU wijst
de numerus clausus af en heeft vier
bedenkingen m dat verband
Ten eerste is het onaanvaardbaar
dat een beroepsorganisatie en de regering dergelijke ver-dragende en ondemokratische beslissing zouden nemen Ten tweede komt het de Kamer
en de Senaat toe om hierover beslissingen te nemen zoals Kamervoorzitter Defraigne terecht opmerkte Ten
derde houdt de VU het liever bij een
nationaal ingangseksamen zoals nu
reeds beslaat voor de opleiding tot
burgerlijk ingenieur En ten vierde
wijst de VU erop dat er in deze mate-

Rome-reizigers
samen
De reis naar Rome werd voor alle
deelnemers een onvergetelijke belevenis Alle prachtige momenten (ook
het St -Pietersplein) werden op foto,
dia en film vastgelegd
Eenieder krijgt de gelegenheid
deze te komen bekijken op zondag 8
februan vanaf 14u 30 m zaal d'Ekster,
Ooststatiestraat nr 1 te Kontich
Voor de snoepers onder u brengen
we een Italiaanse spaghettischotel
naar believen aan 150 frank per persoon Kinderen betalen 100 frank
Gelieve hiervoor wel in te schrijven
uiterlijk voor woensdag 4 februan
Inschrijvingen Erwin Brentjens Edegemse Steenweg 2 bus 5 2550 Kontich (03/457 72 40)

rie een bredere aanpak noodzakelijk
IS omdat de organisatie van het beroep van zorgenversterker opnieuw
dient gedefinieerd en gespecifieerd te
worden

ren een verbeterde uitgave van het
roemruchte voorstel Vanden Brande
Reeds meer dan een jaar zit dit voor
stel vast bij de Raad van State die
terzake als een rem werkt op het
normaal parlementair initiatief
Het wordt de hoogste tijd dat dit
voorstel besproken wordt

Onderwijs-struktuur
De Volksunie staat in principe gun
stig ten aanzien van de pnnciepsbe
slissing van het Nationaal Sekretanaat van het Katoliek Onderwijs tot
invoering van een eenheidsstruktuur
in het vrij onderwijs De VU hoopt dat
hierdoor de innerlijke schooloorlog
wordt beëindigd en de kwaliteit opnieuw de eerste zorg wordt Hierbij
denkt de VU m het bijzonder aan
verdere opwaardering van algemeen
maatschappelijke-kulturele vakken
o m het geschiedenisonderwijs
De Volksunie stelt evenwel dat onmiddellijk het overleg tussen de netten moet georganiseerd worden opdat over alle netten heen een meer
gelijkvormige en evenwaardige sekundaire opleiding zou tot stand ko
men, want het rijksondenwijs dreigt nu
achterop te geraken De minister van
Onderwijs moet hiertoe dringend het
initiatief nemen
Bovendien wenst de Volksunie een
dnngend evaluatieverslag met ruim
debat in de Vlaamse Raad over de
stand van de onderwijsvernieuwing
Dit IS ondertussen al tien jaar geleden De VU wil er de nadruk op
leggen dat de positieve verworvenhe
den van zestien jaar onderwijsver
nieuwing met mogen afgebouwd worden maar zo goed mogelijk moeten
geinkorpereerd worden in een te veralgemenen eenheidstype
Tenslotte dringt de VU aan op de
spoedige totstandkoming van een Experimentenwet voor alle netten opdat
op het veld gerichte onderwijsresearch permanent mogelijk zou worden

VNOS op BRT 1
In het VNOS-programma van vrijdag 30 januari om 19u 15 op BRT 1
— Red Onze Mijnen een reportage
over het groeiend verzet van de Lim
burgse kompels tegen het plan Gheyselinck met beelden van de protest
autokaravanen de hoorzittingen en
gesprekken met mensen van het aktiekomitee en met VU-senator Rik
Vandekerckhove
— In Uit de Wetstraat een gesprek
met VU-volksvertegenwoordiger Vic
Anciaux over het VU-standpunt over
Brussel als antwoord op het Sylvesterakkoord
— In Mensen van bij ons" een portret van de Vlaamse" winnaar van
de BRT-liedjeswedstrijd Een kwarteeuw kleinkunst Frans De Schrijver
uit Iddergem

op zaterdag 23 mei 1987

Volksunie feest
in 't hart
van Brussel
In de ,,Ancienne Belgique" te Brussel
met — Connie Neefs en het 20-man sterke Gerry Liekensorkest
— Jef Burm en zijn Brusselse liedekens
met, in de Bar, de D J

Celebration

Top 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Boel-werf

( 1) * Jan Caudron, Aalst (42) **
( 2) Anny Lenaerts, Wilrijk (12)
( 3) Jaak Gabnels, Bree (15)
( 4) Frans Lachi, Lier (15)
( 5) Ward Herbosch, Wommelgem (42)
(6) Bert Van Hove, Lede (15)
(7) Georges Raes, Ledegem (—)
(8) Filip Simoens, Wervik (—)
(9) Roos Lernout, Geluwe (—)
(10) Guido Dossogne, Brussel (—)
(10) Enk Vandewalle, Izegem (—)
(12) Johann Vancoppenolle, St-Truiden (—)
(13) Hugo Coveliers, Aartselaar (—)
(13) VU-Kemzeke (75)
(15) Vic Anciaux, Brussel (15)
(19) Hilda Van den Buicke, Maldegem (—)
(15) Paul Van Grembergen, Ertvelde (—)
(17) Jaak De Groeve, Ertvelde (27)
(17) Georgette De Kegel Ninove (—)
(—) Jules Cornells, Lennik (54)

Op een vraag van journalisten over
de moeilijkheden bij de Boel-werf,
de voorzitter dat er door de verwarring
van bevoegdheden en middelen in
versneld tempo een einde dreigt te
komen aan de scheepsbouw in dit
land Telkens wanneer Vlaamse be
drijven in geldnood verkeren is er
blijkbaar geen geld meer Maar voor
bedrijven in Wallonië wordt steevast
het solidariteitsmechamsme ingeroepen Deze zijn pervers en absurd en
benadelen steevast onze gemeenschap

(...)* plaats vorige keer

Jaak Gabnels herinnert trouwens
aan zijn wetsvoorstel tot overheveling
van de nationale ekonomische sekto-

(...)** p u n t e n sedert Nieuwjaar

12
13
15

18
20

beijzelde raampjes terwijl hun schip
versast werd naar de open zee
Dezelfde open zee die officieel
slechts twee jachtgeweren zag vervoeren naar Iran dixit Leo Tindemans
van Edegem Waarschijnlijk is hij de
laatste jaren met langs de havenkades gereden en heeft hij met kunnen

530
339
331
180
165

135
114
105
102

90
90
84
75
75
60
60
60
57
57
54

Limburg in nood-al<tie

Bloed aan de Antwerpse kade
De Berendrechtsluis zag verleden
zaterdag een verkleumde groep van
een vijftigtal Antwerpse VU-militanten
witte bloemen als vredesgebaar m het
kille water gooien En een zwartgele
spandoek met Bloed aan de kade"
hing ondersteund door witte kruisen
aan het wachthokje van het sluispersoneel Enkele matrozen keken door

VU-Arrondissementen Brussel en Halle-Vilvoorde

3de autoloravaan naar Hasselt

vaststellen hoe gemakkelijk contai
ners met schroot machineonderde
len tweedehandsapparatuur als dekmantel gebruikt worden voor de wa
penuitvoer Willy Kuijpers vermtldde
een semestneel totaal van 5 7 miljard
Dit alles natuurlijk gedekt door officieIe dokumenten, verzekerd door Delcrederedienst en vooral gerust gela
ten door het officiële België Want
firma's zoals Fabnques Nationale
Poudrenes Reunies de Belgique enzovoort hebben allen iets Belgisch
En dus moet er ook de Générale
samenzwering van t Zwijgen gehanteerd worden
Samen met Willy Kuijpers Hugo
Coveliers hebben Guy Bob Hilda,
Piet, Robert en alle militanten toen
zaterdag beseft dat deze kollektieve
huichelarij van het Belgisch bewind
met zijn Belgische wapenhandel aanklagen Vlaamse plicht is En ook universeel menselijke opdracht willen
WIJ trouw zijn aan ons Nooit meer
oorlog" Anno 1987 is dit ook geworden Nooit meer én nergens meer
wapens voor oorloa'
(hugo hermans)

VECHT VOOR LINB

VOIKSUNIE
Voorbije zaterdag reed door de
Limburgse mijnstreek de tweede VU
karavaan
Om deze gemotorizeerde aktie
(want andere akties lopen door) te
besluiten wordt op zaterdag 7 februan
een massale autokaravaan gepland
Inderdaad worden op die dag solidair met Limburg tientallen auto s
verwacht

Vanuit Beringen
Hier de eerste inlichtingen
13u vertrek aan de mijn van Berm
gen daarna nchting Zolmer en zo
naar Hasselt waar aan het Kultureel
Centrum een kolenmeeting gehouden
wordt
Gelieve nu reeds in de afdelingen
het vervoer naar Benngen te organiseren
22 JANUAR11987
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Veel toehoorders te Dilbeek
voor Jaak Gabriels...
Jaak Gabriels, de nieuwe voorzitter van de Volksunie, kwam
naar ,,de Westrand" te Dilbeek voor ,,een open gesprek"...
Blijkbaar wilden velen wei kennis maken met deze Limburger,
die in zijn eigen kieskanton Bree het stemmenpercentage voor de
VU optrok van 5 % naar 51 "/o, doch die buiten de VU nog niet zo
goed bekend is...
Voor de meeste aanwezigen werd het in elke geval een revelatie.
Gedurende meer dan 90 minuten
sprak Gabriels voor de vuist over
zovele problemen, die hem en zijn
partijbestuur bezighouden En hij
deed dat met humor of met enthoesiasme of met verontwaardiging, alnaargelang het behandelde thema
Doch duidelijk voor elkeen was dat
zijn enthoesiasme of zijn verontwaardiging gemeend waren

Onderwijs

geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië die nu zo'n 120 miljard per jaar
bereikt, over de solidanteit op basis
van klare en preciese afspraken, en
andere hete hangijzers
Nadien kregen de aanwezigen nog
de gelegenheid alle mogelijke vragen

MEUBELEN -DE KEIZER'
-Stilons

Voor de bestuursleden van de 6
afdelingen van Groot-Dilbeek was
deze avond een ,,beloftevolle voltreffer" en een sterke stimulans
A.d.S., Itterbeek

Woensdag 14 januan hield de VUafdelmg van de deelgemeente Machelen haar traditionele nieuwjaarsreceptie voor leden en belangstellenden
De Siberische koude heeft met belet
dat zaal Floraal stampvol zat om te
luisteren naar het snedig woord van
algemeen sekretans Paul Van Grambergen
Na een korte inleiding, met programma voor 1987, door onze voorzitster Lut Decoster, beschreef de senator onze strijd voor een vrij Vlaanderen, waar
— ieder ook volledig vrij zal zijn,
— ontwikkeling, studie en wetenschappelijk
onderzoek
vooraan
staan,
— waar echte solidanteit alle Vlamingen ook sociaal gelijkwaardig zal maken

Hangijzers

Splitsing provincie niet voor morgen

Vanzelfsprekend had Gabriels het
ook over het St -Annaplan, over de

Brabantse provincieraail
verwerpt VU-voorstel

— waar de zorg om het leefmilieu in al
zijn vormen werkelijkheid wordt,
— waar over alle grenzen heen een
band zal worden gesmeed met alle
volkeren
De klare, bevattelijke wijze waarop
senator Van Grembergen onze strijd
voor de toekomst uiteenzette hield
iedereen in de ban en werd dan ook
met een daverend applaus beloond
Dan volgde de eigenlijke receptie,
waar nog lang werd nagekaart en
waar kennis werd gemaakt met de
talrijke nieuwe leden die de beide
afdelingen (Machelen en Diegem) de
laatste weken konden inschrijven
Een alleszins geslaagde bijeenkomst in het teken van een vernieuwde en verhoogde aktiviteit op algemeen en gemeentelijk vlak

/.aakvoerdcr
Staf Kieseko
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Vlaamse Kring Groot-Haile opgericiit
De Vlaamse Studieknng van GrootHalle werd onlangs na interne moeilijkheden ontbonden Praktisch alle
vroegere bestuursleden van de
Vlaamse Studiekring van Groot-Halle
hebben, samen met een paar nieuwe
mensen, inmiddels een nieuwe vereniging opgericht de Vlaamse Kring
van Groot-Halle
Het voorzitterschap van de Vlaamse Knng van Groot-Halle wordt waargenomen door Maria Van Wijnsber-

ghe De Vlaamse Knng van GrootHalle IS aangesloten bij de Federatie
van Vlaamse Kringen vzw en werd
aldus erkend als een plaatselijke afdeling van FVK
De Vlaamse Kring van Groot-Halle
zal de plaatselijke bevolking het
ideeengoed van FVK gestalte geven
door het organiseren van gespreksen debatavonden rond aktuele tema's
en tevens door het organiseren van
gezinsopvoedende aktiviteiten

Dr. Cliris Vanilenbroel(e te Kessel-Lo
De raad van het arrondissement
Leuven komt samen nu vrijdag 23
januan om 20u m zaal,,De Knng", J
Pierrestraat te Kessel-Lo
Dr Vandenbroeke zal de raad toespreken ,,De rol van het volksnationalisme m het toekomstige Vlaanderen" is de titel van zijn uiteenzetting
Het IS de bedoeling dat hij ons helpt

een beter inzicht te verwerven m de
toekomstperspektieven van Vlaanderen en aan te tonen welke rol de
Volksunie in het toekomstige Vlaanderen kan spelen
Na de uiteenzetting is er gelegenheid tot vragenstellen en diskussie
Iedereen welkom i

TVW

enkele merkwaardige standpunten
onthouden
De PVV-fraktie stamde verdeeld
Haar aanvoerder, Rudi Schollaert
stemde tegen
Net zoals het Brussels CVP-raadslid l'Homme
In het licht van deze stemming is
het nuttig te verwijzen naar de persmededeling van VU-kamerfraktieleider Hugo Coveliers die de houding
van CVP, PVV en SP aanklaagt omdat dezen in de kamerkommissie voor
Binnenlandse Zaken geweigerd hebben het VU-voorstel dat de splitsing
inhoudt bij voorrang te behandelen

JANUARI
23 KESSEL-LO: Arrondissementsraad arr Leuven in zaal ,,De Kring",
J Pierrestraat, Kessel-Lo Gastspreker Dr Chris Vandenbroeke Iedereen welkom
23 VILVOORDE: Kantonnale vergadenng Vilvoorde om 20 uur te Machelen, cafe Floraal ,,De Krumme"
24 LENNIK: Bal Burgemeester en
Schepenen in de Feestzaal GemeenHet was toen wachten op de uitslag
teschool te Sint-I^artens-Lennik Aanvan da stamming 40 aanwezigen
vang 20u30 Inkom 120 fr, vvk 100
stemden tegen het splitsingsvoorstel,
fr Orkest Waltra Org VU-Lennik
34 voor BIJ de tegenstemmers dienen
28 DILBEEK: Gespreksavond met
burgemeester,
schepenen
en
OCMW-voorzitter over ,,Het gemeentebeleid", met aansluitend nieuwjaarsreceptie voor alle leden van de 6
afdelingen van Groot-Dilbeek In de
Parochiezaal van St -Anna-Pede, ItB.V.B.A.
terbeek Aanvang 20 uur
29 VILVOORDE: Praatavond met
ZAKENKANTOOR
Jaak Gabnels in het Stedelijk Auditorium, Bergstraat om 20u Org VUVilvoorde
30 GROOT-BIJGAARDEN: Arrond
raad vergadenqng in de Zaal Collegium, om 20u Org Arr Halle-Vilvoorde
FEBRUARI
Wivi Van Biesen, verzekeringsmakelaar
1 AFFLIGEIVI: Pannekoekenfestijn
Bemadette De Keersmaeker, boekhouder
vanaf 14u te Natekenshof (TeralfeLuk Van Biesen, handelsingenieur
ne) Org FVV-Affligem
3 VLEZENBEEK: Dia-voordracht
,,Voeren", door Guido Sweron, in
Ontmoetingscentrum
t\/lerselborre,
Acaciastraat 15, 1950 Kraainem
Gemeenteplein Aanvang 20u Intel: 02/731.47.75
kom leden 40 fr, met-leden 60 fr
Org Vlaamse Werkgroep De Vrede,
Vlezenbeek
openingsuren: woensdag 18u30-20u, zaterdag 10u30-12u,
7 SINT-ULRIKS-KAPELLE: 12de
of bel ons op, wij komen langs!
groot Breugelfestijn in feestzaal
Nachtegaal, Brusselstraat 83 om 18
uur Org VU-Volksbelangen-St-UlAlle verzekeringen
- Spaarbank
nks-Kapelle Ook op 8 feb vanaf
11u30
Leningen - Beleggingen
7 HERENT: Jaarlijks VU-bal in sportzaal Warot-Winksele Orkest ,,trillers
Group" Inkom 100 fr VVK 80 fr
Org VU-Herent-Winksele-Veltem
22JANUARI1987
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te stellen, en die liepen al weer over
vele andere thema's zoals de sport op
school, de sociale lasten welke de
kleine bedrijven verstikken ,de supersnelle trein, het leefmilieu, de Europese gemeenschap, de vergrijzing van
de bevolking en nog zoveel meer Tot
de klok van twaalf er een einde aan
maakte

Nieuwjaarsreceptie te Maciielen

Verleden week heeft de provincieraad van Brabant zich nog maar eens
uitgesproken over een VU-voorstel
dat de splitsing van de provincie Brabant op het oog heeft Het was VUfraktieleider Joris Depre die m de
openbare zitting het voorstel toelichtte, waarna de verschillende frakties
hun standpunt meedeelden CVP en
SP bleken het eens te zijn met het
voorstel

l.u^lers

Onklopbare prijzen
in kleinmeubels en salons

Bitter was Gabnels over de regenngsmaatregelen die de demokratisenng van het onderwijs in het gedrang
brengen En over de afschaffing van
het geschiedenisonderricht, dat bij
vele jongeren een gebrek aan kritisch
inzicht tot gevolg heeft En over de
verouderde onderwijsmethodes, die
nog altijd gespecialiseerde kennis bijbrengen, terwijl al jaren geweten is
dat er een veel grotere en nog toenemende nood IS aan werknemers met
een algemene vorming, die zich soepel kunnen aanpassen aan de snel
wisselende werkomstandigheden
Bezorgd was Gabnels over het feit
dat jongeren beweren geen belangstelling te hebben voor politiek, terwijl
ze in wezen twijfelen aan de eerlijkheid, de onkreukbaarheid en de geloofwaardigheid van de politici Hij wil
dan ook dat de Volksunie de drijvende
kracht wordt voor een nieuwe politieke etiek

BRABANT

Kleinmt-uhelcn

Wie Is Wie
bil VU-Tervuran?
De afdeling Tervuren trommelde
zijn bestuur samen voor een familiefoto Het bestuur is naast Tervuren ook
verantwoordelijk voor de deelgemeenten Duisburg, l^oorsel en Vossem
Wie IS wie m deze kranige en goedgemutste ploeg'
Van links naar rechts
Eerste rij- Francien Samsom (ledenadministratie) en Monica Vande
Velde (gemeenteraadslid)
Tweede rij
Edward Corbeel
(OCMW-raadslid), Gie Colin (voorzitter), Jons Depré (gemeente- en provincieraadslid). Kris Thollebeek (bestuurslid), Yvonne Verbiest (organisatie)
Derde rij- Hubert Keyaerts (gemeenteraadslid). Toon Mestdagh
(propaganda-pers-PR), Dirk Philips
(ondervoorzitter), Georges Goossens
(penningmeester) en Dirk Claes (sekretans)
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Gemeenteraad Antwerpen:

Toekomstdossier belabberd beslist
Mits een meer dan twee uren debat verkreeg de Hessenatie de
koncessie van de containerterminal in de Schelde. De stemming
zal de meerderheidspartijen en de PVV dit onder veel vragen maar
met harde partijtucht goedkeuren.
De Volksunie, Agaiev en de tot begin maart onafhankelijke Wil
Geldoff onthielden zich en het Vlaams Blok stemde tegen. De
zenuwachtige burgemeester feliciteerde iedereen voor het ernstig
debat en gaf aldus zijn eigen koalitie een pluim die zeker onverdiend is. Het publiek van natiebazen, advokaten en pers bleef met
een wrange nasmaak zitten.
Een week was voorafgegaan aan geleid zou worden van achter de sluidit debat, volledig gevuld met pers- zen naar de stroom zelf De taneven
konferenties, harde verklaringen, ant- van de stad zouden 50 t h hoger
woorden en tegenzetten Het dossier liggen Ondertussen geraakte bekend
was, dacht men, gekend Op de dat al m 1984 aan de Hessenatie door
Schelde wordt — als de minister zijn het kollege een ,.voorkeurrecht" op
handtekening zet — een containerter- de latere koncessie schnftelijk toegeminal uitgebouwd die op een zestigtal zegd werd en dat kontakten met anhektaren toelaat van vóór de sluizen qlere stouwerijen sistematisch werden
schepen te laten behandelen Vanuit afgewezen In ekstremis deed dan
het buitenland, maar ook in andere Seaport een bod met een hoger huurVlaamse zeehavens, vreest men dat geld voor de containerterminal en
talrike rederijen het tijdsverschil (ge- dreigde bij met-toepassen van een
schat op 360 000 F winst) en de openbare aanbesteding naar de Raad
minderuitgaven aan sleepgelden en van State te gaan Dat was de situatie
dokloodsen (geschat op 300 000 F) dinsdagavond na een laatste vergaderring tussen stadsbestuur en stouzullen verkiezen
werijen Daar werd 's namiddags een
bijkomende klausule voorgesteld
Voorkeurrecht
waarbij de uitbating op straf van tanefVooral Rotterdam denkt aan verlies verhoging enkel op de nieuwe termivan trafiek met de Sealandterminal
nal zou gereserveerd worden voor
De totale investering bedraag 4,4 milnieuwe trafieken
jard waarvan 40 t h voor de stad
direkt zou gebeuren om de werken te Zindelijk beslissen, aub
laten aanvangen einde maart Andere
De zitting begon dus onder de volle
stouwerijen met vooral de dynamiaandacht van pers en publiek De
sche Seaport op kop die aan het
P W verklaarde met veel omschrijvinDelwaidedok samen met de Hessenatie (alleen al goed voor 39 % van 't
gen voor het monopolie te zijn, de SP
totaal) werken, vrezen dat trafiek afhad veel vragen en opmerkingen

25 Jaar Volksunie te Bomem
Op zaterdag 31 januari 1987 viert
de Volksunieafdeling van groot-Bornem haar 25-jarig bestaan
Deze feestviering wordt ingezet
met een euchanstievieringom 16u in
het schilderachtig kerkje van Manekerke a d Schelde
Celebrant z e h kannunik professor Herman Mertens, die tevens een
passende homilie zal houden Het
geheel wordt opgeluisterd door het
gemengd zangkoor ,,Verbroedenng"
uit Manekerke Wij herdenken al onze
afgestorven leden, wijlen senator
Wim Jonssen, en al diegenen uit de
Klein-Brabantse regio die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de
strijd om Vlaamse ontvoogding

Als feestredenaar werd onze algemene voorzitter Jaak Gabriels aangezocht De muzikale omlijsting berust
in handen van de groep ,,Zakdoek"
WIJ nodigen alle Vlaamse vrienden
en kennissen uit om samen met ons
even terug te blikken op het verleden
Uw aanwezigheid zal voor ons tevens
een aanmoediging en een spoorslag
betekenen, om in de toekomst zonder
versagen en rechtlijnig de Vlaamse
weerbaarheid tot uiting te brengen

maar sloot abrupt af met de zin dat ze
het ging goedkeuren ondanks het feit
dat ze tocher ,,de markt zag spelen"
bij de toekenning van de koncessie
Hugo Schiltz hield een gedegen en
door iedereen gewaardeerd sereen
betoog Plaats ontbreekt hier maar
toch een poging om het samen te
vatten
* dit belangrijk dossier vraagt een
behandeling ingegeven door de zorg
om het algmeen belang wars van elke
eng-partijpolitieke benadenng,
* elke beslissing moet jundisch-en
politiek onaanvechtbaar zijn,
* in zijn naaktheid is dit het toekennen
van een monopoliegebruik van de
terminal met bijzondere voordeelkenmerken,
* er zijn meerdere gegadigden en de
andere firma's werden door het stadsbestuur met ernstig gekontakteerd,
één enkele natie heeft wel de kreativiteit gehad een andere dan de voorgestelde kleine RoRo-formule uit te werken op eigen kosten
Dit laatste bracht Hugo Schiltz op
één nieuwe illustratie van de wijze
waarop dit kollege eigenmachtig verregaande beslissingen neemt zonder
de raad te konsulteren Het in 1984
schriftelijk verstrekken van een voorkeurrecht aan de Hessenatie is in
feite deze enkele firma een voorsprongrecht geven voor de uiteindelijke koncessie Dat was eens te meer
met bekend, noch meegedeeld en
werd enkel verleden week openbaar
door de perskonferentie van de konkurrerende stouwerij Een openbare
aanbesteding van een koncessie is
natuurlijk larie want meestbiedende
firma's zijn daarvoor met kwalitatief
altijd beter
Elke beslissing echter moet voor
onze haven de beste zijn en de rechten van iedereen moeten geëerbiedigd worden l^en moet dus een kwalitatief goede keuze maken en trouwens de tekstaanvulling van het kollege bewijst dat het probleem met zo
eenvoudig is Dossierelementen werden slechts de laatste dagen bekend
en gebeurde zeker met op serene
wijze Het is dus te verdedigen dat
een verdaging aanvaard zou worden
De aanvullende tekst met zijn nietkonkurrerende klausule kan toch met

op een half uur in al zijn draagwijdte
en in al zijn achtergronden ernstig
behandeld worden Kortom, zulke belangrijke beslissingen verdienen een
betere behandeling!
Er kwam geen ernstig antwoord op
deze vragen en Hugo Schiltz moest
bitter vaststellen dat er de dag zelf
een gesprek was geweest met andere
firma's en dat het gehele dossier altijd
de indruk gaf dat er maar eén geïnteresseerde was Waarbij dan ineens
brieven opdoken die het tegendeel
bewijzen

Verdagen? Doordrukken!
Nog andere sprekers kwamen tussen, daarbij viel op dat nog moest
aangedrongen worden op verslag van
het gesprek stadsbestuur-natiebazen
van dezelfde dag' De havenschepen
hield een lang betoog om toch maar te
bewijzen dat hij mets anders kon en
hing het spookbeeld van jarenlang
uitstel op om toch maar een beslissing te bekomen
In zijn repliek echter moest Hugo
Schiltz er nogmaals op wijzen dat elke
jundische en politieke twijfel moet
geband worden Het is strijdig met
een goed bestuur van met met allen te
spreken en zulke beslissing door de
raad te jagen
Gerard Bergers, onze fraktieleider,
legde dan de vraag voor verdaging
neer die echter afgewezen werd,
waarna de bekende stemming plaats
vond
Resultaat van dit alles bij het zicht
van de wijze waarop zulke belangrijke
dossiers door het kollege doorgedrukt
worden door de macht van een door
partijtucht gemobiliseerde meerderheid blijft een wrang gevoel De raad
voelt zich voorbijgegaan, bevoogd,
betutteld en belazerd De burger ziet
dat gebeuren en schokschoudert in
machteloosheid
Andere punen kwamen natuurlijk
ook aan bod Dirk Van Gelder pikte
nog eens in op de leenpraktijken van
het bestuur, Ria Van Rompay weerlegde de stelling dat eigen personeel
het met aankan eigen bestekken te
maken voor werken en dus dit moet
gebeuren langs dure studiebureaus
om
(Hugo Hermans)

Prijsuitreiking te Wommelgem

Spoorslag

Nieuwjorl(ezoete-zlngen, pannei(oei(en eten

Vervolgens wordt om 18u een receptie gehouden in het gemeenschapshuis te Hingene (Wintam) om
19u gevolgd door een uitgebreid
koud buffet (deelnamekosten 250 fr)

In Wommelgem werden door een
als Eskimo ingepakte Rita zo'n 500
pannekoeken gebakken — buiten, bij
een temperatuur van -4° — En wanneer senator Paul Van Grembergen

ooit eens zei ,,Ge moet altijd oppassen dat uwe nek met dikker wordt dan
uwen buik", dan durven wij toch aan
deze gebeurtenis met zomaar voorbijgaan

Elektriciteit:
stabiele prijzen voor jaren
Elektriciteitsproduktie gebeurt voor
90% op basis van
energiegrondstoffen die nergens
anders voor geschikt zijn, zoals
laagwaardige steenkool, uranium,
hoogoven- en raffinadenjgassen

EBE5

Dus IS rationeel elektriciteitsgebruik
een kwestie van gezond verstand
Over zuinige elektnciteitstoepassingen kan U bij ons vrijblijvend
advies inwinnen via de plaatselijke
kantoren van de intercommunales

EBES, uw energiepartner

In een goed verwarmd Keizershof
(bedankt Paula') beleefden een 120tal jeugdige zangertjes en tevens een
20-tal volwassenen een heerlijke namiddag met pannekoeken smullen en
chocolademelk dnnken Dit ter gelegenheid van de prijsuitreiking van het
,,Wedstrijdzingen Nieuwjorkezoete''
dat had plaats gehad op de laatste
dag van het oude jaar 31 december
1986
De jury had vooral aandacht geschonken aan inhoud en taal van het
gezongen liedje De eerste vijf 1
Toon en Anneleen Soetaert, 2 Alice
en Nathalie Knts, en met gelijke punten Elke en Ingo Nuytemans en Cathy Taeymans, 4 Arne, Gudrun, Jorn
en Roel Vandenbuicke, 5 Tinne, Bart
en Jan Palinckx
Alle aanwezige kinderen kregen
een mooie prijs, en VU-fraktieleider
Rik Vande Weghe had tegenslag toen
hij iets te laat toekwam om een pannekoek mee te eten de deeg was bevroren i
Bedankt ook arr VUJO-voorzitter
Jan Jambon om vanuit Brasschaat
eens een kijkje te komen nemen in
Wommelgem
Eind goed, alles goed en voor volgend jaar wenst VUJO alleen weer te
zien met nog mooiere liedjes of ge
dichtjes'
Tot slot nog een hartelijk dankuwel
aan alle bereidwillige handen, ook
nodig om het jonge geweld een beetje
m bedwang te houden
WH

ANTWERPEN
JANUARI
23 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER:
VU-bestuur en -mandatarissen nodigen uit op de meuwjaarsdrink in de
zaal van cafe Sportwereld, Dorp 14,
van 19 tot 21 uur
23 BORGERHOUT: Ledenvergadenng in zaal ,,De Passer' , Turnhoutsebaan 34 om 20u30 Naar jaarlijkse
traditie eten we worstenbrood Inschrijven noodzakelijk tnl 322 08 06
Gastspreker Paul Van Grembergen
Org VU-Borgerhout
24 NIJLEN: Praatavond „3 voor 12"
met 't Pallieterke Aanvang 20u Zaal
Kempenland Org FVV
25 SCHILDE: Openbaar dienstbetoon door provincieraadslid Bart Vandermoere m café De Schilde, hoek
Turnhoutsebaan en Brasschaatsebaan Van 11 tot 12 uur
25 ANTWERPEN: Voorstelling aan
het publiek van het boek van Mark
Vanvaeck ,,'t Pallieterke van Bruno
De Winter 1945-1955" om 16u30 in
taverne Bnstol, Frankrijklei 19 te 2018
Antwerpen Org De Nederlanden
25 KONTICH: Nieuwjaarsreceptie in
zaal ,,d' Ekster", Ooststatiestraat 1
(ingang Duivenstraat) om 11u Sprekers Jaak Gabriels en En«in Brentjens Org VU-Kontich
29 EDEGEM: Voordracht over ,,Berthold Brecht" in ,,Dne Eiken" door
Gustaaf Van den Brempt om 20u.
Org Kult Kring
29 HERENTHOUT: Voordracht „Pensioensparen" dooreen bevoegd spreker in het Trefcentrum, Vonckstraat
39 Org Vlaamse Knng Netevallei,
FVK Antwerpen
30 ANTWERPEN: VUJO-Groot-Antwerpen geeft receptie ter gelegenheid
van 5-jarig bestaan Ook bespreking
resultaat VUJO-enquête, met o a
Hugo Coveliers Om 20u in museum
van het Vlaamse amateurstoneel,
Durletstraat 4-6
30 HEIST-OP-DEN-BERG: 20ste
Vlaamse Nacht der Zuiderkempen in
zaal ,,Eden", Bergstraat Met Eddy
Smets en orkest Aanvang 21 u Inkom 100 fr Gastronomisch weekend
te winnen Org VU-Groot-Heist
31 EKEREN: Nieuwjaarsreceptie in
het Lambertus Vormingscentrum,
Oorderseweg 8, aangeboden door
prov raadslid Leo Luyten Gastsprekers Jaak Gabnels en Paul Van
Grembergen Aanvang 15uur Org
VU-Ekeren
31 HERENTHOUT: Volksumebal om
21 u in zaal Lux, Markt te Herenthout
Drkest ,,Eddy Smets"
31 BORNEM: Vienng25-jaarVU Om
16u Eucharistieviering in de parochiekerk van Manekerke, 18u receptie in het gemeenschapshuis Hingene, 19u Koud Buffet Feestredenaar
Jaak Gabnels Deelname in de kosten
250fr Optreden van Zakdoek
FEBRUARI
1 MERKSEM: Jaarlijkse pannekoeken- en rommelmarktmiddag Om
14u in lokaal Vlanac, Bredabaan 360
Org FW-Merksem
3 MERKSEM: Spreekbeurt over „de
loge" Gastspreekster Mevr Minne
Arts-Van Goethem In lokaal Vlanac,
Bredabaan 360, vanaf 20 u
6 GEEL: Jaak Gabnels ,,Nieuwe lijn
van de VU" Om 20u in Taverne ,,De
Campus", Larumseweg Org VUJOGeel
6 WILRIJK: VU-dansavond in het kultuurcentrum ,,De Kern", Kern 18 om
20u 30 Platenruiter El and De Org
vu-Hoboken en Wilrijk
7 EDEGEM: Kwisavond in ,,Dne Eiken"om 20u Inlichtingen en inschrijvingen bij kernleden FVV
7 EKEREN- Sociaal dienstbetoon in
zaal ,De Boterham", Veltwycklaan
23 van 13u30 tot 14u30 Org VüEkeren
7 RANST: Kaas- en Wijnavond in
, Molenhoeve" te Broechem, kruispunt Van den Nestlaan en grote baan
Ranst-Lier Aanvang 20u Met diaprojektie Indrukken van de Westhoek" Deelname 300 fr, kinderen 15 j 230 fr Inschrijven voor 31/1 op
tel 383 19 86 Org VU-Ranst

TAALKLACHTENBUS
Postbus 73
9000 Gent 12
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Te Wervik-Geluwe werd
leefmilieujaar goed ingezet
Eind 1986 keurde de gemeenteraad van Wervik de onteigening
goed van vijf percelen grond, oppervlakte 6.035 m2, gelegen langs
de St-Jansbeek. De bedoeling: een stukje Wervik in zi|n oorspronkelijke staat herstellen. Nog een van de weinige stukjes drassig
hooiland die resten te Wervik. Thans ligt het er totaal verwaarloosd bij en doet het vooral dienst als sluikstort en illegale
vogelvangstplaats.
Het onteigeningsplan bestaat reeds
een tiental jaren, maar de aankoop
ging nooit door Door de goede financiële politiek die thans te Wervik gevoerd wordt onder impuls van VUschepen Roos Lernout-Martens, werd
de konkrete onteigening mogelijk
Kostprijs bijna één miljoen frank Dit
loont echter zeker de moeite, want in
de deelgemeente Wervik, is het het
enige gebied met belangrijke ekologische waarde
Een grondig onderzoek ging hieraan vooraf in samenwerking met ondermeer de Koning Boudewijnstichting en de Vereniging voor Belgische
Natuur- en Vogelreservaten Tijdens
een bijeenkomst in ,,De Blankaart"
nabij Diksmuide, liet een vertegenwoordiger van het Nationaal Instituut
voor Natuurbehoud zich zeer loven uit
over het initiatief en zei zelfs dat dit
als voorbeeld kan gesteld worden
voor andere gemeentebesturen i

Rechttrekking van de Leie...
en golfspelen Eigenaardige kombinatie'' Op het eerste gezicht hebben beide zaken met elkaar geen
uitstaans Bij nader toezien schuilt er
echter een fameuze adder onder het
gras De rechttrekking van de Leie
doet een eiland ontstaan van 34 hektaren Daarvan zijn er 22 onteigend
In het gewestplan is het gebied omschreven als passieve rekreatiezone
Plots willen sommigen daar nu een
golfterrein laten aanleggen Het schepenkollege wil daar echter met van
weten Zeer terecht ovengens Met
een golfterrein is de Wervikse bevolking met gebaat Onder impuls va
schepen van Leefmilieu Jef Claeys
werd een plan opgemaakt door de
stedelijke landschapsarchitekt, en
doorgestuurd naar de hogere instanties Er wordt door ons geopteerd voor

gedeeltelijke bosaanplanting, een vijver en weiland Ook zal er wandelgelegenheid voorzien worden Wij zullen
de zaak zeker goed in het oog houden i

Beloof en uitgevoerd...
In de deelgemeente Geluwe werd
het gebied rond de visput gesaneerd
Een bestaand bosje werd deskundig
behandeld meer dan twintig vrachtwagens sluikstort weggevoerd, nieuwe bos- en heesteraanplantingen
werden verncht en door de stedelijke
milieu-ploeg werd ook nog gezorgd
voor de 'nodige akkomodatie een

Ruilbeurs
te
Kortrijk
Vanaf 1987 start het Trefcentrum
West-Flandna met een ruilbeurs
Deze gaat iedere laatste zondag van
de maand, van 9u 30 tot 12u 30, door
in het Trefcentrum te Kortrijk (Graaf
Gwijde van Namenstraat 7)
Iedereen die met zijn begeerde verzameling op de proppen wil komen,
kan er terecht
Heeft je verzamelwoede het gemunt op blikjes, bierviltjes, postzegels, munten sigarebandjes, boeken,
prentkaarten, platen, enz dan mag
je zeker met wegblijven
Inkom en deelname zijn vanzelfsprekend gratis Geïnteresseerden
nemen gerust kontakt op met het
West-Flandriasekretariaat,
Graaf
Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortrijk, tel 056/22 56 98

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

AANLEGGEN WERVINGSRESERVE,
GELDIG VOOR DRIE JAAR,
VAN ZIEKENHUISAPOTHEKER (M/V).
BIJZONDERSTE VOORWAARDEN:
1 Belg zijn en van onberispelijke gedrag
2 Leeftijd: de leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden hebben op de
dag van de benoeming Overschrijding van deze leeftijdsgrens is in
bepaalde gevallen mogelijk voor de personeelsleden in O C M W dienst
of in andere overheidsdienst
3 Diploma: van apotheker of certificaat van ziekenhuisapotheker
4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen
Weddeschaal l 91 tegen huidig indexcijfer 874 950 l 319 924 dn 23
jaar)
Inschrijvingsgeld: 400 frank storten op P R nr 000 0099581 59 van het
AZ St Jan, Ruddershove 10, 8000 Brugge, voor 20 februari 1987, met
vermelding „examen Ziekenhuisapotheker'
Vrijstelling inschrijvingsgeld:
Volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld wordt verleend aan de te
Brugge woonachtige kandiaten die, op datum van hun kandidaatstel
ling tot een van de volgende categoriën van personen behoren
werklozen, pas afgestudeerden, werkzoekenden van wie het enig inko
men het bestaansmimmum is De vrijstelling wordt verleend op schrifte
lijke verklaring van de kandidaat
In te sturen: Uiterlijk tegen 20 februari 1987 aan de Personeelsdienst
van het O C M W -Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge
geschreven aanvraag deelneming examen, afschriften diploma van
apotheker en centificaat van ziekenhuisapotheker, eventueel eigenhan
dig geschreven en ondertekende verklaring voor vrijstelling inschrij
vingsgeld
22 JANUARI 1987

schuilhut, zitbanken, een takfel, een
nieuwe brug over de vijver en nestkastjes In de onmiddellijke nabijheid
werd er door de milieu-ploeg een
wandelweg aangelegd zodat de
schoolkinderen niet meer verplicht
worden op een gevaarlijke baan te
lopen Verschillende malen kregen wij
er bezoek van een torenvalk, een
zeldzame roofvogeM
Vuilmskorven In beide deelgemeenten werden er eenentwintig estetisch verantwoorde vuilmskorven
geplaatst
Het containterpark is reeds ,,ingewijd" sinds begin december en is
thans volop operationeel Het park is
toegankelijk op dinsdag (16u tot
18u), vrijdag (13u tot 18u) en op
zaterdag (9u tot 12u) Nog andere
,.groene" initiatieven zijn aan de
gang
Jef Claeys,
schepen van Leefmilieu

vu-voorzitter
Jaal( Gabriels
te Deerlijk
Ongeveer 1 jaar geleden werd de
VU-afdelmg Deerlijk ,,heropgericht"
Dit werd gevierd met een mosseletentje waaraan zo'n 250 personen deelnamen Gastspreker was toen Paul
Van Grembergen
Dit jaar beloofde VU-voorzitter Jaak
Gabriels zelf aanwezig te zijn op de
viering van ons 1-jarig bestaan Net
als verleden jaar bieden wij een mosseletentje aan en wel op zondagmiddag 15 februari vanaf 11 u 30 Dit feest
gaat door in zaal 't Wit Paard, Hoogstraat 45 te Deerlijk Indien er langs
deze weg mensen zijn die er op zondag 15 februari ook willen bijzijn,
kunnen zij telefonisch kaarten bestellen bij Dirk Demeune, voorzitter (tel
056/71 88 02) of bij Andre Eylenbosch, sekretaris (tel 056/71 61 04)

Jo Decoopman
in Izegem
Galerij AoRTa in Izegem organiseert nu al ongeveer een jaar met veel
moed eksposities rond tekstielkunst
en sedert enige tijd ook werk in andere niet-konventionele materialen De
ruimte maakt deel uit van een vroeger
fabrieksgebouw, is kaal en dan ook
biezonder geschikt over artistieke
evenenmenten die geen omkadering
vragen
Deze maand stelt Jo Decoopman,
een van de belangrijkste initiatiefneemsters van AoRTa, driehoeksstrukturen tentoon Het is een spel
geworden tussen een absoluut kale
ruimte en een oervorm de dnehoek
als machtige kompositie, de dnehoek
versnipperd of in golvende bewegingen ineengepast, of nog, in plaats van
als dreigende horde, netjes in een
robuust aandoende rij geplaatst
Als materie heeft Jo Decoopman
kokosvezel gebruikt, die ze vakkundig
geperst heeft in het vroegere ouderlijke borstelbedrijf De materie waarmee zoveel Izegemse handen vóór de
mekamsatie per dag zo vele uren
werkten heeft nu een andere funktie
gekregen Speelse aktiviteit staat hier
haaks op arbeid en produktie Alle
komposities kregen een gelijke gele
kleur als versterking van de grondstruktuur en van de idee van ruimte
en kracht
De AoRTazaal bevindt zich in het
vroegere bedrijf Verbeke (Roeselaarsestraat) De tentoonstelling Jo Decoopman nog tot en met einde januari, elke vrijdag, zaterdag en zondag,
van 14 tot 18u
Erik Vandewalle

WEST-VL.
JANUARI
23 SINT-ANDRIES: Politieke debatavond met Toon Van Overstraeten
Om 20u 30 in het, Jagershof" Org
VU-St -Andries
27 KORTRIJK; De grijze jaren Om
20u m het Trefcentrum West-Flandna Graaf Gwijde van Namenstr 7
Org VZW Welzijnszorg West
28 KORTRIJK: Om 14u in Trefcentrum West-Flandna, Graaf Gwijde van
Namenstr 7 De grijze jaren Om
16u Bejaard wat n u '
29 lEPER: ,,Bejaard wat nu''", bij
mevrouw
Dagmar
Anneessens,
Ooievaarlaan 11 om 15 uur Org
VZW Welzijnszorg West
29 MENEN: ,,De grijze jaren" Om
20u in het Trefcentrum West-Flandna, leperstraat 65 Org vzw Welzijnszorg West
30 KOMEN: ,Depressies" Om 20u
Huize Robrecht van Kassei, Kastelenlaan 109 Org vzw Welzijnszorg
West
31 ALVERINGEM: Vnendenbolling
ten voordele van de VU-afdelingskas
in het lokaal bij W Wemaere in de
afspanning De Drie Ridders Vanaf 19
u tot 22u Talrijke prijzen Ook op 1
februan
FEBRUARI
1 LAPSCHEURE: Nieuwjaarswandeling en -receptie van en voor de VUbestuursleden en -simpatisanten
Aanvang familiewandeling om 14u30
aan de kerk en receptie om 16u ten
huize van Remhilde Verbruggen
Org VU-arr bestuur

TAALKLACHTENBUS
Postbus 73
9000 Gent 12

ZO€K^RC}6
— Dame 26 jaar licentiaat m de
kunstgeschiedenis en oudheidskunde maar ook talenkennis Frans, Engels Duits, dactylo — bedrijfsadministratie, aanvaard alle werk
Inlichtingen bij Herman Van Den
Abbeele, Lesweg 11, 9328 Dendermonde-Schoonaarde
(tel
052/
42 35 49)
C Dame 26 jaar en wonende in het
Mechelse zoekt werk als verpleegaspirante of als kantoorbediende
Refnr 1114
Belangstellenden kunnen kontakt
opnemen met Senator Joos Somers,
via het Vlaams Nationaal Centrum,
Frans Halsvest 104, Mechelen, tel
015/20 95 14 Gelieve het refnr te
vermelden
C 29-jarige jonge man, lasser, m het
bezit van rijbewijs B, zoekt om het
even welk werk Inl L Van Hamme,
054/50 08 75 (na 18 uur)
• Computerprogramma voor het berekenen van belastingen (loon- en
weddetrekkenden, vrije beroepen,
vennoten, zelfstandigen) Draait op
Schneider CPC 6128 Inlichtingen A
Vergeylen, telefoon 052/42 25 05
• 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)

OOST-VLAANDEREN
JANUARI
23 SINT-AMANDSBERG: Nieuwjaarsreceptie in feestzaal van cafe
,,Groot Begijnhof", Jan Roomsstraat
11 Nieuwjaarstoespraak door Karel
Van Hoorebeke Aanvang 20u Org
VU-Sint-Amandsberg
23 OVERMERE: Gezellig samenzijn
in café ,,De Boerenkrijg" om 20u
Gastspreker is fraktieleider Hugo Coveliers Deelname in de onkosten
250 fr kinderen 150 fr Org VUBerlare-Overmere-Uitbergen
23 WICHELEN: Nieuwjaarsreceptie
voor alle leden en simpathisanten m
lokaal ,,De Moriaan", Bohemen te
Wichelen Gastspreker Hugo Coveliers
24 AAIGEM: Jaarlijks ledenfeest in
zaal ,,De Torengalm", te Aaigem
Aanvang 19 uur Gastspreker is algemeen voorzitter Jaak Gabriels Deelname in de kosten leden 340 fr,

Jan Hoet te
Sleidingen
De Goossenaertsknng van Sleidinge zet het nieuwe jaar in met een
pracht van een affiche Op donderdag
29 januari om 20 uur komt in zaal
Sanderus, Sleidinge-dorp 4, Jan
Hoet, licentiaat Kunstgeschiedenis en
Oudheidkunde en konservator van
het Museum voor Hedendaagse
Kunst te Gent, spreken
Moderne beeldende kunst roept bij
veel mensen op zijn zachtst gezegd
gemengde gevoelens" op met zelden laaien de meningsverschillen tussen hartstochtelijke voorstanders en
even onverbiddellijke verguizers hoog
op Vooral rond de persoon van Jan
Hoet ontstond de jongste jaren een
vinnig diskussie
Een met te missen voordracht (met
dia's) voor zowel voor- als tegenstanders van deze boeiende kotroversiele
figuur Deelname in de kosten 80 fr
(CJP, studenten, werklozen, 60-plussers 50 fr op vertoon van kaart)
Inlichtingen en kaartenverkoop bij
de bestuursleden van de Goossenaertsknng en op het sekretanaat
Bloemendale 9 te Sleidinge (tel
57 56 49)

kinderen -lOj 150 fr , met-leden 470
fr Org
VU-Burst-Bambrugge-Aaigem ism Ziekenfonds Pnester Daens
Inschrijven bij de bestuursleden
24 ERTVELDE: Jaarlijks ledenfeest
in't Vlaams HUIS Aanvang 20u Eregenodigde is Vic Anciaux Deelname
aan de Breugelmaaltij is 250 fr Inschrijven bij de bestuursleden
30 WETTEREN: ,,Wie dinamiteerde
de IJzertoren" in ,,De Warande", Warandelaan 14 Om 20u Org CDNVvzw
FEBRUARI
6 SLEIDINGE: 5e Hutsepotavond in
het Jeugdhuis (Parochiale Kring,
Schoolstraat) om 19u 30 Volwassenen 300 fr, kinderen -12j 150 fr
Gastspreker Paul Van Grembergen
Inschrijvingen voor 1/2 Inlichtingen
bij bestuursleden VU-Sleidmge
6 ERTVELDE: Piano-recital door
Frangois Glorieux in het Gemeentehuis te Ertvelde om 20u Voorverk
175 fr, kassa 200 fr Org VNKKE
7 ERTVELDE: Tentoonstelling schilderijen van Bob Stormens in het
Vlaamse huis De Veldbloem, Hoge
Averijstraat 5 Deze tentoonstelling
loopt tot 1/3 en is open op wo-do-vrij
vanaf I7u Op zaterdag vanaf 14 uur
en zondag vanaf lOu

Rouw
te Dendermonde
In familieknng, met vrienden (ook
aan het altaar) en met de plaatselijke
VNJ-afdeling werd Alfons Moens te
Dendermonde begraven, in de kersttijd HIJ was nog geen 63 jaar Te jong
voor de 5 gezinnen van de kinderen
die zich goed en regelmatig rondom
hem en Anneliese thuis gevoelden
Met hem verdwijnt een gehandicapte voorvechter m de volkse strijd voor
meer Vlaamse bewustwording en
zelfstandigheid De VU-Dendermonde, het VNJ en de Flandria danken
mede aan hem hun oorsprong in de
streek De kinderen en hun gezinnen
zullen daar verder aan denken en zijn
levenstestament uitvoeren ,,Het zal
voor allen een eer zijn, trouw te blijven
aan zijn levenswaarden" staat er op
zijn gedachtenisprentje Een mens
om nooit te vergeten

WA
Vlaamse Kring Herk-de-Stad organiseert:

Vierde Kwis en Spel te Herk-de-Stad
Na het sukses van de vorige jaren Donk, en CSC. De deelnemende vergaat zaterdag 24 januari om 20u. in enigingen verwachten talrijke leden
het Amandinakollege de vierde kwis om hun deelnemers te komen aanen spel-avond door, dit jaar georgani- moedigen
(hjo)
seerd door de Vlaamse Kring. Aan
deze avond wordt deelgenomen door
niet minder dan 17 verenigingen van
Groot-Herk. De Kwis- en Spel-avond
staat in het teken van 600 jaar Herkde-Stad. De wedstrijd wordt verdeeld
m 4 delen, nl een theoretisch gedeelte JANUARI
over de 600-jarige geschiedenis van 24 BEVERST-SCHOONBEEK: Grote
Herk-de-Stad, een muzikaal deel, een kaartavond in café ,,Meyers", Beherkenningskwis over die dia's van de verststraat 64. Aanvang. 20u Prijstoet van 11 november en een behen- zen- verdeeld vet varken. Org.iVUdigheidsproef. Er wordt gespeeld in Beverst-Schoonbeek.
vier reeksen met 4-5 ploegen. De 31 SINT-TRUIDEN: VU-afdelingsbal
samenstelling wordt bij loting be- Zaal,.Veemarkt", Speelhoflaan. Aanpaald. Er is een prijzenpot van 10.000 vang: 20u. Inkom 99 fr.
fr. voorzien. Als jury fungeren Johan
Swinne, voorzitter van SCR; Willy
Vernijns, voorzitter van de stedelijke
Sportraad en Mare Croes, ondervoorzittervan de Stedelijke Jeugdraad. De
avond wordt geleid door Luc Appeltans en gepresenteerd door Claire
Vandebos. Muzikaal wordt de avond
omlijst door jong Herks talent o.m.
FERAUTO
Lieve Boiten (saxofoon), Patrick
Auto-onderdelen
Windmolders (viool). Jan Spooren
(luisterliedjes) en G.J. Bava (synthesiFerenczi Jozef
zer-pop). De toegangsprijs is 50 fr.

Deze week
in Knack Magazine

De deelnemende verenigingen
zijn: BGJG-Herk, FC Amandina, FC
Teblo,
Minivoetbal
Vanbergen,
Scouts Donk, KSJ Berbroek, Davidsfonds, Laetare Musica, KVLV Schakkebroek. Jonge Kerk en Jeugdkoor

Herentalsebaan 550
2220 Wommelgem
Tel. 03/353.26.50

Open.van 9 tot 20 u. van maandag
tot zaterdag.

Vlaams-Nationaal
Weekblad
Uitgave van het
Vlaams Pers-, Radioen TV-instituut v.z.w.

Wie stopt Kohl?

LIMBURG

Aanbevolen
huis
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Tijdens het komende weekeinde worden er in de
Bondsrepubliek verkiezingen geliouden. Wie die zal
winnen, lijkt vreemd genoeg nu al vast te staan:
ondanks zijn gestuntel lijkt de kristen-demokraat
Helmut Kohl op dit ogenblik onklopbaar. Hoe komt
dat? Deze week in Knack.
Herfsl in Peking

Eyskens en hel Europese geld
Financie-minister Mark Eyskens is tijdens de eerste helft van dit jaar voorzitter van de Europese ministerraad
van Financien en hij begon al meteen
met een herschikking van de Europese munten. Maar hij heeft nog wel andere ideeën over wat er met het Europees geld moet gebeuren. Een gesprek, deze week in Knack.

Eind vorig jaar reisde Sus Van Elzen
een maand door de Chinese Volksrepubliek. Het was toen uitgerekend
tien jaar na de dood van Mao Zedong
en tien jaar na een eerder bezoek aan
het land. Een vergelijking met de tijd
van toen drong zich dus op. Dat gebeurt in de eerste van een reeks van
vijf aflevenngen, deze week in Knack.

De truuk met de duiven
Er werd onlangs een Belgische duif
verkocht voor meer dan drie miljoen
frank. Algemeen wordt aangenomen
dat onze race-duiven de beste van de
wereld zijn. Er is dan ook een heel industrietje rond gebouwd. Een reportage, deze week in Knack.

Kineast David Lynch ontdekt een geheimzinnige onderwereld in een onooglijk Amerikaans stadje. Een interview met deregisseurover „ Blue Velvet ". Schokkend en uitermate bizar.
Deze week in Knack.

David 14'nch
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Aanbevolen huizen
Etn. BERT pvba
02/582.13.12
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Tel.

Assesteenweg 101-103
TERNAT
Verdeler

VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N - PORSCHE 924-944

Gezellig met zijn t w e ^ i oud worden zonder de dagdaga^wbe beslommernisse!i,„.temidder]^an groen en
in het rustoord
kort
rale kamers zijn
Rooi
vooi
sbeek, Leuvenm, 016-

Ouder dan 60 en het I
alleen te moeten doen^
ons wori
familijn
zelfs

om alles

dan bij
Vlaamse
rustig en

In A éjst(%r\R3^beek, Leuvenseste^liia«^1 ^ J ^ ^ f i É j t e r s e m ,

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE
korte termijn: AVIS
Personenwagens en vrachtwagens
Loodgieter
Dakwerken
Veranderingswerken

ALPANROOF

Amerikalei 237
2000 Antwerpen
Tel. na 19 u.: 03-238.88.40

ZINK - LOOD - KOPER -PVC WERKEN - NATUUR- EN ETERNITLEIEN
ASFALT - ROOFING - SHINGELS - SCHALIEN - DAKPANNEN
SCHOUWEN - REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN - RIOLEN
HANGGOTEN - BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE
. PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN
GRATIS PRIJSOPGAVE

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR — ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING

baron ruzetteliuii 78
8320 brugge 4
^baan brugge - oostkamp^
*^^ 050/35 74 04 ji*

Janwlierszaak
0. Dn^rez-Pelbaer* pv.b.a.

GUIDO VANHOVE

Bellegemstraat 22
8450 Bellegem (Kortrijk)
tel 056-22.07 41
EEN MODERNE ZAAK MET
STANDING EN TER TROUWE'

vioolbouwer

Zoutenaaiestraat 1 0
8 4 8 0 Veurne

Het ganse jaar door 10 % korting in
aankoopwaardebons

GELD

<T--N STUDIO
Xü/
DANN

DE PRIJSBREKER

Onmiddellijk te bekomen bij

02-428.69.84
— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages
Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel

van het goede meubel

FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe
Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Tel. 03-236.45.31
Open van 10 tot 19 u 30

Zondag en maandag gesloten

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

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.64.75

n.v. de winneuyttendaele
handelsdrukkerij typo - offset
fabrikatie omslagen - zakomslagen
mlgrostraat 128

9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 052-42.33.04-42.39.16

ESOX
STAN PHILIPS
Groothandel Hengelsport
Panorama 36
1810 Wemmei

KLEDING LENDERS

tot 31-12-'86
Slnt-Damiaanstraat 41
Wommelgem

Tel. 03-353.70.39

Tel. 02-460.68.93
Import - Export
PVBA

SIAM-import
Uitzonderlijke aanbieding

Dames-, heren- en kinderkleding

GEORGES DE RAS

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

PVBA

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89

Autocars, autobus
ceremoniewagens,
begrafenisonderneming

WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

Hoogstraat 20, Lede
Tel. 053-21.36.36

Kaarsen v o o r w i n k e l s
e n 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 OKEGÊM-9471
Leopoldstraat 114
Tel 054-33 17 51
054-33 11 49
22 JANUAR11987
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Rik Vermeire, voorzitter Damiaanaktie:

„Het gevecht tegen
lepra verderzetten..."
BRUSSEL — Zondag is het weer eens Werelddag
voor de Melaatsen, ingericht door de Damiaanaktie
en geïnspireerd door het levenswerk van de
Vlaamse pater Jozef de Veuster op Molokaï.
De verantwoordelijken van deze verdienstelijke organisatie benadrukken dat de bestrijding van de lepra ook onze zorg is.
IK VERMEIRE is 66 jaar
en heet officieel op rust
te zijn Sinds anderhalf
jaar is hij de nationaal voorzitter
van de Damiaanaktie vzw En dit
na een biezonder gevuld en aktief beroepsleven
Als KSA-jeugdleider werd hij
opgemerkt door de toen nog unitaire CVP-PSC gedurende tien
jaar was hij, aanvankelijk als
adjunkt- en later als nationaal sekretaris, verbonden aan deze
partij In 1958 promoveerde hij tot
sekretans van de internationale
organisatie van kristelijke werkgevers, vervolgens werd hij direkteur eksterne relaties bij het
Westviaamse bedrijf Bekaert,
daarna fungeerde hij als direkteur van het Europees studiecentrum voor multinationale ondernemingen en de laatste jaren van
zijn beroepskarnere was hij de
afgevaardigd-beheerder van een
belangrijke immobiliengroep
Het kan verbazing wekken dat
zo iemand de leiding draagt over
een vereniging die vooral uit vrijwilligers bestaat

Professionele
aanpak
WIJ - Hoe komt iemand zoals
U terecht op de voorzlttersstoel
van de Damiaanaktie, een vereniging zonder winstoogmerk?
R. Vermeire: ,,lk had nooit gedacht voorzitter te worden van de
Damiaanaktie Ik hoopte mijn
pensioen te kunnen doorbrengen
met reizen, lezen en schrijven
Tot een vriend mij gevraagd heeft
om deze funktie te willen aanvaarden Ik heb nogal vlug ja gezegd Pas nadien heb ik gezien
wat voor belangrijke organisatie
dit wel IS
De inkomsten van de Damiaanaktie belopen ongeveer 200 miljoen fr per jaar, wat geen onbelangrijk bedrag is De helft daarvan komt van inzamelingen en
giften, 20 miljoen fr komt uit erfenissen, nog eens 20 miljoen fr uit
ABOS-toelagen, cirka 15 miljoen

Met biezonder veel sympatic
voor deze vereniging roepen wij
onze lezers op hun beurzen mild
te openen en, ,,naar Godsvrucht en vermogen", de Damiaanaktie te steunen. Dit kan
door storting op rekeningnummer 000-0000075-75. Giften van
1.000 fr en meer zijn aftrekbaar
van het belastbaar inkomen
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fr uit ons patrimonium (wat nodig
IS om, bij minder inkomsten, toch
de langlopende projekten te kunnen verderzetten) en dan nog 45
miljoen fr van zg zustersorganisaties die ons aldus helpen bij
het werk dat wij doen

Damiaanjaar

Daar komen nog zo'n 2 000
vrijwillige medewerkers bij en de
Werelddag zelf brengt pakweg
10 000 mensen op de been De
Damiaanaktie heeft in 25 landen
150-160 projekten lopende, met
ongeveer 1 500 ,,personeelsleden"
Het IS inderdaad een vzw
maar anderzijds toch ook een
middelgrote onderneming De
Damiaanaktie, die beroep doet
op naastenliefde, solidariteit of
hoe je het ook wil noemen en aldus geldelijke steun hoopt bijeen
te krijgen, vereist een professionele aanpak De tijd van het louter geld-inzamelen aan de deuren van kerken en supermarkten
verdwijnt en de inkomsten via
overschrijvingen nemen toe Dit
impliceert een andere benaderingswijze en de inschakeling van
de informatika Blijkbaar heeft
men het ook vanuit deze overwegingen nuttig en nodig geacht dat
iemand zoals ik, met ervanng op
ondernemersniveau, de leiding
kreeg over de Damiaanaktie "

overheid Waarna wij op een andere plaats een nieuw hulpprojekt opstarten "
WIJ: Biedt dit echter aan de
regeringsleiders niet de mogelijkheid om zich er niks meer
van aan te trekken? Want de
Oamiaan- en alle andere soortgelijke akties zullen het wel
klaren...
R. Vermeire: ,,Laat ons een
ogenblik veronderstellen dat de
financiering
van
ontwikkelingsprojekten in België zou vertienvoudigd worden Dit zou natuurlijk toe te juichen zijn IVIaar ik
denk met dat dit de werking van
de mensen in het land zelf overbodig zou maken
Ik kan mij geen maatschappij
indenken waarbij alles zou geregeld worden door de overheid en
de ambtenarij Ik denk dat het
voor de levenskracht van een
maatschappij belangrijk is dat de
burgers zelf initiatieven nemen
En bovendien raakt hetgeen tussen de regeringen onderling gebeurt met altijd de basis, de gewone bevolking
De Damiaanaktie heeft echter
wortels in de aarde, bij de bevolking zelf En ook dat is hoogst
waardevol "

Rik Vermeire ,,De aarde zou kunnen een aards paradijs worden en
zijn Dit zal nochtans met bij toverslag gebeuren, maar slechts wanneer iedereen beseft dat hij er zelf iets moet aan doen "

WIJ: Wat IS er overgebleven
van de geest, van het testament van pater Damiaan?
R. Vermeire: ,,De herinnering
aan Damiaan blijft inderdaad nog
naleven bij de burgers, vooral
dan bij de 50-plussers Wij nemen ons trouwens voor om in
1989 — 100 jaar na zijn overlijden — een Damiaan-jaar op te
zetten Precies om de figuur van
Damiaan opnieuw duidelijker te
profileren Hij was immers veel
meer dan zomaar een missionaris Een man van wereldformaat
Weet U dat Hawaï, op het ogenblik dat ZIJ de 50ste deelstaat van
de VSA werden, in het Kapitool
het standbeeld van Damiaan
heeft laten plaatsen •? Damiaan is
overigens goed gekend in de
Anglosaksische wereld

Maar — om nog even daarop
terug te komen — ook Damiaan
tionaire metode hij ging de ziehad kunnen zeggen dat de OverBevolking raken
ken ter plaatse verzorgen en stak
heid de melaatsen maar beter
ze met langer in aparte, afgeleWIJ: Het was ook Raoul Fol- moest verzorgen Voor mij is dit
gen huizen en plaatsen
lereau die zei dat de prijs van een belangrijke drijfveer de geéén gevechtsvliegtuig
vol- dachte dat WIJ allen vanuit onze
Dankzij de vlugge opsporing
doende is om de melaatsheid positie een zekere verantwoordeen de betere geneesmiddelen is
uit de wereld te helpen... Als de lijkheid moeten opnemen om de
het nu mogelijk melaatsen rela12 miljoen te veel
beleidsmensen het zouden wil- maatschappij warmer en liefdeWIJ: Ik kan mij voorstellen tief vlug te genezen l\Aaar in de len, dan bestaat er toch geen voller te maken Een van de eumate dat het aantal patiënten verdat er nog andere overweginglepra-probleem meer?
vels van de industriële maatmindert, zullen de kosten voor de
gen zullen
hebben meeOf hoe kijkt U aan tegen het schappij IS immers dat deze wegenezing van een zieke toenegespeeld. Ook bij Uzelf.
men Als een medisch team met feit dat de regering zeer zwaar reld harteloos geworden is Het
gaat goed voor de aktieven, voor
R. Vermeire: ,,Uiteraard Wij een jeep een lange moeilijke weg schrapt in de financiële midde- de produktieven, voor zij die op
len
voor
ontwikkelingssamenmoet
afleggen
vooraleer
ter
stellen vast dat de melaatsheid
de zg trein zitten, maar de nietnog sterk tot de verbeelding van plekke te zijn om daar honderd werking?
aktieven, de gehandikapten, de
de mensen spreekt, om verschil- patiënten te behandelen, dan
R. Vermeire: „Het probleem zieken dreigen in de hoek van de
kost
dit
een
bepaald
bedrag
Als
lende redenen Als over melaatszou inderdaad gemakkelijk opge- slagen te vallen Als wij daar met
heid gesproken wordt, dan wordt men nu op diezelfde plaats geen lost kunnen worden t^Aaar we tegen in gaan, dan zal ook de onhet beeld van de zwaar verminkte honderd maar slechts tien zieken stellen vast dat het met opgelost
verdraagzaamheid in eigen land
man of vrouw gevormd Ook het moet gaan behandelen, dan blij- wordt De vaak gehoorde klacht
toenemen, bv tegenover de miven
de
belangrijkste
kosten
defeit dat WIJ enkele figuren uit ons
het IS de fout van de politici, de granten
eigen volk hebben gehad die zich zelfde
bewapeningswedloop, de multiDe aarde zou kunnen een
terzake biezonder verdienstelijk
Er IS echter een nieuwe dimen- nationals, enz
aards paradijs worden en zijn Dit
gemaakt hebben is belangrijk
sie bijgekomen De behandeling
Ik kijk daar liever anders tegen zal nochtans met bij toverslag geVoorts stellen wij vast dat de van tbc is ongeveer dezelfde als aan Het tot stand brengen van beuren maar slechts wanneer iemelaatsheid geen uitbreiding deze van lepra Stilaan gaan een meer rechtvaardige en meer dereen beseft dat hij er zelf iets
meer neemt en eigenlijk in re- onze helpers ook de tbc-lijders billijke maatschappij mogen wij moet aan doen "
gressie IS Wat met wegneemt behandelen, maar dit behoort met afwachten We kunnen met
(pvdd)
dat er nog steeds 12 miljoen le- nog met tot het officieel beleid blijven wachten op ergens een
prozen zijn En dat zijn er 12 mil- van de vereniging Misschien zul- deus ex machina Laten wij er
joen te veel Ten overstaan van len WIJ geroepen worden om deze zelf iets aan doen Elk met zijn
de bevolkingseksplosie is er een taak erbij te nemen'^ Het was middelen en mogelijkheden
trouwens Raoul Follereau die
duidelijke achteruitgang maar
Ik kan U tientallen voorbeelden
het gevecht zal nog decennia du- zei ,We moeten de strijd aan- geven van mensen die zich perbinden tegen de melaatsheid en
ren vooraleer deze ziekte definisoonlijk inzetten om er iets aan te
alle melaatsheden"
tief uit de wereld zal zijn
doen Zo hebben wij een goede
We zullen dit aan onze mede- samenwerking met de Indiase rePater Damiaan verzorgde deze
zieken terwijl Dr Hemerijckx ze werkers en donatoren met de no- gering WIJ beginnen en financieal kon genezen Bovendien ont- dige overredingskracht duidelijk ren er projekten die na zes jaar
worden deze overgenomen door
wikkelde deze laatste een revolu- moeten maken "

