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,,Het presidium van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen dringt er derhalve bij
alle Vlaamse partijen met de meeste nadruk op aan dat de uitwerking van de
grondwetsherziening als prioritair punt in het regeerakkoord van de nieuwe regering zou
opgenomen worden, welke ook de regeringssamenstelling weze en het aantal partijen
die van de regering deel uitmaken."
(Uit de brief van het O W aan de Voorzitters van de CVP, PVV, SP en VU)

De erfenis
H

ET eerste tussentijdse bilan van de koninklijke onderhandelaar Willy Claes
is een grauwe aaneenschakeling
van desillusies. De verkiezingen
liggen alweer een maand achter
de rug. Maar de vooruitzichten op
een regeringsvorming blijven
duister. De tegenstellingen tussen de zes kandidaat-regeringspartijen, binnen de drie zogenaamde politieke families zijn zo
mogelijk nog groter dan vóór de
verkiezingen.

Uit het huidig imbroglio zal
vroeg of laat wel de een of andere
regeling opduiken, waarschijnlijk
de rooms-rode koalitie. De politiek heeft haar eigen zwaartekrachtwetten die willen dat, na een
aantal omwentelingen, een stel
excellenties toch valt naar het
centrum van waaruit het land
wordt bestuurd. Dat bij grote tegenstellingen het aantal omwentelingen groter is dan gebruikelijk,
behoort eveneens tot de wetten
van de politieke zwaartekracht.
Hoe groter de middenpuntvliedende kracht, des te meer tijd en
energie is er nodig om ze te
overwinnen. Tot zover schijnt er
niets abnormaals aan de orde te
zijn. Het inspireert een aantal
staatslui tot geruststellende kommentaren over lange krisissen die
daarom nog niet fataal hoeven te
heten.
Nochtans speelt er een element, dat de huidige krisis scherp
onderscheidt van de gebruikelijke
moeilijkheden en spelletjes rond
ieder formatieberaad. Dit element
heeft een naam: Happart. Hoe
dan ook zal geen enkele regeringsvorming voorbij kunnen aan
het dossier. Dit dossier de naam
Voeren te geven, is een understatement. De zaak van de Voerense
koddebeier heeft al lang de grenzen van de landelijke Limburgse
gemeenten in Overmaas overstegen en is uitgegroeid tot een kristallisatiepunt in de Vlaams-Waalse tegenstellingen.
Het is niet overbodig er nogmaals aan te herinneren, dat dit
dossier slechts deze betekenis
heeft kunnen krijgen dank zij het
schuldig verzuim van Wilfried
Martens en de halfslachtigheid
van de CVP. Het is de aftredende
premier die destijds, mede na-

mens de CVP, de burgemeesterssjerp heeft laten knopen rond de
buik van de ingeweken Luikse
koddebeier. Het zijn Martens en
de CVP (natuurlijk evenzeer de
PVV, maar die beweert tenminste
niet dat zij speaking is for Flanders), het zijn de Vlaamse eersteminister en de Vlaamse regeringspartijen die het Luiks kapootje hielpen opblazen tot de reuzezeppelin die vandaag het politiek
landschap overschaduwt.
Langs een oplossing voor dit
dossier kan niemand heen. De
verkiezingsuitslag heeft deze oplossing niet makkelijker gemaakt.
In Wallonië heeft de partij, die
zich vastgelegd had op een kommunautair referendum rond de
persoon Happart, de verkiezingen gewonnen. Vlaanderen heeft
gestemd alsof er geen Happart-

vuiltje aan de lucht was. Het zij
zo; om verkiezingsuitslagen valt
er niet heen te praten. Door haar
ongelooflijke
halfslachtigheid
heeft de CVP er in ieder geval
voor gezorgd, dat de zaak Happart thans haar beslag zal moeten
krijgen in een kontekst die voor
Vlaanderen minder gunstig is.
Inmiddels heet het, dat er alvast op één punt van het onderhandelingspakket
vooruitgang
wordt gemaakt: dat van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen. In Vlaanderen onderhandelen CVP en PVV, in Wallonië de
socialisten met het FDF en de
Ecolo's over de Executieven.
Het zijn dubieuze en dubbelhartige onderhandelingen. Deels
worden ze gevoerd vanuit persoonlijke belangen. Geens heeft

ze nodig om zich binnen de CVP
te handhaven. Voor de rest zijn de
ondertiandelingen gericht niet op
een zo degelijk mogelijk autonoom Vlaams of Waals beleid,
maar op het scheppen van een
uitvalspoort naar de centrale regering. De mogelijkheid op een —
zij het dan beperkte — fatsoenlijk
Waalse of Vlaamse autonomie
wordt ingezet op de roulettetafel
van de centrale regeringsvorming.

Professor Roosens bestudeerde de verhouding
tussen de volkeren op
wereldvlak.

Het Belgique a papa moge dan
al dood zijn, de erfgenamen zijn
nog altijd niet uit de onverdeeldheid getreden.

De Vlaamse rockgroep
Won Ton Ton maakt furore met het liedje „I lie and
I cheat".

Het wordt nochtans méér dan
hoog tijd!

tvo

Volkeren

Lees biz. 15

Won Ton Ton

Wij spraken met de zangeres (en tevens het fraaie
gezicht) van deze beloftevolle band, Bea Van der
Maat.
Lees bIz. 24.
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De redaktie ontvangt graag brieven
voor de lezersrubriek Naamloze brieven gaan de scheurmand in, evenals
scheld- en smaadbneven De andere
publiceert zij, naargelang er plaats
beschikbaar is De redaktie behoudt
zich het recht voor brieven in te korten
en persklaar te maken zonder de essentie van de inhoud te veranderen
Brieven worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de
initialen te gebruiken
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
IS met noodzakelijk deze van
De redaktie

SPITAELS

OVERWEGINGEN

Briefschrijvers in WIJ kunnen niet inzien hoe de ,,Nederlandsonkundige"
informateur, enz

Dat CVP-PVV de Vlamingen met de
jongste verkiezingen een pad in hun
korf heeft gezet, is duidelijk Wij werden aangezien als ezels, die achter
een onbereikbare wortel zouden lopen
De wortel was deze keer weer de belastingsvermindering

't Was nochtans goed te zien en te
horen op de TV, ,,lnfo-Spitaels" ontvangt (uitvinder van de ,,ra-le-bol") zowat iedereen die van ver of nabij iets
te maken heeft met de ,,lnfo-rondjes"
De vertegenwoordigers van 6 miljoen Vlamingen werden er in het Frans
opgewacht, niemand had zijn ,,tolk"
bij De Vlamingen omdat ze geen tolk
nodig hadden, en Spitaels ook niet,
omdat ,,de anderen" toch allemaal
Frans kennen
De kordate aanpak begint dus hier
ook met de eeuwenoude Vlaamse
knieval, d w z de taal te spreken van
hun Franse meester i
In de Vlaamse (') gemeente Kraainem moeten de mensen van de vuilophaaldiensten tweetalig zijn (wegens die
faciliteiten weet U •), maar een Informateur moet geen woord kennen van de
taal gesproken door ruim 2/3 van zijn
onderdanen
Of
Belgique-1830-toestanden
anno 1987
Van Dierendonck, Kraainem
(ingekort)

Middenin de periode dat zelfs nonkel Reagan begon te begrijpen dat hij
moest van koers veranderen, zanikte
en siste Verhofstadt voortdurend tussen zijn tanden over volhouden
Natuurlijk wilde hij volhouden met
zelfs het gerecht in de blauwe verf te
steken Maar geen enkele Vlaming, de
kaderleden inbegrepen, hebben het nu
beter dan voor de Martensregermgen
Wie het nog altijd even goed, en
zelfs beter, hebben dat is de zeer beperkte groep kapitalisten De zaken,
waar zij klant zijn, draaien op volle
toeren
Ondertussen heeft met alleen Jan
Modaal, maar allen die met persoonlijk werk hun kost verdienen het moeilijker Vooral hebben zij de last waarmee een Andre Leysen nooit kan gekonfronteerd worden Hij zal nooit een
Brusselse tram nemen en zijn straat
zal nooit veranderen in een getto

Is het dan met pijnlijk vast te stellen
dat er naast de VU, de enige politieke
troefkaart voor Vlaanderen, een antigastarbeidersbeweging groeit die het
Vlaams belang schaadt
Met vreugde zien CVP-PVV dat de
Vlaamse politieke macht ter plaatse
trappelt eerst door dat leugenachtig
geschreeuw van Verhofstadt en ook
door het afbuigen van onze slagkracht
naar diskussies over morele of sociale
kwesties
Ondertussen zitten CVP-PVV natuurlijk met een gezamelijke afstraffing,
toegediend door de Waalse kiezers
Die wisten dat de verkiezingsinzet
ging om hun impenalistisch recht om
in Vlaanderen een Waalse burgemeester te mogen behouden
Wi) mochten dat met weten Wij
moesten zelfs vergeten dat de regering
daarover gevallen was om vermoedelijk nooit meer op te staan
J.E.Torfs, Oostende
ZIJN DE VLAMINGEN LAF?
Een sterk woord en dit van ons eigen volk De verkiezingen zijn nu ongeveer een maand achter de rug, genoeg dus, om de zaken met een nuchter oog te overzien Wat ik vaststel is

het bedenkelijke samenhorigheidsgevoel dat ons volk die dag heeft tentoongespreid ZIJ hebben weer eens een
kans gemist Wat meer is, CVP SP en
PVV hebben hun volksgenoten van de
Voer laten vallen als een baksteen,
waar waar alle Waalse partijen elkaar
de loef afstaken om hun Happart te
verdedigen
En dan onze dappere Vlaamse leeuwen van de drie traditionele partijen''
Ach mens laat me lachen Wanneer
gaan zij het leren, om ooit eens samen
aan een zeel te trekken, om onze
Vlaamse belangen te verdedigen'' Ik
zie reeds in hun rangen een gehuil van
woede opgaan als men ons Vlamingen op de teen trapt Kom' Denkt er
maar met aan Het raakt nog hun
koude kleren met Wellicht hebben ze
ginder in de Voei vol hoop en venwachting uitgezien, naar de kracht van het
aantal, dat hier achter hen aan stond
in hun eenzame strijd
De Volksunie stond dus alleen, om
die mensen een hart onder de riem te
steken Misschien moesten zij wel wat
meer de snaar van de solidariteit hebben betokkeW Hier m Vlaanderen
heeft men nochtans voortdurend de
mond vol over solidariteit met de onderontwikkelde gebieden en met de
gastarbeiders Dat die kleurpartijen
daarover maar zwijgen als vermoord
(Ingekort)
A. Goderis,
Oostduinkerke
HOE VLAAMS
IS DE RIJKSWACHT?
Vanwege op mijn auto de klever
,,Vlaanderen, om van te houden"
kreeg ik bij een verkeersovertreding
van de Rijkswacht geen boete van
4000 franken Zie WIJ van 10-12-1987
In WIJ van 7-1-88 schrijft de heer
Vancraenest, dat ik dan minstens de
helft van die ontlopen boete aan de IJzerbedevaart had moeten schenken
Maar omdat ik dat met deed, gedroeg
ik me volgens hem als een echte ,,Hollander"
De heer Vancraenest is wel erg
gauw met zijn oordeel klaar en is daarmee (maar zonder het te willen en te
weten) onrechtvaardig
Van alle voordrachten die ik in
Vlaanderen mag houden laat ik de honoraria, inbegrepen de vergoeding
voor reiskosten, overmaken naar
Vlaamse Volksbeweging, Davidsfonds,
IJzerbedevaart ANV of enige andere
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Bierhandel Hellinckx

Stationsstraat 42

Wymenier 4a

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM

I drhw-in |

Tel. 582.10.93

H
ELLINCKA

S. M. B.

Overname — huur —
verhuur van cate s
W/ij bestellen ten huize

Doorlopende promoties
Uitgelezen wijnkeuze

GEVANGENIS
Ik was blij met de ,,gevangenis"bladzijde (WIJ van 24 dec '87), waarin U het studiewerk van Europarlementslid Willy Kuijpers terzake voorstelde Het was immers een heel belangwekkende studiedag met een
bomvol gelopen zaal Geheel m de
amnestie-gedachte begon Willy Kuijpers de referaten reeks met een verwijzing naar de ombarmhartige repressieperiode, waarin hij e h dr Jan Spits
— onlangs herdacht te Genk — als
voorbeeld stelde De Vlaams-nationale
Beweging mag alleen al om die achtergrond het Belgisch gevangenisdossier met loslaten Ik raad elke VUafdeling aan het dossier op te vragen
en er naar te handelen in haar omgeving
V.W., Schaarbeek

ZO^K€RC]€
D 18j tweetalige ongehuwde gezinsen sanitaire helpster zoekt een deelof voltijdse betrekking in het Brusselse of ten westen van Brussel Voor ml
zich wenden tot senator-burgemeesterdr J Valkeniers,tel 02/569 16 04
D 43-jange zelfstandige zoekt dnngend bijverdienste 's avonds als tweetalige sekretaresse, ervanng met
computer, ervaring als fleunste, ook
ander werk is welkom Voor inlichtingen zich wenden tot senator-burgemeester dr J Valkeniers, tel 02/
569 16 04
Industnele
brood- en banketbakkerij
Roomijs
WILFRIED BLANCQUAERT

%<^ lepel & vork
PVBA

Vlaamse organisatie In het voorbije
jaar vormde dat bedrag een totale gift
van tienduizenden franken
Als verdediger van de Vlaamse zaak
vind ik dat mets bijzonders Ik zou ook
nooit behoefte gehad hebben om dat
aan buitenstaanders bekend te maken
maar de heer Vancraenest dwingt me
daartoe, omdat hij mij in een wat verkeerd daglicht stelt
Verder ben ik gelukkig geen Hollander (dat IS een van de laatste dingen
die ik zou willen zijn), maar een Brabander dus een Nederlander, en die
zich in woord en geschrift dagelijks inzet voor de Vlaams-nationalistische
zaak
dr. L.van Egeraat,
UIvenhout (NI.)

Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel. 091-67.57.12
RESTAURANT

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

T\.astautant
Kom eens bij ons!

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Nieuwelaan 47
1860 Meise — 02/269 70 45
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Hoek

_ •••Kil I

Wolvengracht
en
Leopoldstraat
Tel 217 91 53

Waar Vlamingen
t h u i s zijn
m "t hartje v a n B r u s s e l
Banketbakkeni

Dortmunder Thier-Braü-hoven
Benngen, Markt 17 - 011/43 20 51
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36
Kontich, Kon Astridlaan 85 - 034/57 30 32
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Tervuursevest 60 016/22 86 72
2 Bierkelder, Oude Markt 016/22 68 69
3 Pallieter, Oude Markt 7
Torhout, Stwg rr Lichtervelde - 051/72 28 22
Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dortmunder Thier van 't val, Levende Water Tonissteiner Sprudel goed en goedkoop eten
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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
Jaarlijks verlof december
De familiezaak met traditie

Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

Afspanning Tomberg gelegen in
een stukje ongerepte natuur'
Specialiteiten
Pannekoeken — Spagfietti
Oudebrusselbaan 4
1681 LENNIK
Tel. 02/532.09.40
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tboerenhof
CAFE-FlESTAURANfT-FWTUJR
Terras - Lunchroom - Coffeeshop
Altamira stone gnil
Prijzen voor menu v/a 290 Bfr
groepen
koffietafel v/è 180 Bfr
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren
Tel 087-68 67 03

Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053-2135 33

Joris Van den Driessche
zaakvoerder

LAS AT — Tel. 521.14.40

TOMBERG

JOOST GOSSYE

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

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER

AFSPANNING-HERBERG

ANTWERPIA

Koffiebranderij

RESTAURANT-HOTEL

OVEREINDE
Salons Raymond
—

banketzalen tot 300 personen
— specialiteiten bruiloften
en banketten
Overeinde 8 AS
Tel.

011/65.73.05 - 65.89.40

Voor een avondje uit in Vlaamse vriendenkring
Trefpunt voor Vlaams-Nationalisten-Vlaams Centrum

CAF€
ZAAL
lOGCMtMT

CA/tBR.iNU5

Taverne Den Klauwaert
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergaderingen — Muziekavonden met artiesten — Rustieke gezellige sfeer — Sociaal
dienstbetoon — Zitdag Vlaams Ziekenfonds VLAMAT
Alle dagen opgen vanaf 11 u
Donderdag gesloten
DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28
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Johan
Sauwens:
onder
voorzitter

Kamerfraktie
Zoals vorige week gemeld,
werd
uittredend
fraklieleider
Hugo Coveliers probleemloos in
deze voorzittersfunktie bevestigd
Maar ook de rest van het dagelijks
bestuur van de VU-Kamerfraktie
werd herkozen Dit betekent dat
Johan Sauwens ondervoorzitter
blijft, terwijl Nelly Maes en Luk
Vanhorenbeek als sekretaris en
whip blijven fungeren
De dagelijkse werking van het
fraktiesekretariaat wordt, eveneens zoals voorheen, verzekerd
door Chris Van Oudenhove en is
telefonisch te bereiken via het
nummer 02/519 85 05

durende overtredingen van de geschorste OCMW-voorzitter van
Kraainem, Capart
Deze handelswijze hitst de beide taalgemeenschappen tegen
elkaar op, zo erg zelfs dat het
tijdens de gemeenteraad van 29
december tot een handgemeen
kwam tussen VU-raadslid Baumans en de burgemeester Ook
onbetamelijk woordgebruik aan
het adres van de Vlaamse raadsleden IS schering en inslag Een
en ander vervult Van Biesen met
afschuw
HIJ doet dan ook beroep op het
schorsingsrecht van de koning
,,lk vraag U hiervan gebruik te
maken tegen burgemeester Marie Ik vraag U tevens om aan de
regering de opdracht te geven
een regeringscommissaris naar
Kraainem te sturen, teneinde te
voorkomen dat de situatie nog
kan verslechteren Erger moet
voorkomen worden "
Afwachten nu wat Boudewijn I
zal ondernemen

Volgende week gebeurt de verdeling van het parlementair kommissiewerk
De verkiezing van de VU-fraktieleiders in de Senaat en de
Vlaamse Raad grijpt donderdag
respektievelijk volgende week
dinsdag plaats

Brief
aan koning
Het Kraamemse VU-gemeenteraadslid Luk Van Biesen (tevens
VU-arrondissementsvoorzitter
van Halle-Vilvoorde) schreef op
nieuwjaarsdag een toch wel
merkwaardige brief aan niemand
minder dan de Koning der Belgen Daarin maakt Van Biesen,
terecht overigens, zijn beklag
over het gedrag van burgmeester
Maricq van Kraainem Burgemeester die door de koning werd
benoemd
,,Sindsdien handelt de burgemeester in steeds toenemende
mate als een rabiaat francofoon
en ondemokraat" Mancq weigert
immers de arresten van de Raad
van State toe te passen of de
richtlijnen van goeverneur Roggen op te volgen Meer nog, hij
zet zijn franstalige schepenen
aan tot frans taalgebruik door zelf
in het frans bestuurshandelingen
te plegen Daarenboven is deze
FDF-er het brem achter de voort-

Luk
Van Biesen

Ondienst
Indien er ooit iemand zijn volk
een ondienst heeft bewezen, dan
heet die wel Jules Croiset

^|JEM24GEN
AAN...
VU-Kamerfraktieleider Hugo Coveliers
• Proficiat, U bent bevestigd
als voorzitter van de VU-fraktie
m de Kamer.
Uw groep telt evenveel leden
als voor 13 december 1987,
maar toch is er iets veranderd...
H. Coveliers: ,,Inderdaad Uit
de eerste kontaktname blijkt dat
er heel wat entoesiasme leeft onder de zestien gekozenen, zowel
bij zij die herverkozen zijn als bij
de nieuwelingen Die nieuwelingen blijken trouwens erg kompetent te zijn in een of andere materie, waarin we vroeger minder
onderlegd waren
Bovendien bestaat er goede
hoop dat wij tot een goede samenwerking zullen komen met de
VU-kollega's in de Senaat "
* Een vierde van uw fraktie
bestaat uit nieuwelingen Hoe
zult U deze vier gekozenen opvangen en begeleiden? Voor
hen gaat immers een hele nieuwe wereld open.
H Coveliers. De materiele
begeleiding is ondertussen gebeurd door rondleidingen en hulp
bij een reeks administratieve beslommeringen
Wij hebben slechts een effektief lid per parlementaire kommissie, maar wij hebben afgesproken
dat de plaatsvervanger ook intern
als effektief lid zal optreden Dit
heeft tot gevolg dat een nieuwe-

ling nooit alleen zal zitten in zo'n
parlementaire
vergadering
Voorts moet de geplande samenwerking met de Senaatsfraktie ertoe bijdragen de nieuwelingen,
maar met alleen hen, beter te
begeleiden "
•k In uw groep zitten twee oudpartljvoorzitters en de voorzitter m funktie. Zult U deze ,,troika", zo nodig, in de hand kunnen houden?
H Coveliers: ,,lk denk dat dit
met nodig is In het verleden hebben deze drie kollega's bewezen
dat zij in het Parlement werken
zoals elk ander parlementslid Ik
ben ervan overtuigd dat dit ook in
de toekomst zo zal zijn
Ik maak trouwens geen enkel
onderscheid tussen hen en de
andere leden "
* Welke aksenten zult U als
VU-fraktie proberen te leggen''
H. Coveliers: ,,Uiteraard zal
onze aandacht in de eerste plaats
op de geplande staatshervorming
gericht zijn Wij zullen trachten
via deze staatsomvorming zo
groot mogelijke pakketten van be
voegdheden en middelen aan de
gemeenschappen over te dragen,
om uiteindelijk te komen tot een
zo groot mogelijk zelfbestuur
Voorts zullen wij de nadruk leggen op alles wat te maken heeft
met het tema politiek met prope-

re handen" Ik denk daarbij aan
de kwaal van de politieke benoemingen in de overheidsdiensten
H/laar ook willen wij iets gaan doen
tegen het verwerven van politieke
macht enerzijds en het behoud of
het uitbouwen van een machtspositie in de sociale sektor anderzijds (ziekenbonden, vakbonden
en wat al meer)
Tot voorlopig slot zullen wij grote aandacht besteden aan alles
wat verband houdt met de vernieuwing van de ekonomische situatie in Vlaanderen — zoals wetenschapsbeleid en spitstechnologie — en de reperkussies daarvan op het begrotingsbeleid "
• Bent U een gelukkig fraktieleider wanneer U merkt dat iedereen steeds aanwezig is? Of
moet het nog iets meer zijn?
H. Coveliers. , De louter fysische aanwezigheid is onvoldoende Ik heb trouwens liever iemand
die eens niet kan komen, maar
voor het overige biezonder aktiet
IS

Een fraktieleider is gelukkig
wanneer alle leden van de fraktie
initiatieven nemen wanneer ze
deelnemen aan de debatten, een
stuk van het werk voor hun rekening nemen en dit alles binnen
een duidelijk uitgestippeld werkplan van de fraktie Zodanig dat
wij als een geheel naar voor komen "

Deze Nederlandse akteur van

MENSEN IN

HET NIEUWS

Joodse afkomst haalde begin december de grote internationale
pers door na een dag van onzekerheid uit te pakken met een
afschuwelijk ontvoeringsverhaal
,,Neo-fascisten" en ,,anti-semieten" zouden deze man na een
toneelvoorstelling in Brugge eerst
ontvoerd en naderhand ,,verschrikkelijk mishandeld" hebben
Er kwam zelfs een hakenkruis
aan te pas
Gelukkig zitten er bij de veiligheidsdiensten nog enkele piente-

re kerels die het fantastische verhaal van Croiset met de nodige
kritische zin benaderden Al vlug
kwamen de omgerijmdheden aan
het licht en bij een eerstvolgende
verhoor viel deze man door de
mand Waardoor meteen ook vragen rijzen bij zijn geroemd akteertalent Bovendien wordt Croiset
eveneens verdacht van een valse
bommelding
De Joodse gemeenschap reageerde verontwaardigd op deze
toch wel heel erg misplaatste act
vanCroiset Niettemin werd reeds
een psychiater gevonden die de
schuld voor deze onverantwoorde
daad met bij de dader, maar bij de
gemeenschap legt

Slachtpartij
Vorige week disselde Markovic, gemeentesekretaris van Voeren en jarenlang medestander
van Happart, een onthutsend verhaal op over de afloop van een
bewogen Voerens nachtje in oktober 1986

Duidelijk als reaktie op het uitdagend-irriterend getreiter van de CVP
in Vlaanderen, heeft de PS met het FDF en Ecolo deze week maandag
onderhandelingen aangevat over de vorming van de Waalse gewest
en de Franse gemeenschapsregenng Naar verluidt staat men langs
frankofone kant zelfs heel dicht bij een akkoord
Van de formatie van een Belgische regenng is inmiddels nog lang
geen sprake

Volgens Markovic was het
PSC-voorzitter Deprez die toen
PSC-minister van binnenlandse
zaken Nothomb een fatale hak
zette Deze eksellentie had immers de koning het benoemingsbesluit van ene Roger Wynants
tot burgemeester laten tekenen
Aanvankelijk aanvaardde deze
autochtone Voerenaar de opdracht Tot hij een persoonlijk
telefoontje van Deprez kreeg met
het uitdrukkelijk verzoek met m te
gaan op deze aanbieding

was natuurlijk het aanhoudend
zachte weer ,, en dit voor de tijd
van het jaar" Sommigen beweren zelfs dat het eerstdaags echt
lente wordt, voorspelling die ondersteund wordt door het vroegtijdige bloeien van sommige boomsoorten
Voorts noopte de aanhouding
van petit Robert tot enkele beschouwingen evenals het drama
met de twee kinderen en hun
meester op sneeuwklas en de
vele ongevallen m de gekkenrace
tussen Parijs en Dakar

Nothomb,
slachtoffer
Het gevolg daarvan was dat de
burgemeesterswissel met doorging, dat de koning in zijn hemd
kwam te staan, dat Nothomb ontslag moest geven en dat er nog
steeds geen oplossing was voor
Voeren ,,Deprez ligt aan de basis
van onze moeilijkheden", beweert Markovic
Indien dit verhaal juist is, dan
betekent dit noch mm noch meer
dat de hele Voerense tragikomedie (en wat daaruit voorvloeide)
vooral te wijten is aan interne
slachpartijen bij de PSC Wordt
het met de allerhoogste tijd dat dit
partijtje — dat nota bene minder
stemmen haalt dan de Volksunie
— ter orde wordt geroepen En
bijgevolg naar de oppositiebanken wordt verwezen Het is nu
toch meer dan welletjes geweest 1

Toogpraat
Eerste gespreksonderwerp van
de voorbije dagen in je stamkroeg

Sommigen hadden het in hun
toogpraatjes over het reusachtige
autosalon, waarbij uitvoerig gehandeld werd over voor- en nadelen van dit type van dat merk
Anderen dan weer vonden het
onnozel dat er nieuwe ,.jongens"
ter aflossing naar het Golfgebied
werden gestuurd en vroegen zich
af wat ZIJ daar meer gingen doen
dan op dolfijnen mikken Crolset
en de zeevervuiling waren al
evenzeer redenen van ergernis

Madam
Annemie

Het uitsmijtertje van de afgelopen week was de al te pompeuze
vellen jas waarmee PW-voorzitster Annemie Neyts naar de koninklijke onderhandelaar trok
Daar was het immers helemaal
met koud genoeg voor en bovendien houden wij met van madammen met een bontjas
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Wii
oorzaak van de regeringskrisis en
met de unanieme wil van de
Het
Overlegcentrum
van Vlaamse gemeenschap"
Als het taalgebruik in bestuursVlaamse Verenigingen
(OW)
heeft een open brief geschreven zaken zou aanleiding geven tot
aan de voorzitters van de CVP, wetgevend werk, dan mag dit in
SP, PVV en VU Dit schrijven is geen geval een terugschroeven
ondertekend door het kruim van van de taalwetgeving inhouden
de niet-partijpolitieke Vlaamse Een wijziging dient hoe dan ook te
Beweging Lieven van Gerven betekenen dat de voogdij over
(Davidsfonds), Paul Daels (Uzer- alle gemeenten (ook deze met
bedevaartkomitee), Bob Vanha- een bijzonder taaistatuut zoals
verbeke {Verbond der Vlaamse Voeren of de faciliteitengemeenAkademici), Paul Stoppie {Ver- ten rond Brussel) zou toekomen
bond van het Vlaams Overheids- aan de ,,deelregenng tot wiens
personeel), Roland Larldon {Ver- grondgebied zij behoren" (Nvdr
meylenfonds), Jaak van Waeg het woord ,,deelregering" is on{Vlaamse Volksbeweging), Etien- gelukkig en bovendien onjuist,
ne Wieme {Vlaams Komitee voor vermits het een autonoom orgaan
Brussel), Romain Poté {VTB- betreft, dat geen deel vormt van
VAB) en Yvette Butzler-Vannes- een ander uitvoerend lichaam )
te {Willemsfonds)
Een aanvulling van de taalwetIn deze brief wordt nadrukkelijk geving dient, aldus nog het O W ,
aangedrongen om de uitwerking eveneens betrekking te hebben
van de grondwetsherziening als op het gebruik van talen in beprioritair punt in het regeerak- stuurszaken, in het bijzonder wat
koord van een nieuwe regering te betreft taalkennis en -gebruik van
doen opnemen, ,,welke ook de burgemeesters,
schepenen,
regeringssamenstelling weze en OCMW-voorzitters in Brusselse
het aantal partijen dat van de gemeenten en organen
regering deel uitmaakt" Tevens
Tot slot houdt het O W een
wil het O W dat het stilgevallen reeks uitgewerkte voorstellen ter
overleg tussen de Vlaamse partij- beschikking van de Vlaamse parvoorzitters en een afvaardiging tijvoorzitters ,,Wij wensen u
van het O W meteen zou hervat sterkte toe bij de verdediging van
worden
voor Vlaanderen belangrijke prinDat de grondwetsherziening als cipes en bij de behartiging van de
prioriar punt in het regeerakkoord Vlaamse belangen "
zou worden opgenomen dient,
volgens deze briefschrijvers, niet
te betekenen dat het financieel en
sociaal-ekonomisch overleg sekundair zou worden ,,IntegenVandaag, donderdag, komen
deel Er kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan een duidelijke taak- de rechtreeks gekozen en provinverdeling tussen regering (voor ciaal gekoopteerde senatoren in
herstel) en parlement (voor biezondere zitting bijeen om nog
eens 26 nationale senatoren te
staatshervorming)"
koopteren
Zoals bekend draagt de Volksunie de kandidatuur van uittredend kamerlid Frans Baart voor
Het VU-stemmenoverschot komt,
Het O W staat er wel op dat ook m uitvoering van een schriftelijk
de integrale toepassing van de akkoord n a v de koöptaties via
grondwet en van alle taalwetten, de provincieraad van Brabant, ten
plus de integrale uitvoering van goede aan de PVV
de gerechtelijke uitspraken terzaToch IS er een kandidatuur te
ke, zouden opgenomen worden m veel ingediend 27 namen voor
het regeerprogramma ,,gezien dit slechts 26 plaatsen Wat dus bete maken heeft met de direkte tekent dat er een iemand zal uit-

O W eist...

Koöptaties

...grondwetsherziening

"UW
\'
\ \ \ t * » «»«.*.
Een of andere idioot aan boord van een olietanker gaf dus bevel tot het ,,schoonmaken" van de
laadruimte Het gevolg van deze daad had en heeft moordende gevolgen voor het Noordzeewater en voor
duizenden zeevogels
In België kibbelt men bij zo'n katastrofe over wie bevoegdheid heeft om terzake op te treden
staatssekretans Miet Smet is immers verantwoordelijk voor het zeewater, gemeenschapsminister Jan
Lenssens voor het strand De noodzaak van een Vlaams leefmilieu-ministene wordt hierdoor nog maar eens
op schrijnende wijze bewezen Of met soms '

vallen en vermoedelijk wordt dit
de PW-er Lucienne Herman-Michlelsens Dit wekt verbazing,
vermits deze dame ruime bekendheid geniet als uittredend fraktieleider van de PW-Senaatsgroep,
en het precies de PW-senatoren
zijn die haar achteraan het kooptatielijstje hebben geplaatst' Of is
het dan toch juist dat zij geslachtofferd moet worden in een krampachtige poging de CVP-PW-regering verder te zetten'' HermanMichielsens is immers sinds jaar
en dag voorvechtster van een
liberalizering van de abortuswetgeving en dus persona non grata
bij de CVP
Ook de CVP-Senaatsfraktie
nam een vreemde beslissing door

Invriezen
• miT de Verenigde Staten
ÊÊ
komt het bericht dat in
^ ^
een pakhuis van Alcor,
een stichting voor de verlenging van het leven, zes ingevroren mensenhoofden zijn ontdekt.
Deze stoffelijke resten zijn
niet het gevolg van wilde koppensnellerij. Wel integendeel
werden de hoofden van de lichamen gescheiden op verzoek
van de betrokkenen zelf, die
leden aan de een of andere
vooralsnog
ongeneeslijke
kwaal. Zij regelden testamentair dat, na hun overlijden, hun
hoofd van de romp zou worden
gescheiden en bewaard in diepbevroren toestand tot op het
ogenblik dat de geneeskunde in
staat zal zijn om de ontdooide
en weer tot leven gewekte koppen te verenigen met een gezond lichaam.
De idee is niet eens zo slecht.
De geneeskunde staat immers
voor niets. Zij zet op dit ogenblik de eerste schuchtere stappen op de weg naar het bewust
verwekken van hersendode
menselijke embryo's die, tijdig
geavorteerd, van ongemeen
nut heten te zijn bij allerhande
reparaties van en transplantaties op volwassen patiënten. De
pers heeft onlangs gewag ge-

maakt van een moeder, weeral
in de Verenigde Staten als we
ons goed herinneren, die de
wens had geuit om zwanger
gemaakt te worden, een dergelijke embryo te mogen dragen
en hem te laten avorteren teneinde hem te gebruiken voor
een transplantatie bij haar zieke
vader. Kort voordien overigens
hadden de media gezinspeeld
op een handel in Derde Wereldembryo's naar het noordelijk
halfrond.
Het hoeft dus helemaal geen
verwaten idee te zijn, zich het
hoofd van het zieke en overleden lichaam te laten scheiden
in de hoop dat de wetenschap
ooit in staat zal zijn, een door
een sneltrein onthoofd lichaam
aan te naaien.

Het enige probleem dat zich
kan stellen, is dat van de identiteit. Het valt te voorzien dat er
twee denkpistes zullen ontstaan. De eerste — de kwalitatieve school, om ze maar zo te
noemen — zal betogen dat het
hoofd en het brein de essentieIe kenmerken zijn van de menselijke identiteit en dat, bij vereniging van het oude hoofd met
een nieuw lichaam, het ontstane geheel de identiteit van het
hoofd krijgt. De kwantitatieve
school zal zich beroepen op het
gewicht en de omvang van de
gedeelten beneden het hoofd,
om te besluiten dat deze gegevens determinerend zijn voor
de identiteit.
Bij nader toekijken beantwoordt het diepvriezen van
hoofden overigens niet meer
aan de jongste prognoses van
de medische wetenschap. Eigenlijk moet het inblikken van
een stukje DNA kunnen volstaan. Verenigd met het lichaam van bijvoorbeeld een
aap, van zodra de wetenschap
zover zal zijn, kan dan een nieuwe persoonlijkheid ontstaan die
niet eens zo erg zal kontrasteren met de rond de operatietafel
geschaarde professoren en medici.

uittredend kamerlid Paul Tant —
die tengevolge van het gekke apparentenngsspel en niettegenstaande een zeer hoog voorkeurstemmen-aantal met herkozen
werd — als kooptatiekandidaat te
weigeren Voorts werd door de
CVP, tegen allerlei stoere verklaringen m, wel degelijk een kooptatielijst gevormd met de zo vermaledijde PSC

van de ziekenfondsen, ook het
dossier van de uitgaven in de
ziekenhuissektor aan een kritische doorlichting onderworpen
wordt De VU gaf haar Kamerleden de opdracht om beide dossiers van zeer nabij te volgen en
permanent aan te dringen op volledige klaarheid

Wie uiteindelijk die zetel ook
mag binnenhalen, feit is dat de
roomsrode koalitie m de Hoge
Vergadering over een heel erg
nipte, en bijgevolg met-werkzame
meerderheid zal beschikken

61ste uitgave

Dossier
toevoegen
Recentelijk verscheen m ,,I-let
Belang van Limburg" een bijdrage over de uitgaven voor klinische
biologie in Vlaanderen en Wallonië In het verleden wees VUKamerlid Jan Caudron reeds herhaaldelijk op de al te grote verschillen Nu heeft ook voorzitter
Jaak Gabriels een administratief
onderzoek geëist
Voor de VU valt er immers geen
enkele aanvaardbare verklaring
te bedenken voor het feit dat de
uitgaven voor klinische bologie m
ziekenhuizen in een provincie tot
driemaal hoger liggen dan in een
andere provincie, tenzij er misbruiken bestaan Deze verschillen bestaan met name tussen Henegouwen (152 fr per ziekenhuisbed) en Limburg (52 fr per bed)
De uitgaven voor de medischtechmsche prestaties, waaronder
de klinische biologie, verschillen
van 3 132 fr per rechthebbende
in Vlaanderen tot 4 739 fr in Wallonië en 5 029 fr in Brussel
De lineaire besparingsmaatregelen die minister Dehaene voorstelt zijn bijgevolg met te pikken
Hierdoor worden de huidige onevenwichten bestendigd en zullen provincies, waar een tekort
aan medische voorzieningen bestaat, dubbel bestaat Voor deze
in hoofdzaak Vlaamse provincies
wordt het kwasi onmogelijk om
het nationale niveau in te halen
De VU zal er bij de regering op
aandringen dat, naast het dossier
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Onder het inspirerende motto
,,Vlaanderen in wijk en wereld"
wordt op 28 augustus a s opnieuw de Bedevaart naar de Graven van de IJzer georganiseerd,
meteen de 61ste uitgave Waarmee voor het eerst sinds bijna
twintig jaar opnieuw gekozen
wordt voor een zondag m augustus, en dus met langer voor het
eerste grote-vakantie-weekeinde
Een andere wijziging betreft de
regisseur Herman Slagmulder
wordt opgevolgd door NTG-akteur Raf Reymen (pseudoniem
voor Raf Vandecasteele) De
tweejaarlijkse groet uit Noord-Nederland zal gehouden worden
door onze goede vriend dr Van
Egeraat, bekend van talrijke
schitterende publikaties over
Vlaanderen
In de loop van het jaar worden
ook twee boeken over het IJzergebeuren verwacht
Enerzijds
heeft de Lisseweegse jeugdschrijver Johan Ballegeer een
publikatie klaar, waarin het verhaal verteld wordt van een Vlaamse verpleegster aan het front
Anderzijds leggen Pol Van Den
Driessche, Rik Verlinde en Andre Derycke de laatste hand aan
een rijk geïllustreerde terugblik
op de zestig voorbije bedevaarten Dit driemanschap is voor
WIJ-\ezers met onbekend Pol
Van Den Driessche is licentiaat
geschiedenis en als beroepsjoernalist verbonden aan dit blad Rik
Verlinde, eveneens historikus, is
arrondissementeel sekretaris van
de VU-Brugge en vrije medewerker aan dit blad Andre Derycke is
de Assebroekse Davidsfondssekretaris en schreef herhaaldelijk
stukjes over Frans-Vlaanderen in
onze kolommen
Het wordt ongetwijfeld een gedenkwaardig jaar voor wie zich
verbonden voelt met de IJzerbedevaart

Wi\
Grote nood aan een stabiele regering

Ekonomische onzekerheid in 1988
Een van de meest besproken gebeurtenissen van
1987 is ongetwijfeld de beurs-crasli van 19 oktober.
Over oorzaak en gevolgen hebben wij reeds uitgebreid geschreven. Bij het begin van het nieuwe jaar
lijkt het ons gepast even stil te staan bij de verwachtingen voor 1988.
Er is slechts één kenmerk te herkennen waarover
iedereen het eens is: onzekerheid. De vrije val van
de dollar en de onzekere groeiverwachtingen zijn de
oorzaken van deze onzekerheid.

ecu op internationaal vlak een
belangrijke stabiliserende rol zou
kunnen vervullen, indien er ook
een gemeenschappelijke Europese ekonomische politiek zou
kunnen groeien.
Het IS onze overtuiging dat een
onvoldoende Europese eenheid
van optreden een zware hypotheek legt op onze toekomst. De
ekonomische groei vooruitzichten voor 1988 zijn dan ook weinig
rooskleurig.

bankinstellingen geschat op 1 %
van het BNP en voor '89 wordt nog
een geringere groei in het vooruitzicht gesteld. Dit betekent ook een
trage groei van de ontvangsten,
terwijl de uitgaven blijven toenemen. Al was het maar omwille van
de intrestlasten op de uitstaande
schuld. De remedie die door de socialisten wordt vooropgesteld, namelijk een selektieve relance
gestimuleerd door de overheid, is
dan ook uiterst gevaarlijk en dreigt
ons binnen de kortste tijd terug te

N eigen land is er de moeilijke
politieke situatie, die nog weken zoniet maanden kan aanslepen omdat na de verkiezingen
van 13 december 1987 een voortzetting van de CVP-PVV-koalitie
zeer moeilijk, zoniet onmogelijk is
geworden.

I

Welk beleid
dan wel?

Onvoldoende

Zoals vóór de verkiezingen blijven wij herhalen dat wij in de allereerste plaats onze binnenlandse
kommunautaire problemen grondig moeten aanpakken. Tegelijkertijd moet er een sober herstelbeleid gevoerd worden, waarbij
de overheidsuitgaven worden beperkt, vooral in de sektoren die
geen groei tot stand brengen
doch enkel het tekort aandikken.
Men moet hierbij de moed hebben de verzuilde strukturen grondig aan te pakken en te ontvetten. Verder besparingen op produktieve overheidsinvesteringen
zijn zeker af te raden.

Sinds de dollar begin 1985 op
een rekordhoogte stond heeft
deze meer dan de helft aan
waarde verloren. Van bijna 70 fr.
voor één dollar naar 33 fr. eind
'87. Bij de opening van de beurzen op 4 januari '88 zette de dalende trend zich gewoon verder.
De lichte opflakkering die de drie
volgende dagen plaats vond was
te wijten aan de massale ondersteuning van de belangrijkste
centrale banken uit de overige industrielanden.
De oorzaken zijn bekend: een
veel te groot begrotingstekort en
een nooit eerder gezien tekort op
de handelsbalans. Deze beide
faktoren gekoppeld aan dubbelzinnige politieke opties van de
Amerikaanse regering hebben
het vertrouwen weggenomen. De
zeven belangrijkste industrielanden hebben gepoogd, via het zogenaamde geheime
Louvreakkoord in februari 1987, enige
stabilisatie te brengen in de
muntpariteiten. Ze zijn daar
slechts voor korte tijd in gelukt
omdat het tekort op de handelsbalans in de VS en de afgesproken lagere rentetarieven onvoldoende of helemaal niet werden
gerealiseerd. Dit gaf aanleiding
tot scherpe kritiek van de Amerikaanse minister van Financiën op
het Westduitse rentebeleid. De
Duitse reaktie was dan weer kritiek op het gebrek aan aanpak
van de Amerikanen van hun overheidstekort, uit vrees voor de verkiezingen van 1988.
De slechte resultaten van de
handelsbalans van de VS (bekend gemaakt op 19 oktober '87)
gaven aanleiding tot de paniek
op de beurs. Op 22 december
kwam er een nieuwe verklaring
van de zeven industrielanden
maar 's anderendaags verklaarde de ekonomische adviseur van het Witte Huis dat het
akkoord geen afspraken inhield
over de steun aan de dollar.
Hierop volgde dan een verdere
verzwaKking van de Amerikaanse
munt.
Ondanks de halvering van de
waarde van de dollar sinds begin
1985 blijkt de Amerikaanse handelsbalans zich moeilijk te herstellen. Op lange termijn moet
deze situatie onvermijdelijk leiden to grote problemen. Het feit
dat in 1988 presidentsverkiezingen worden gehouden maakt het
onwaarschijnlijk dat Reagan wezenlijk iets zal doen om de onevenwichten m eigen land aan te
pakken. Hierdoor zou hij immers
impliciet toegeven dat zijn beleid
van de jongste jaren mislukt is.
Om het overheidstekort in te
krimpen zijn er maar twee mogelijkheden, ofwel snoeien in de uitgaven (vooral op Defensie), ofwel

De vooruitzichten inzake de
privé-investeringen en de privékonsumptie zijn ook met rooskleurig. Dit is niet te verwonderen
wanneer men zoveel onzekerheden vaststelt in de ekonomische
evolutie. In deze omstandigheden zou een ekspansionistisch
beleid, zoals de socialisten willen, aanleiding kunnen geven tot
ernstige problemen. Men mag
immers niet vergeten dat de investeringen voor 1988 het gevolg
zijn van vroegere beslissingen.
De uitvoer vertoont daarenboven
tekeken van stagnatie en zelfs
van terugval. Al deze faktoren samen maken de vooruitzichten op
een ekonomische groei in 1989
erg somber...

een verhoging van de inkomsten
door bijkomende belastingen.

Europees verweer?
Het ontbreken van een gemeenschappelijke Europese ekonomische en financiële politiek
maakt de situatie niet eenvoudiger. Het ekonomisch sterke en
gezonde West-Duitsland is niet
bereid de nodige stimuleringseffekten te kreëren uit angst voor
de inflatie. Het stimuleringspakket van 440 miljard fr. dat begin
december werd aangekondigd is
pure oogverblinding. Men wil het
begrotingstekort immers gaan financieren met leningen. Dit betekent dweilen met de kraan open.
Wat men langs de ene kant inpompt in het ekonomisch circuit,
zuigt men er langs de andere
kant weer uit.

Binnenlandse
problemen
In ons land is de toestand nóg
onduidelijker. De regeringskrisis
die we nu meemaken is niet van
aard om het vertrouwen te verstevigen. We gaan wellicht naar
lange en moeilijke regeringsonderhandelingen. Hierbij ontstaat
steeds een beleidsvacuüm.
De groeivooruitzichten voor
1988 worden door verschillende

voeren naar overheidstekorten boven de 10 % van het BNP.
Het is ondertussen ook duidelijk geworden dat het overheidstekort voor 1987 hoger zal
liggen dan voorzien. Hierbij moet
men dan nog rekening houden
met het feit dat de zogenaamde
schuldherschikking het resultaat
voor 1987 met 33 miljard verbetert, maar dit bedrag moet later
hoe dan ook
terugbetaald
worden.

De grote vraag is dan ook of de
andere Europese partners Bonn
voldoende onder druk zullen kunnen zetten om een echt relancebeleid te gaan voeren. Want spijtig genoeg is West-Duitsland
voorlopig nog het enige land dat
in staat is ongestraft een relance
van voldoende omvang tot stand
te brengen. Het heeft immers een
ruim overschot op de handelsbalans en een beperkt overheidstekort.
Omdat de verschillende Europese landen al te vaak geneigd
zijn hun eigen opties te kiezen
zonder voldoende rekening te
houden met rest, blijft het Europees verweer tegen de Amerikaanse en Japanse invloeden beperkt, zoniet onbestaande. Het
ontbreekt de Europese landen
aan voldoende politieke wil om
tot een echte en hechte monetaire unie te komen, waarbij de

Na een grondwetsherziening
en de overdracht van grote
bevoegdheids- en middelenpaketten naar de Gemeenschappen, kan men dan eindelijk beginnen aan een echte industriële
politiek, gericht op de nieuwe
technologieën en de modernisering van de traditionele sektoren.
Daarnaast moet er ook ruimte en
aandacht geschonken worden
aan de tertiaire of dienstensektor
omdat de tewerkstellingskreatle
precies in deze sektor te verwachten valt.
Zolang het jaarlijks overheidstekort in % van het BNP hoger ligt dan de jaarlijkse groei van
het BNP, blijft de intrestlast op de
schuldenlast toenemen (het zogenaamde sneeuwbaleffekt) en
worden wij gedwongen te saneren en te besparen. Enkel een
duidelijke bevoegdheidsafbakening tussen het nationale en het
regionale niveau én eigen fiskale
bevoegdheden voor de gemeenschappen kunnen deze echte sanering tot stand brengen. Er
bestaan geen wondermiddelen
om de zwaar verziekte toestand
gezond te maken. Dit vergt jarenlang volgehouden inspanning en
vooral begrotingsdiscipline en
uitgavensanering.
Het vooruitzicht van de gemeenschappelijke markt in 1992
moet onze politici aanzetten tot
spoed, teneinde de uitdagingen
van morgen aan te kunnen. De
huidige overgangsperiode moet
dan ook snel beëindigd worden.

Wllly Claes en Mark Eyskens: twee ekonomisch geschoolden die
allebei staan te dringen om premier te worden.
Geen van beiden onderkent echter de wezenlijke band tussen het
ekonomisch dossier en het vraagstuk van de staatshervorming.

Het land heeft behoefte aan
een stabiele regering die het vertrouwen herstelt en de toekomst
voorbereidt. Om te slagen moeten in de eerste plaats de oorzaken van de val van de vorige regering uit de weg geruimd worden. Dit wil zeggen het toepassen van de wet en het respekteren van de uitspraken van de
hoogste rechtskolleges. Wanneer dit met kan gaan wij een periode van grote instabiliteit tegemoet. Dit heeft een bevolking, die
zes jaar lang heeft ingeleverd,
niet verdiend en niet gewild.
André Geens
14 JANUARI 1988

Wïr=
„SOS-Ziekenhuizen Derde Wereld"

Een Europees initiatief
Een ziekenhuis in de Derde Wereld betekent voor
duizenden een oase. Veelal ontbreekt er echter het
nodige materiaal bij gebrek aan geldelijke middelen
Anderzijds belandt m de ontwikkelde wereld ieder
jaar (door afschrijving, nieuwe toepassingen en uitvindingen) voor miljoenen frank herbruikbaar hospitaalmateriaal op de schroothoop Dit alles bij gebrek
aan een goede opslag- en verzendorganisatie
ET hoeft geen betoog dat
het in deze noodgebieden
zeer ergerlijk overkomt
dat WIJ overtollige geneesmiddelen gevi/oonweg vernietigen na
dekwalifikatie
om te zvi^ijgen
over de voedseloverschotten

H

Het kan anders!
In Herent diende het St -Jozefsziekenhuis te sluiten en om te
schakelen naar een bejaardeninstelling De Gasthuiszusters en
de direktie waren zo vriendelijk
ons een flink deel van het betrokken materiaal (operatiekamers
radiologie-eenheid,
sterilisatiemachines, enz ) gratis te bezorgen Vrijwilligers — Technici o m
van Vredeseilanden" konden dit
materiaal uitbreken verpakken
en verzendklaar maken Somalia
— een der 20 armste landen ter
wereld — werd het gelukkig doel
Zo funktioneert daar nu een tweede ziekenhuis'

uit 6 verschillende lidstaten en
enkele EG-ambtenaren, hebben
Jaak Vandemeulebroucke en ikzelf een VZW opgericht om dit
, gat" in de ontwikkelingssamenwerking op te vullen
, Artsen zonder Grenzen" en
Apothekers zonder Grenzen"zorgen voor de technische afwerking Zo kunnen wij o m de
goederen stapelen in hun magazijnen Op 1 januari 1988 vertrok
de autowedren Parijs Dakar Een
hoop onnutte energieverspilling
voor enkele „grootheden Alleszins maakten wij er gebruik van
om een deel hulpgoederen mee
te-geven richting Mali en Maure
tanie Voor andere zendingen zal
de Europese Kommissie de vervoerkost dragen
Wie wil meewerken kan dit via
Veerie Wijffels die als vrijwilligster het Nederlandstalig sekretariaat leidt Opaallaan 66 te 1030
Schaarbeek tel 02/245 11 89

Wij kunnen meer!

Willy Kuijpers,
Lid van het E.P

Met Europese parlementsleden

Inpakken en wegwezen naar waar het nodig is'

(foto K Rondou)
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m uw rechten
en belangen te verdedigen
De deskundige medewerkers van
Onze Tijd staan u voortdurend bij met
u tgebreide informatie en mei goede raad
Zo leidt onze notaris u doorheen de
ingewikkelde doolhof van het erfrecht
Onze jurist geeft u uitleg bij de huurwet
geving of bij de rechten waarop u zich
als burger in dit land kunt beroepen
Onze financiële raadgever toont u aan
op welke wijze u als gepensioneerde
belastingen kunt besparen of vertelt u
welke beleggingsmogelijkheden de
financiële instellingen u te bieden hebben
U merkt het Onze Tijd is een erg
nuttig blad

ploeg van specialisten staat ter uwer
beschikking Hoe hoge bloeddruk ver
mijden '^ Wat te doen tegen rugpijn ' Bij
onze dokter kunt u met al uw vragen
terecht Hij zal ze graag beantMoorden
Onze Tijd is een aktief blad

tmJW MAANDBLAD VOORJONGE 50-PLUSSEBS

I m creatief bezig te zijn
Tuinieren knutselen woordspel
letjes handwerk
Het staat allemaal
in Onze Tijd U zult heel wat kunnen
opsteken uit onze moderubriek en
dank zij onze recepten tovert u de ver
rukkelijkste gerechten op tafel Indien u
een huisdier hebt zult u geboeid de
raadgevingen van onze dierenarts
doornemen Om nog maar te zwijgen
over onze boek en plaat besprekingen
of onze verha
\ len van toen
^ Onze Tijd is
i een uitermate
, boeiend
blad

' m in aktie te komen
Elke maand vindt U in Onze Tijd
een ruim aanbod aan aktiviteiten reizen
in binnen en buitenland lessenreeksen
kulturele manifestaties sportieve
programma s aangepast aan ieders
belangstelling en mogelijkheden
Met onze agenda in de hand kunt
u rustig uw keuze maken Onze Tijd
heeft ook oog en oor voor de pro
bleempjes en kleine beslommeringen
van elke dag
Al wat u op het hart ligt kunt u aan
ons kwijt Wij luisteren en geven u raad
Onze Tijd is een opgewekt blad
im gezond
• en fit te blijven
Een lezerspubliek in optimale kon
ditie daar heeft Onze Tijd heel wat
voor over Ontspanningsoefeningen
gymnastiek schoonheidstips
een

. **Kjjk, daar gaan vvy
nu ónze tjd voor nemend
VANAF
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Water is waardevol

De Zenne, een open riool
cy^>:^^^

Dat water waardevol is staat buiten kijf. Het menselijl< lichaam bestaat, zelfs na de feestdagen, uit zo'n
60 % water, bladeren en planten voor 70 tot 90 % en
bloed bevat meer dan 90 % water Algemeen wordt
aangenomen dat de mensen het amper drie dagen
zonder opname van vocht kan uithouden (heel wat
mensen houden het zelfs minder dan drie dagen uit).

ATER IS met alleen onvervangbaar als grondstof,
maar anderzijds beperkt
voorradig Wel is 75 % van het
aardoppervlak met water bedekt
maar 97 % van die 1,4 miljard kubieke kilometer water is zout water, en de overige 3 % bestaat grotendeels uit brak water en water ingevroren aan de poolkappen
Slechts 0,5 % van de totale hoeveelheid water kan onmiddellijk
aangewend worden voor menselijke konsumtie

W

Ons milieu heeft de jongste jaren heel wat beproevingen te
doorstaan gehad Het is de
hoogste tijd dat elkeen van ons bewust gemaakt wordt van de ernst
van de verschillende milieuproblemen, niet m het minst die van het
water
Een rivier die de reputatie heeft
een open riool te zijn is de Zenne
Haar bron ontstaat in het WaalsBrabantse dorpje ,,Steenkerke",
ten zuiden van Rebecq-Rognon, in
Battel, een gehucht van Machelen
vloeit de Zenne samen met de
Dijle en de Leuvense vaart

Zenne en
Zoniën
Een aantal mensen voelen ,,nattigheid" (om het in water-termen
Uit te drukken) en nemen initiatieven om de definitieve teloorgang
van de Zenne tegen te gaan
Een mooi voorbeeld is de
streekvereniging ,,Zenne en Zomen" Deze vereniging is een organisatie die zich ondermeer bezighoudt met milieuproblemen in
de bovenloop van de Zenne Rond
deze problemen hebben de men-

sen van deze vereniging al afvaardigingen van de drie gewesten
rond de tafel gekregen, dit tot hun
eigen vermondering want vroegere pogingen om deze afgevaardigden op kabinets-mveau bij elkaar te brengen mislukten, omdat
ZIJ met wilden vergaderingen op
het kabinet van een andere minister, van een andere gemeenschap en evenmin op nationaal
niveau
Zenne en Zomen is er dus terecht fier op dat zij als streek- en
mileiaktiegroep, drie gewesten
hebben samengekregen om zich
te bezinnen waar de eerste stappen moeten gezet worden om de
Zenne te zuiveren De vereniging
beschikt ook over dia-reeksen voor
de scholen, waar, aangepast volgens de leeftijd, causerieën kunnen gegeven worden over het biotoop de Zenne
Jaarlijks nemen zij stalen van
het Zennewater, steeds op dezelfde plaats, in aanwezigheid van
de veldwachters, van de afgevaardigden van Waters en Bossen en
van het kabinet van Leefmilieu, om
te laten onderzoeken en te bewijzen dat de slechte kwaliteit van het
wate jaar op jaar verergert
Interessant is ook het tweemaandelijks tijdschrift van Zenne
en Zomen dat dezelfde naam als
de vereniging draagt Dit periodiek
bevat een ruime waaier aan informatie streekmeuws, goed gestoffeerde dossiers, een uitgebreide
aktiviteitenkalender, enz
Mensen die belangstelling hebben voor de werking van Zenne en
Zomen kunnen terecht op de
redaktie- en administratie-adres
van de vereniging Kamerijkbos
60, 1510 Buizingen

Zenne en kerk te Heffen

Zenne,
zuiver water
Een recenter initiatief is het leefmilieukomitee ,,Zenne Zuiver Water" Dit komitee houdt zich in de
eerste plaats bezig met vervuiling
van de oppervlakte waters in het
bekken van de Zenne, meer bepaald in de benedenloop van de
rivier
Zopas verscheen een eerste lijvige publikatie, een bundeling van
de teksten van een aantal kolloquia over de benedenloop van de
Zenne Deze kolloquia hebben bijgedragen tot de verruiming van de
kennis inzake het waterprobleem
van de Zenne, ze liggen aan de
basis tot het nemen van maatregelen tegen vecdere verloedering
van het Zennewater
Naast een inleidende beschouwing van koordinator Wim Baetens en een woordje van de Mechelse schepen van Leefmilieu,

Zo mogelijk nog erger is het feit dat
Q E Z E tijd van het jaar, en dan vooral
" bij zacht weer, komt er een die jonge, soms al met te stevige plantsoort onrust over ons om toch maar te jes, echt gaan verkommeren Hierdoor
kunnen beginnen met het uitzaaien kunnen dan in eerste instantie bodemziekten ontstaan, maar deze plantjes
van enkele vroege gewassen
zullen later ook nog gemakkelijker
WIJ hebben reeds eerder gewaar- voortijdig gaan doorschieten en gevoeschuwd voor het binnenshuis uitzaaien liger zijn voor ziekten en voor plagen
in bakjes of teilen, omdat daar meer
warmte is dan licht, waardoor de planten gaan rekken, met alle nadelen
vandien
Uiteindelijk moeten die plantjes verspeend worden, wat dan weer zoveel
plaats meer inneemt, dat het soms
echt met doenbaar meer is
Indien wij dan met deze bakjes verhuizen naar de serre (kas) of bak, liggen de temperaturen daar dan meestal
zo laag, dat zelfs vrij stevige gewassen
het zo moeilijk krijgen dat de groei op
zijn minst volledig afgeremd wordt
Als gevolg hiervan kunnen wij het
beoogde doel, namelijk vroeger uitplanten, moeizamer bereiken

In de beste gevallen wordt het dan
toch maar een met zo schitterende
oogst

Dubbel
of driedubbel?
•aflJ kunnen uiteraard met deze
" ' ' plantjes verhuizen naar de serre,
waar wij intussen een soort bak hebben aangelegd, met desnoods enkele
of dubbele glasramen gedekt
Op die wijze proberen wij grote afkoeling te voorkomen, wij kunnen hiervoor trouwens ook nog een tijdelijk
bouwsel maken met plastiekfolie
Glas heeft wel het voordeel dat wij
's nachts, of liever 's avonds, daarboven kunnen dekken met alle mogelijk
isolerend matenaal, om er de warmte
nog beter in te houden
Daar nijpt echter het schoentje, want
men kan geen warmte vasthouden
wanneer die er met is'

Stedebouw, Ruimtelijke Ordening
en Landbouw, Firmin Verlinden,
bevat deze publikatie een uitgebreide tekst, met illustraties over
water en waterzuivering Stedebouwkundige Eddy Vandevenne
zet op deskundige wijze uiteen wat
het belang van zuiver water is, hoe
vervulling ontstaat en wat waterzuivering nu juist inhoudt Twee
systemen worden tegenover elkaar gesteld, het klassieke zuivenngsstation, en de alternatieve wijzen van waterzuivering
Het boek geeft ook een uitvoerige beschrijving van de ,,Balsemienfiets-route", een tocht van +
40 km langsheen de Zenne Ondanks de hoge graad van vervuiling heeft het bekken van de benedenloop van de Zenne, van Vilvoorde tot het Zennegat (samenvloeien van Zenne, Dijle en Leuvense vaart) echt nog mooie
landelijke plekjes
Bovendien krijgt de lezer nog
een greep uit de WV-brochure

Warmte is er wél wanneer de zon
schijnt, zelfs al is het nog maar februari , hoe later op het seizoen, hoe meer
warmte er kan vastgehouden worden
Indien wij dan toch vrij vroeg warme
gewassen buitenshuis zelf willen telen
moeten wij uiteraard zorgen voor een
extra warmtebron
Hierbij heeft men de keuze tussen
venwarmingskabel of een doodgewone
oudenwetse broei

Kabel
of broei?
• N alle zgn tuincentral kan men de
• zgn verwarmingskabels bekomen
Deze worden m de grond gelegd en
gewoon aangesloten op de elektrische
leiding Deze kabel is volkomen veilig
WIJ weten dat warmte stijgt, maar ook
dat WIJ deze „stijging ' moeten,.onderbreken" met glas of plastiekfolie, om
ze te houden waar ze moet zijn, n I
tussen en even boven de planten De

(Frans Croes 1981)

,,Heerlijkheid Mechelen", waarin
een aantal wandel- en fietspaden
zijn opgenomen in de omgeving
van de Zenne
Het boek wordt afgesloten met
de besluiten van de kolloquia.
Nogmaals wordt de nadruk gelegd
op het feit dat er dringend werk
dient gemaakt te worden van de
zuivering van de open riool. Men
komt tot de konklusie dat een klassiek waterzuivenngsstation voor
de kleine gemeenten van de bovenloop weinig perspektieven
biedt, enkel alternatieve stations
bieden hier een oplossing.
(ts)
De brochure „Zenne Zuiver
Water" Is verkritgbaar door storting van 150 fr. (verzendingskosten inbegr.) op rekening 0011773777-14 van Zenne Zuiver
Water. Voor verdere informatie
kan u steeds terecht bij Wim
Baetens, Heike 50 te 2930 Hembeek. Tel.: 015/41.44.16.

planten groeien hierbij bijzonder goed
en vooral stevig op Dtt komt dan omdat ze onderaan warmte hebben en boven uiteraard iets minder Wij weten
reeds van Vader Cats dat warme voeten en een koele kop voormensen
goed IS, wat zou dit dan met goed
zijn voor onze planten
WIJ kunnen het stroomvertiruik t»perken door niet te overdreven vroeg
te zaaien ook nog door in de late
avond al dan met zwaar te dekken met
allerlei matenaal en desnoods door
dubbele beglazing van de in de sene
aangelegcle bak
Pas gezaaide bakjes komen aan de
binnenkant (midden) van de l>ak. ook
de meer warmtebehoevende zaaisels
of verspeende planten Met sla en kolen moeten wij voorzichtig zijn. want
die kunne het meestal na een paar weken best doen met minder warmte
KkDedapper
14 JANUAfl 1988
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Jilui
U droomt van een
nieuwe auto. Alleen, waar
haalt u het geld vandaan?
Dat hoeft geen probleem te
zijn. Kom eens praten bij de
ASLK. Uw autolening, die
regelen wij snel. En voordelig. Want wij van de
ASLK, wij lossen geldproblemen op een gezonde en verstandige manier op.

ASLKi
Ook als u leent,
doen wij met u mee.

14 JANUARI 1988

M^t
Van 13 tot 24 januari heeft op de Heizel te Brussel
het 66ste Auto- Motor- en Rijwielsalon plaats. Elke dag
van 10 tot 18 uur en op 18 en 20 januari zelfs tot 21 uur.
Dit weekblad wil niet voorbijgaan aan dit gebeuren en
brengt enkele aspekten van het gegeven "mobiliteit"
ter sprake. Cijfers en kommentaren bij koop en verkoop, "schone" auto's, bij files, bij fietsen; ja zelfs bij
de waanzin van Parijs-Dakar...

SALON
auto-motorrjiwjel

„Schone" auto in de maak?

Minder vervuiling door uitiaatgassen
De ministerraad van de Europese Gemeenschap
heeft eind verleden jaar een richtlijn aangenomen
waardoor de luchtverontreiniging veroorzaal<t door
de uitlaatgassen van auto's met benzinemotoren met
de helft wordt teruggebracht. Tegen 1993 moeten
alle nieuwe auto's voldoen aan de nieuwe normen.

V

OOR sommige wagens, namelijk die met een grote
cylindennhoud, betekent
dit dat ze verplicht zijn loodvrije

benzine te gebruiken en uitgerust
moeten zijn met een speciale
duurdere uitlaat Volgens de deskundigen zal zo'n speciale uitlaat

tussen de 650 en 800 Ecu (1 Ecu
= 43 f r ) gaan kosten Kleine en
middenklasse wagens komen er
goedkoper vanaf, naar schatting
ongeveer 150 Ecu Hun motoren
zouden dusdanig kunnen worden
afgesteld dat ze op een minder
verontreinigend mengsel kunnen
rijden van meer lucht en minder
benzine'

voering van deze nieuwe regels
Zijn oktober 1988 voor nieuwe
modellen van meer dan 2000 cm^
inhoud, oktober 1991 voor wagens tussen de 1400 en 2000 m^,
terwijl de Kommissie nog de normen moet vaststellen die vanaf
1992 van toepassing zullen zijn
op wagens van minder dan 1400
cm3 En dit voor nieuwe wagens

Diesel?

Voor bestaande modellen zijn de
data respektievelijk oktober 1989
voor wagens van meer dan 2000

De date voorzien voor de uit-

cm3 en oktober 1993 voor de
kategorie tussen de 1400 en 2000
m3

Nu dient er nog een oplossing
te komen voor de dieselmotoren
die veel meer vervuilend zijn niettegenstaande zekere verbeteringen en de bijkomende voorschriften die door de Ministerraad werden aangenomen Een probleem
dat men noodzakelijk moet aanpakken gezien de toenemende
populariteit van dieselwagens

Advertentie

AUTOSALON
66' SALON AUTO-MOTOR-RIJWIEL
13-24 JAN '88 - BRUSSEL

BEZOEK DE KNACKSTAND IN DE PATIO, STAND NR 4 EN

WIN UW WINTERVAKANTIE
leder jaar staat het autosalon tml van verrassingen Nieuwe geavanceerde modellen worden geshowd adembenemende accessoires worden aan het pubtiek
prijsgegeven Kortom het autosalon is ntet alleen voor de autoireaks maar voor
alle mensen die bi] willen blijven een must Knack het tijdschnft voor mensen
die bij willen blijven vergast U er op een aangename verrassing AHe bezoekers
kunnen deelnemen aan de grote Knack Autosalon wedstrijd Misschien bent U
wel één van de winnaars van de prachtige skireaen
1ste prijs een prachtige 10 daagse skirets naar Castetio dl Fiemme Italië (Inbegrepen autocarreis voor twee personen hotel op basis van dubbelkamer half
|3ensioen skilessen ctubanimatie)
2de en 3de pnjs twee skireizen voor eén week naar Ktostertal in Oostenrijk {1
persoon voor een week halfjsension)
Daarnaast zijn er nog tal van andere prachtige prijzen te winnen
U hoeft slechts onderstaande bon volledig ingevuld te deponeren in de daartoe
bestemde urne op de KNACK stand en U maakt kans op eén van de vele mooie
prijzen (De winnaars worden vermeld m de KNACK van 3 februari 1988)

een imtiattef van

knack

DEELNEMINGSBON
NAAM
(DRUKLETTERS)
ADRES
STRAAT
POSTBUS
GEMEENTE

VOORN

Vlaamse truck bekroond

NR

Een jury bestaande uit gespecialiseerde joernalisten van gezaghebbende
bedri|fswaqenti|d-

schnften uit 13 Europese landen
heeft de nieuwe Daf 95 tot Truck
van het jaar 1988" verkozen

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 raffinaderijgassen

EBEB

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

De bekroning van dergelijke
mastodonten wordt nu reeds
twaalf jaar aangehouden en wordt
in de wereld van de grote-jongesvan-de-baan zowat als het evenement van het jaar beschouwd
Volgens het jury-verslag werd
deze mastodont gekozen voor het
zuinig brandstofverbruik, de ergonomisch ontworpen kabine en de
vele toepassingen die mogelijk
zijn met het nieuwe chassis
Prettig daarbij is te weten dat
voor de aanmaak van deze truck
voornamelijk Vlaams Sidmarstaal
wordt gebruikt en dat deze in het
Kempense Westerio wordt gemonteerd (binnenafwerking inbegrepen i) Eindhoven — de oude
DAF-zetel — zorgt dan voor verdere afwikkeling Men mag dus
stellen dat dit suksesnummer een
grotendeels Vlaamse produktie
IS DAF-WesterIo draait sinds
1962 en er zijn zo'n 1740 arbeiders tewerk gesteld
14 JANUARI 19m
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Rollende
cijfers
Wagenpark
blijft
groeien
Knsis of niet: het wagenpark m
ons land blijft groeien. Uit cijfers
van tiet Nationaal Instituut voor
de Statistiek (NIS) kan men leren
dat er tussen augustus '86 en
diezelfde maand '87 de provincie
Brababt verrijkt werd met 27.877
eenheden of 387 auto's op 1000
inwoners, gevolgd door Antwerpen met 361 per 1000 inwoners.
Maar Limburg, dat op de zesde
plaats komt met + 10.930 wagens komt op de eerste plaats wat
het grootste aantal procentueel
bijgekomen personenwagens betreft. De verdeling leert dat de
Vlaamse provincies de kop trekken, Limburg -i- 4,4 %; Antwerpen + 4 %; West-Vlaanderen +
4 %; Oost-Vlaanderen + 3,9 %;
Luksemburg -t- 3,5 %; Brabant
-I- 3,4 %; Namen -i- 3,4 %;
Henegouwwen + 2,7 % en Luik
-h 2,5 %.
Wat het aantal personenwagens per provincie betreft komt
men tot volgende verdeling.
Het Vlaamse Gewest (zonder
Brussel) 1.945.832 personenwagens. Het Waalse Gewest
1.059 548 Het Brusselse Gewest
354.909. Of 34 auto's op 100
inwoners. Net hetzelfde zoals Nederland en het gemiddelde van de
EEG. Enkele vergelijkingen: De
Bondsrepubliek 43, Frankrijk 38,
VSA 56, Japan 23. De USSR 4.

Japan wint
In 1986 kon Japan ons het
meest van z'n wagens slijten:
179.574.
De Bondsrepubliek: 109.360
Frankrijk: 100.048
Spanje: 29.471
Italië: 25.671
USSR: 21.050
Ver. Koninkrijk- 12.153

Brandstof
Het brandstofverbruik steeg
van 4 961 (in 1000 ton) in 1985 tot
5.459 (in 1000 ton) in 1986.
De
maximumprijzen
voor
brandstof van drie voorbije jaren
op een rijtje.
1986 1987 1987
Super
Normaal
Dieselolie
L.P.G.

31,10
30,00
24,18
14,81

25,54
24,51
17,54
10,00

26,20
25,50
17,80
10,44

De
verkooppunten
voor brandstof daalden
1983:
19841985:
1986:

7 068
6 742
6.207
5.633

Fletsverkoop
daalt
1985:
3.618.898
1986:
3.568.337
Alleen in de provincies Oost- en
West-Vlaanderen werden er meer
fietsen aangekocht

Bromfietsen ook.
1985:
362.750
1986;
356.108
Alleen in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen stijgt de
bromfietsenverkoop.
14 JANUARI 1988

KOMEN IN VERLEIDING

Kenners kiezen Karaat. Een produkt waar wij dan ook trots op zijn.
Verrassend van vormgeving. Fraai ogend. Kwaliteit, komfort en klasse.
Zeldzame klasse. De klant voelt zich de koning te rijk.
Hier spreekt vakmanschap van een kwarteeuw. En het prestige van de
Vlaamse fabrikant nummer één van het betere kantoormeubel.
Achter onze gevel langs de E19 Antwerpen-Brussel te Mechelen-Noord liggen
de grootste toonzalen in de Benelux op het vlak van kantoorinrichting.
Het betere meubel en het betere zitkomfort staat er zelfs tentoon aan een
betere prijs.
U bent altijd welkom - ook op zaterdag - van 8u.30 tot 17u.30 om U te
overtuigen van 25 jaar vakmanschap en van onze visie op het kantoor van de
21ste eeuw.

BUL

^

kantoormeubelen n.v.

Industriezone Noord II - 2800 Mechelen - Tel. : (015) 2110 00 (30 I.)
Telex : 29.355 bulo b - Telefax : (015) 20 99 59
Filiaal : Montoyerstraat 10 -1040 Brussel - Tel. (02) 512 99 18
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Beter openbaar vervoer en decentralisatie prioritair

Met z'n allen 186 dagen in de file
— Uitrusting met de nodige
kontrole-apparatüur.
— Tijdig de informatie doorgeven
zodra files ontstaan.
— Snelle radio-opvolging, met verduidelijking van de aard en het
aantal km, vermelding van de alternatieve wegen, tips voor de automobilisten.

In dit land swingen de files de pan uit. De radioberichten van elke dag herinneren er ons aan en wie zich
naar het werk in de grootstad spoedt slijt per week
uren in zijn of andermans wagen. De files, ze zijn niet
meer weg te cijferen. Een probleem dus en aan problemen dient gesleuteld. Omdat de overheid dat niet
doet gingen een aantal organisaties rond het probleem
studeren.
OT verleden jaar waren er
over het file-probleem in
België weinig statistische
gegevens bekend.

T

15 miljard
Feblac, de sindikale kanner van
auto- en motornjwielenkonstrukteurs en de federatie van de autoen rijwielnijverheid, de automotbielklubs en bonden, de federatie
van baanvervoerders, wegenbouwers en aanverwante verenigingen gooiden zich samen in de
strijd en richtten een aktiekomitee
op onder de ietwat vreemde naam
„Genoeg files!"
De groep, gealarmeerd door de
ekonomische gevolgen van het
file-probleem, bedacht volgende
eisen:
— aanpassing van de Infrastruktuur aan de verkeersdrukte,
— koördinatle van de wegenwerken,
— betere verkeers- en radlobegelelding,
— decentralisatie van de werkplaats met de nodige parkeermogelljkheden.
De organisaties berekenden dat
de soclaal-ekonomische kost van
de verkeersopstoppingen in België
zou om en bij de 15 miljard fr. bedraagt...
Aan de hand van de radloverkeersmededellngen hebben zij
de periode van 1 september 1986
tot en met 9 april 1987 en van 25
juni 1987 tot en met 31 augustus
1987 aan een onderzoek onderworpen.
Een analyse van de verkeersmededellngen, met betrekking op de files en de verkeersproblemen op de autosnel- en rijkswegen, levert een aantal konklusles
op.
— Het fileprobleem doet zich
nagenoeg op alle werkdagen voor
79 % van de bestudeerde kalenderdagen werden files vermeld, 96

% van de werkdagen. Op weekenddagen Is het vooral tijdens de
vakantiemaanden juli en augustus
en In mindere mate m december
druk.
— Vooral woensdag, donderdag
en vrijdag, zijn de zwarte dagen
voorde filerijder. In 95 % van alle
woens-, donder- en vrijdagen worden files vermeld, tegenover
slechts in 93 % van alle maan- en
dinsdagen.

Wat bij dit eisenprogramma opvalt IS het totale gebrek aan interesse voor het openbare vervoer.
Wij blijven ervan overtuigd dat een
beter uitgerust openbaar vervoer
een positieve stap is naar het ontwarren van de file-knoop. De stijging van de openbare vervoertarieven (+ 5,7 %), het inkrimpen
van de netlengte van deze dienstverlening (NN/IBS In 1970 4.164
km, in 1986 nog 3.618 km. De
NMVB in 1970 282 km, in 1986
nog 165 km!), en het sluiten van
tal van kleine stations werken afstotend en vervreemdend. Vanzelfsprekend speelt een samengaan met de daling (-12 %) van
de brandstofprijzen positief in op
het autorijden naar en van het
werk.

Top 10
— Meer dan 30 % van alle gemelde files doen zich voor bij het
bereiken van de Antwerpse en
Brusselse agglomeratie.
Een Top 10 zou er als volgt uit
zien:
1. Wommelgem
2. Kennedy-tunnel
3. Bertem
4. Overijse
5. Ternat
6. Sterrebeek
7. Zellik
8. Groot-Bijgaarden
9. Groenendaal
10. Leonardkrulspunt
De gemiddelde flleduur bedraagt 81 minuten, deze neemt af
van september tot januari en klimt
op tot het hoogste niveau in augustus.
Op maandag en vrijdag duren
de files het langst, gemiddeld 85
en 83 minuten.

186 werkdagen file
Verkeersopstoppingen leiden
tot grote kosten van allerlei aard.
Hier een raming.
— 34,7 % of 1.277.862 personen van de aktieve bevolking gebruikt de auto dagelijks voor professionele verplaatsingen (het zogenaamde woon-werkverkeer).

Deze week
in Knack Magazine
Wat wil de CVP?
De CVP laat het initiatief in deze post-elektorale faze duidelijk aan de socialisten: wie wil meeregeren,
moet zijn programma laten zien. Maar wat wil de
CVP dan zelf? Knack stelde die vraag aan verschillende Vlaamse kristen-demokraten.
Enquête

Hard op de Tong

Knack hervat zijn maandelijkse
enquêtes, waarin er gepolst wordt
naar de politicus van wic ondervraagde mensen denken dat hij
een grote rol moet spelen in het
bestuur van het land. Een eerste
peiling sinds de verkiezingen

Al het kwade dat over televisie
wordt verteld, is waar, maar TV
IS nog veel meer Dat betoogt BRTjournalist William van Laeken in
een lezing waarmee hij het nieuwe Hard op de Tong-seizoen
opent, dal geheel aan de beeldkultuur IS gewijd Zijn tekst, deze
week in Knack

Eritrea vecht al decennia tegen het
Ethiopische leger en sinds enkele
jaren ook legen de honger. En dat
spook waart er weer rond: Eritrea
heeft geen eten meer. Een reportage

Witte vlekken

— Gedurende de observatieperiode van 229 filedagen werden
1.267 files gemeld.

Advertentie

Honger in Eritrea

5. Decentralisatie van de werkplaats
Voldoende spreiding van de
werkplaatsen. Het ontvetten van
Brussel dus.

Viewpoint

17 kunstenaars, 58 werken: het
Brusselse museum voor moderne
kunst bracht het puikje van de
jonge Britse kunst bijeen in het
Viewpoint-projekt Wat blijki'' De
triomf van het post-modernisme

Ternat, Zellik, Groot-Bijgaarden: ,,paspunten" voor file-rijders...
— De gemiddelde bezettingsgraad per wagen bedraagt 1,335.
957.200 wagens worden dagelijks
gebruikt voor professionele verplaatsingen.
— Dagelijks staan gemiddeld
430.740 wagens gedurende 14,11
minuten
In een verkeersopstopping.
— Gedurende 186 werkdagen
staat men In een file
— De verdeling van de fllerijders
bedraagt: 42 % arbeiders en 58 %
bedienden.
— De waardering van de tijd bedraagt voor de arbeiders en bedienden respektievelijk 445 fr /uur
en 613 fr./uur (1986).
— De gemiddelde benzineprijs
(1986) bedraagt 26,76 fr
— Het stop-and-go verkeer leidt
tot een extra-brandstofverbruik
van 35 %.
— De totale wachttijd bedraagt
ruim 25 miljoen uur per jaar voor
alle wachtenden in personenwagens, ofwel 8 miljoen minuten per
werkdag.
— De kost van de wachttijd (inklusief extra-brandstofverbruik)
bedraagt 14.919.213.565 fr.
Vertrekkend vanuit deze (benaderende) wetenschap heeft ,,Genoeg files" Vijf eisen geformuleerd
die door de automobielgroepen
(waaronder VAB-VTB) en de andere organisaties werden aangenomen

— aangepaste signalisatie, zoals
koördinatle van de verkeerslichten,
— met over een overdreven lengte
en niet te veel tegelijkertijd,
— voorafgaandelijke informatie.
3. Verkeersbegeleiding
Korrekte en tijdige Informatie
met kans op een alternatieve
route.
4. Verkeersinformatie op radio
— Voldoende personeel om de informatie te vergaren.

Deze problematiek is een witte
vlek in een nochtans boelend dossier waarin, naar onze mening, de
decentralisatie van de overheidsdiensten — vooral in Brussel —
nog dieper dient uitgewerkt te worden.

(m.v.l.)
Wie meer wil weten omtrent het aktiekomitee „Genoeg files" kan kontakt opnemen met Feblac, Woluwedal 46, bus 13 te 1200 Brussel
(02/771.25.80). Een uitgebreide dokumentatlemap ligt ter beschikking.

SALON
auto-motorrijwiel

Vijf eisen
1. Aanpassen van de mfrastruktuur
De wegen moeten aangepast
worden aan de verkeersdrukte.
— aanpassen van de knooppunten op de grote verkeersaders,
— wegwerken van de knelpunten
(bij hellingen speciaal baanvak
voor trage voertuigen).
2. Koördinatie van de wegenwerken
Betere planning van de wegenwerken en overleg tussen de verschillende instanties die bij het wegenbeleid betrokken zijn,
— timing buiten de spitsuren, bv.
's nachts.

openingsuren: 10~18u
opl8en20januari:10-21u
FEBIAC vzv
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Van dag
tot dag

Z Ned 1 - 19 00
Pompy de Robodoll, kinderprogramma
Z Ned 1 - 19 05
Countdown, popmuziek
Z Ned 1 - 20 33
Moonlighting, serie
Z Ned 1 - 2310
Pm up club, gevarieerd programma
Z Ned 2 - 20 20
Avondvoorstelling: Opnieuw beginnen, TV-film
Z Ned 2 - 23 00
Deja vu, kortfilm

*

Zaterdag 16 jan.
Z BRT 1 - 1210
Skiën, reportage
Z BRT 1 - 16 00
Hete miljoenen,-film
Z BRT 1 - 18 10
Klimop, tienermagazine
Z BRT 1 - 19 05
Boeketje Vlaanderen, toeristisch magazine
Z BRT 1 - 20 20
Tijd om te leven, TV-film
Z BRT 1 - 21 55
RIgoletto, grappige fragmenten
Z BRT 1 - 22 25
Sport op zaterdag
Z BRT 1 - 22 55
De vereffenaar, serie
Z BRT 1 - 23 45
Poolshoogte, astronomisch magazine
Z Ned 1 - 15 00
De Carsons, serie
Z Ned 1 - 15 45
Grote verhalen voor kleine mensen.
Koning David
Z Ned 1 - 15 50
De Wuzzels, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 16 15
Silas, jeugdserie
Z Ned 1 - 19 00
Ferdy de mier, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 20 28
Herble is de pisang, film
Z Ned 1 - 22 50
St. Elsewhere, serie
Z Ned 1 - 23 56
Een stem m de mist, film
Z Ned 2 - 19 57
Veronica film, filmrubriek
Z Ned 2 - 20 20
Passies, dok serie
Z Ned 2 - 20 45
Passion Flower, TV-film

Zondag 17 jan.
Z BRT 1 - 11 00
De zevende dag, konfrontatie en Zeven op zeven
Z BRT 1 - 12 45
Koncert, Haffnersymfonie van fi^ozart
Z BRT 1 - 14 30
Hockey, jeugdfilm
Z BRT 1 - 15 45
Eiland, kunstmagazine
Z BRT 1 - 16 45
Wij, Heren van Zichem; serie
Z BRT 1 - 18 10
Er was een keer.... De ontevreden
edelen
Z BRT 1 - 18 20
Leven... en laten leven, natuurkwis
Z BRT 1 - 20 40
Langs de kade, serie
Z BRT 1 - 21 40
Stijl, experts keuren antiek
Z BRT2 - 15 00
Stadion, 3 uur sport
Z Ned 1 - 15 30
Zeg 'ns aaa, serie
Z Ned 1 - 15 55
Eastenders, serie
Z Ned 1 - 16 25
De baas in huis?, serie
Z Ned 1 - 16 50
Buch, kuituur
Z Ned 1 - 18 11
Film van Ome vyiHem
Z Ned 1 - 18 33
De avonturen van Teddy Ruxpin, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 18 55
Kwik en Flupke, tekenfilmserie
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Donderdag 21 jan.

Kit Preston (Dons Day) wordt geteisterd door een onbekende belager
(Rex Harrison) in ,,Midnight Lace" Zaterdag 16januari op Ned 1, om
23u55

Z Ned 1 - 19 50
Zeg 'ns aaa, serie
Z Ned 1 - 20 15
Perry Mason, serie
' '
Z Ned 1 - 22 21
Golden girls, serie
Z Ned 2 - 20 10
Van Dis in de ijsbreker, praatshow
Z Ned 2 - 22 13
VPRO-cinema: Bad timing

Maandag 18 jan.
Z BRT 1 - 18 10
Kameleon, doe-programma voor kinderen
Z BRT 1 - 18 35
Avonturenbaai, jeugdserie
Z BRT 1 - 20 10
Kurtoisie, lessen in hoffelijkheid
Z BRT 1 - 20 15
Huwelijk en oorlog, serie
Z BRT 1 - 21 15
Wikken en wegen, verbruikersmagazine
Z BRT 1 - 22 05
Ommekaar: zeilkamp voor kankerpatientjes, info
Z BRT2 - 19 15
Zonen en dochters, serie
Z BRT2 - 20 15
Extra-time, sportmagazine
Z BRT2 - 20 50
Blikvanger, modemagazine
Z BRT 2 - 21 45
Paul Daniels magie show
Z Ned 1 - 17 00
Magiers en monsters, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 17 46
Foofur, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 18 00
Toppop, muziekprogramma
Z Ned 1 - 19 00
Wordt vervolgd, tekenfilms
Z Ned 1 - 22 20
Late Late Lien Show, amusementsprogramma
Z Ned 2 - 19 27
Hanky Panky, film
Z Ned 2 - 21 30
God in Vlaanderen, dok

Dinsdag 19 jan.
n BRT 1 - 18 10
Sprookjesteater, Francis Verdoodt
vertelt
Z BRT1 - 18 25
Mik, Mak en Mon, SF-serie
Z BRT 1 - 18 35
De kruisboog, jeugdserie
Z BRT 1 - 19 00
60 + , seniorenmagazine
Z BRT 1 - 20 20
I.Q., kwis
Z BRT 1 - 20 50

Sinja Mosa, serie
Z BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, serie
Z BRT 2 - 2015
Modem: de eerste loodjes, info
Z BRT 2 - 20 40
Mike, praatshow
Z BRT 2 - 2210
Koncert, Alpijnse symfonie van Richard Strauss
Z Ned 1 - 15 30
Rosco's Rad van avontuur, kinderprogramma
Z Ned 1 - 15 50
Bassie en Adriaan en de verdwenen
kroon, serie
Z Ned 1 - 16 15
Alf op Melmac, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 17 46
Tros popformule, popmuziek
Z Ned 1 - 19 00
Familie Oudenrijn, serie
Z Ned 2 - 19 12
Verdacht (van winkeldiefstal), serie
Z Ned 2 - 20 20
Rol en Rol, voor en over vrouwen
Z Ned 2 - 21 30
Lang leve de mode, modeserie

Woensdag 20 jan.
Z BRT1 - 15 00
Er was eens... het leven, tekenfilmsene
Z BRT 1 - 15 25
De avonturen van Teddy Ruxpin, tekenfilmserie
Z BRT 1 - 15 45
Verhalen en legenden, John Henry
Z BRT 1 - 16 35
Klimop, tienermagazine
Z BRT 1 - 18 10
Choky's uitdaging, jeugdserie
Z BRT 1 - 18 35
Kilimanjaro, nieuws voor tieners
Z BRT 1 - 20 10
Kurtoisie, lessen in hoffelijkheid
C BRT 1 - 2015
The magie of David Copperf ield, goochelshow
Z BRT 1 - 21 05
Wie schrijft die blijft, literair magazine
Z BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, serie
Z BRT2 - 19 25
Oshin, sene
Z BRT2 - 20 15
The Philadelphia story, film
Z Ned 1 - 15 30
Seabert, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 15 45
De grote meneer Kaktus show, voor
kinderen
Z Ned 1 - 16 15
Crossbow, jeugserie
Z Ned 1 - 16 40
Dynasty, serie
Z Ned 1 - 18 08
Family Ties, serie

Z BRT 1 - 18 10
Fame, jeugdsene
Z BRT 1 - 19 00
Europese volkskultuur. Het woud
sterft
Z BRT 1 - 20 20
Hoger-Lager, spelprogramma
Z BRT 1 - 21 05
Panorama, duidmgsmagazine
Z BRT 1 - 21 55
Chateauvallon, serie
Z BRT 1 - 1917
Zonen en dochters, sene
Z BRT 1 - 2015
De toverfluit, opera van Mozart
Z Ned 1 - 16 00
De reuzen van het woud, natuurdok
Z Ned 1 - 16 25
Lassie, serie
Z Ned 1 - 16 50
Kinderkrant, een blad voor kinderen
op tv
Z Ned 1 - 19 00
Nathalie, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 21 55
Surfspecial, sportieve dokumentaire
Z Ned 2 - 19 12
De baas in huis?, serie
Z Ned 2 - 20 02
Beperkte dijkbewaking, hoogtepunten van Gerard Cox en Rients Gratama
vanuit De Hanzehof

Een film
per dag
Zaterdag 16 jan.
Midnight Lace
Amerik misdaadfilm van David Miller uit 1960 met Dons Day, Rex Harrison, Myrna Loy, e a De jonge Amerikaanse Kit Preston is pas getrouwd
met de rijke Londense zakenman Tony
Preston Nadat zij enkele anonieme
doodsbedreigingen heeft ontvangen,
besluiten zij te verhuizen naar Schotland (Ned. 1, om23u.55)

Zondag 17 jan.
Bad Timing
Psychiater Alex Linden is hopeloos
verliefd op Milena, een geheimzinnige
Tsjechische vrouw Wanneer die op
een avond bewusteloos wordt aangetroffen, beweert Alex dat zij een overdosis pillen heeft geslikt Britse film
uit 1980 met Art Garfunkel, Theresa
Russell, e a (Ned. 2, om 22u.13)

IVIaandag 18 jan.
Hanky Panky
Amerikaanse thnller van Sidney Poitier uit 1982 met Gene Wilder, Gildat
Radner en Richar Widmark Michael
Jordan, een nogal verstrooide architekt
uit Chicago, wordt in New York van spionage verdacht en uiteindelijk zelfs
van moord beschuldigd (Ned. 2, om
19U.27)

Dinsdag 19 jan.
Vrijdag 22 jan.
Z BRT 1 - 18 05
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie
Z BRT 1 - 18 30
Bingo!, hitparade
Z BRT 1 - 20 20
Kurtoisie, les in hoffelijkheid
Z BRT 1 - 20 25
Premiere, filmnieuws
Z BRT 1 - 20 55
Rijk en befaamd, film
Z BRT 1 - 22 50
Filmspot, achtergrondinformatie bij
film
Z BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, serie
Z BRT2 - 19 25
Oshin, serie
Z BRT2 - 20 20
Extra-time, sportmagazine
Z BRT2 - 20 50
Transatlantiek, info-sene
Z BRT 2 - 21 50
Koncert, Macbeth van Richard
Strauss
Z Ned 1 • 14 30
In de schaudw van de troon, film
Z Ned 1 - 17 46
De parabels, serie vertellingen ontleend aan de bijbel
Z Ned 1 - 18 00
Alvin en z'n boefjes, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 19 00
Throb, komische reeks
Z Ned 1 - 19 25
Mijn dochter en Ik, serie
Z Ned 1 - 20 28
Twee banen op éen kussen..., sene
Z Ned 1 - 23 22
In 't holst van de nacht, sene
Z Ned 2 - 20 00
,,V", SF-sene
n Ned 2 - 23 35
een school voor Danny Lee, film

Edith's Tagebuch
Edith droomt van een betere wereld
en hoopt die te realiseren via haar politiek engagement Duitse film uit 1986
met Angela Winkler en Leopold von
Verschuer (RTBF 1, om 22u.45)

Woensdag 20 jan.
The Philadelphia Story
Amenk film uit 1940 met Kathenne
Hepburn, Cary Grant en James Stewart Tracy Lord staat op het punt te
trouwen met George Kittredge wanneer haar ex-echtgenoot Dexter Haven
onverwacht in het huis van de familie
Lord opduikt (TV 2, om 20u.15)

Donderdag 21 jan.
Rive droite, rive gauche
Franse film uit 1984 met Nathalie
Baye, Gerard Depardieu, Carole Bouquet, e a De gehuwde advokaat Paul
Senanques wordt smoorverliefd op Sacha Vernakis, een jonge alleenstaande
moeder (RTBF 1, om 20u.25)

Vrijdag 22 jan.
Rich and Famous
In 1959 studeert Merry Noel af aan
het Smith College Tien jaar later ontmoet ZIJ haar schoolvriendin Liz Hamilton, die net de National Writer's Award
heeft ontvangen voor haar eerste roman Amerik film van George Cukor
uit 1981 met Jacqueline Bisset en Candice Bergen (BRT 1, om 20u.55)

m
In enkele zijzaaltjes
van het Autosalon is er
ook aandacht voor fietsen. Zij staan er een
beetje zijdelings en
verweesd bi|. Een hoop
simpele buizen op rubberen banden tussen
^ ^ * ^ J
het vele en agressieve
^ ^ f t ^ f B
koetswerk dat ons
^^^^^'P
overstelpt en ver^ ^ B ^ ^ ^
smacht. Naast dit ge^ ^ ^ ^ k weid
zijn
fietsen
^^ ^
slechts blinkende een^ ^ ^ ^ voud.
Nu het Autosalon
doldraait wil Ik de lof
van de flets zingen, de ode aan de wlelerende raderen, een lied van pure liefde
voor de haast goddelijke beweging van
het trappen. Want een fietser voelt zich
half-hemels, half-aards. Nog nauwelijks
mens, nog net niet god. Hij zwoegt maar
zweeft.
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Faliquid
Mijn eerste fiets, die op een fiets leek,
was een afdragertje. Heel het mannelijke
deel van onze familie was er groot op
geworden. De meisjes die het waagden
hem te bestijgen, een been door het
frame, werden hardhandig verwijderd.
Die flets was een deel van onze familie
en droeg bovendien een naam: 't Groeneke, naar de kleur die er ooit had opgezeten.
't Groen-eke, en toch weer geen kinderfiets maar een tussendetwee; zoals
jongens van die leeftijd. Een schat van
een fiets, wendbaar bovendien en uiterst
snel in de finish. Maar bovenal betrouwbaar, als het moest.
't Groeneke stond steeds bij de hand
en deelde mijn lief en leed, reed mee uit
op avontuur en op verovering en op
ontdekking van het vele dat een knaap
dient te ontdekken. Maar hij bracht ook
de weinig fraaie schoolrapporten mee
naar huis.
Met 't Groeneke werd ook de stad
ontdekt, met 't Groeneke werd naar de
Welpen gereden.
Naar verre familie, doorgaans met de
veilige schaduw van vader in de rug, zelf
een doorwinterd fletser. Men heeft het
van niet ver... Met 't Groeneke werd
gebedevaard en naar de eerste amoereuze afspraak gereden.
En toen zakte 't Groeneke door z'n oud
karkas, want tot op de draad versleten.
Om bij te wenen, 't Groeneke was een
medeplichtige geworden, een handlanger. Een bloedsbroeder. Iemand die geheimen kon bewaren en zwijgen.
De wonde heelde uitzonderlijk traag
maar genas, dank zij het fietsen. Dit keer
op een grote fiets met versnellingen. Een
flets om bergen mee te verzetten, om
tegen de Ardennen aan te gaan, een fiets
om de elementen te trotseren en te sieren met de mooiste rozen uit het schietkraam. En met een kermtslief op de buis.
Mijn God, wat zijn dit verhalen uit een
andere tijd. Een tijd waarin de goegemeente je nakeek en je merkte een glimlach op de lippen. Nu mijdt iedereen de
fietsers, die nieuwe zondagrijders die
einders schenden en voorzichtigheid
vooral van anderen verwachten.
Een andere tijd waarin de fiets nog een
sociale betekenis had, nu is hij een verlengstuk van het joggingpak. Met de fiets
werd het menselijk kontakt verzekerd.
Een fiets zong als een levenslied, met
een Traan & een Lach. Nu kun je evengoed op zo'n wielenloos geraamte in de
badkamer je rondjes zweten.
Op een donkere nacht in november
werd mij de fiets gestolen. De Rijkswacht
speurde tevergeefs en gaf het zoeken
op, maar niet Ik. Tot ik dan ook in oog
met hem stond; hij gekneusd, ik gekwetst van binnen. Maar beiden blij als
een kind. De tranen kwamen mij in de
ogen. Hij boog het hoofd en streek het
stuur langs mijn dijen. Oude liefde poetste hem en mij weer op en alles kwam
weer goed. De mensen zagen het aan
ons.
Tot hij écht oud werd en de tekens
ervan niet meer konden weggeverfd worden. Maar dieven hadden daar geen hart
voor. Tereke.
Ik heb mij nooit meer een fiets gekocht.
Maar telkens als ik mi|n dochter zingend het tuinpad hoor uitfietsen springt
mijn hart op. Het lied klinkt half-aards,
half-hemels. Het klinkt goed zo.
Prille latinisten noemden hun stalen
ros Faliquid. Aliquid wil zeggen Iets.
Merkt u de hoofdletters?
•
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Het betere restaurant zoals we dat nu kennen is natuurlijk geen Franse ekskluziviteit. Het kwam enkel in
Frankrijk tot eerste bloei. Dat gebeurde door de revolutie, toen de adel haar hofhuishouding diende op te
geven en de koks elders emplooi moestene zoeken.
Vele van deze welgestelde ,,chefs" begonnen dan
maar restaurants, eerst in de Palais Royal Kolonnades nabij het Louvre. Van toen af kon iedere ,,citoyen"
van hun kulinair kunnen genieten, als zijn beurs maar
gespekt genoeg was.
ET Franse gastronomische genie bleef met beperkt tot het vasteland
Wie met Air France vliegt, kan aan
boord mm of meer behoorlijk eten
en dat wil wat zeggen En wie met
de France van Le Havre naar New
York vaart, hoeft geen heimwee
naar het kontinent achter zich te
hebben Het schip heeft een eigen
bakkerij, slagerij, viskeuken,
groenteruim, enz en de keuken
telt 180 personeelsleden
De
eerste chef is meester Le Huede
die op 14-jarige leeftijd zijn loopbaan begon als koksmaatje m het
befaamde Prunier m Parijs Na
een ervaring op verschillende
schepen van de French Line werd
hij chef op de legendarische lie de
France die van 1927 tot 1958 m
vaart was (tijdens de oorlog als
troepentransportschip)

H

Over zijn tijd op deze luxepaketboot kan hij mooie anekdotes vertellen, zoals de merkwaardige uitvinding van een nieuw gerecht Op de voorlaatste nacht
voor de aankomst gaat de captain's gala door, waarbij de kapitein in eerste klasse dineert met
aan zijn tafel de belangrijkste passagiers Die avond zou er als
hoofdgerecht turbot souffle sur-

prise opgediend worden De naam
zou profetisch blijken
In de keuken bracht een hulpje
de tarbot op een zilveren schaal
naar de vis-chef die er de saus zou
over gieten Door een plotse beweging van het schip gleed de vis
evenwel van de schaal en viel m
wel honderd stukjes Alleen kop en
staart bleven heel Paniek in de
keuken Aleen de chef deed een
snelle denkoefening en herinnerde
zich dat m tweede klasse tongreepjes op het menu stonden
Dus liet hij tussen kop en staart
tongreepjes leggen, daarop een
laagje champginonpuree die voor
nog een ander gerecht bestemd
was, dan weer tongreepjes en
tenslotte de oorspronkelijk voor
tarbot bedoelde saus
De genodigden vonden de verrassingstarbot heerlijk Alleen de
kapitein vermoedde dat er iets mis
gegaan was De schotel werd 15
minuten te laat opgediend en zijn
keuken muntte toch uit door klokvaste efficiëntie Turbot souffle
surprise is dus een in wezen vnj
gemakkelijk feestrecept Alleen
een kwestie van aan tarbotkoppen
en -staarten te geraken Maar die
brengt uw visboer wel mee van de
vismijn
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^nihoudan
Vlaanderen beschikt over een van de dichtste museumnetwerken ter wereld. Zo'n 350 musea zijn publiek toegankelijk en jaarlijks komen er nieuwe bij.
Maar tot dusver bestond er hier geen specifieke opleiding inzake museummanagement en museumtechnieken. Daar komt nu verandering in.

In onze opgave met volgnummer 205 zochten wij
naar een gedicht van Remco Campert, ,, Verzet begint niet met grote woorden".
N Vlaanderen winnen de regionale en tematische musea
Uit de juiste inzendingen werd niemand minder dan
en ook deze met een privaatHerwig Verleyen uit Brugge geloot. Verleyen is immers rechterlijke struktuur aan belang
Daardoor ontstond een dringende
zelf een veelbelovende jonge dichter. Proficiat.

I

IJ wijze van afwisseling
grijpen we voor een aantal edities terug naar een
vorig stramien Aan U wordt gevraagd uit te pluizen wie volgende
zinnen schreef of uitsprak Soms
zullen WIJ U helpen met het geven
van een tip

B

Deze week zoeken we een
Frans auteur wiens kracht lag in
de schildering van de zielige massamens en in de psychologische
ontleding van zijn figuren Hij overleed in 1902
,,/Wen heeft zichi kwaad gemaakt
tegen de woorden Mijn misdaad
bestaat
erin de
letterkundige
nieuwsgierigheid gehad te hebben
de volkstaal op te rapen en in om-

gewerkte

vorm te gebruiken

( )

Ik verdedig mij met fvlijn werk
zal mij verdedigen Het is een werk
vol waarheid het is de eerste roman over het volk die met liegt en
die de geur van het volk in zich
draagt En men mag met besluiten
dat heel het volk slecht is, want
mijn personages zijn met slecht
ZIJ zijn slechts onwetend en verdorven door de omgeving van het
ruwe werk en de ellende waarin zij
leven
"
U hebt tijd tot om het resultaat
van uw opzoeking naar ons door
te sturen tot maandag 25 januari
WIJ,,,Meespelen(207)",
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel
Veel geluk

noodzaak aan een gedegen opleiding, zowel voor amateurs als voor
degenen die professioneel met de
materie betrokken zijn Het nu binnen het Hoger Architektuunnstituut St -Lucas in Gent opgericht
Instituut voor Konservatie en
Restauratie wil opleidingen verstrekken betreffende het behoud
van ons historische en kulturele
erfgoed
Het eerste initiatief is een intensieve stoom-cyclus (4 zaterdagen
van 27 februari tot 26 maart) die
een basisopleiding verschaft betreffende museumontwikkeling en
beheer, museale konservatie en
presentatie Dit gekondenseerde
praktijkpakket richt zich tot ieder
die belangstelling heeft voor of betrokken IS bij de museumwerking
jonger museumpersoneel, af-

gestudeerden die solliciteren in de
sektor kultuurkonservermg, leden
van kulturele raden, personen die
werken in de toenstische wereld of
aan de uitbouw van een bedrijfsmuseum, verzamelaars die
hun kollektie adekwaat willen beheren of tentoonstellen
m feite
tot iedere kulturele werker of geïnteresseerde die een patrimonium
voor of naast zich heeft
De lessen worden gegeven door
een 30-tal ervaren docenten met
vaak een ruime faam binnen hun
vakgebied De deelnemers ontvangen een syllabus met de samenvatting van de belangrijkste
lezingen plus een uitvoerige dokumentatie De totale kostprijs bedraagt 4 500 frank (korting voor
jongeren) Na afloop wordt een getuigschrift uitgereikt Alle informatie vanaf einde januari op volgend
adres Instituut voor Konservatie
en Restauratie, Zwartezusterstraat
34, 9000 Gent (091/23 42 90, vragen naar mevr. Van Malderen)
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Een nieuwe bundel essays van Libert Vander Kerken

Luisteren naar de stilte
Bloemen
,,Ingewikkelde zaken uitleggen is eigenlijk niet zo
moeilijk, het duurt alleen lang. Moeilijker is het eenvoudige dingen begrijpelijk te maken, dingen die niet
meer verder uiteen te leggen zijn, maar die in zich
moeten gezien en ontdekt worden" (p. 173). Deze uitspraak van Libert Vander Kerken, nu prof. emeritus
aan de UFSIA, staat bijna haaks op de indrus die de
lektuur van zijn essays nalaat.
I ET gemak en de helderheid logische toelichting Door citaten
waarmee hij alledaagse
uit de literatuur gaan op het eerste
menselijke
ervaringen gezicht onbeduidende situaties
diepgaand weet te belichten, kan sprankelen van zin Heel dikwijls
men om de drie weken inde Stan- mondt de gedachtengang uit op
daard der Letteren ervaren Na de diepste menselijke ervaring en
Wachten op de tram (1984) en Wo- het ter sprake brengen van God is
nen aan de zuidkant (1985) ver- dan geen dogmatisch spreken
scheen onlang een derde bundemaar ligt telkens m het verlengde
ling van een dertigtal essays die van een existentiële beleving
vroeger in de SdL verschenen
Gedragen door een rijke levenservaring en een grote mensenkenKern en cirkel
nis getuigen deze essays van een
Het boek kreeg de titel mee van filosofische die nergens het echte
het eerste essay maar in dezelfde leven uit het oog verliest ,,Veel
sfeer bewegen zich ook alle an- hedendaagse filosofen — als men
dere thema's die aan bod komen ze nog filosofen, d i mensen op
als daar zijn tijd, verwondering, zoek naar wijsheid, mag noemen
het wachten, reizen, het vergeten, — durven de vraag naar de zin
vertrouwen, de taal, het gesprek, van het leven met meer aanraken
de aandacht, enz Uitgangspunt ( ) en verhezen zich in formele bevan Vander Kerken is nu eens een schouwingen omtrent denkmethoeenvoudig feit of vaststelling, dan den" (p 163) Het omgekeerde
weer een uitspraak van een filo- geldt voor de auteur zelf Als echte
soof, literator of zelfs een volks ge- vriend van de wijsheid (philoszegde Dan weiden de gedachten sophos) neemt hij de lezer mee op
weg naar zeer elementaire aspekuit als brede cirkels rond de kern
Versleten woorden klinken vaak ten van het leven en geeft ze een
verrassend nieuw door een etymo- ongewone dimensie

Uw auto IS uw V ri)heid, dat is ]uist Maar als u om
'm af te betalen maandenlang het brood uit de mond
moet sparen, wordt die vriiheid een zeer relatief tjegrip
Daarom zullen de voordelen van de autolening van de
Kredietbank u vast interesseren
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Die weg is vaak erg poëtisch,
dan weer vol fijne humor Een
tocht ook vol namen, bekende en
minder bekende Een eventuele
index zou, tussen Bertus Aafjes en
Michel Vovelle, tientallen namen
geven van historici, politici, filosofen, kunstenaars en literatoren,
met een duidelijke voorkeur voor
de Franse letterkunde, maar ook
Chesterton is nooit veraf Tussendoor zijn er veel bloemen te plukken uitspraken over opvoeding,
onderwijs, poëzie
De gevarieerde en rijke inhoud
van deze essays, de citaten en
sententies, doen denken aan
Seneca De auteur van De vita
beata gaf in zijn Brieven aan Lualius zijn Romeinse lezers een
geestelijk houvast in een bewogen
periode
Het komt ons voor dat de auteur
van Mensen willen gelukkig zijn
(1979) m zijn veelgelezen en geprezen bijdragen aan de SdL de
thematiek van het geluk verder uitdiept m een veelheid van
aspekten.
Aanbevolen lektuur voor dertig
stille winteravonden
l.p.

— Luisteren naar de stilte. Libert
Vander Kerken. Uitg. DNB/Pelckmans, Kapellen, 1987.179 biz., 550
fr.

Met Libert Vander Kerken luisteren naar de stilte

Eerste voordeel van deze lenmg is dat ze super
voordelig IS Kijk naar de cijfers en oordeel zelf Tweede
voordeel u betaalt het geleende bedrag plus de rente
terug in gelijke maandelijkse schijven die in verhouding
staan met uw inkomen Zodat uw budget niet bij de

(foto P.V.D. Abeele)

minste tegenwind de bocht uitgaat Resultaat is dat u
zelfs genoeg overhoudt om nog een vakantietje mee te
pikken En er nog volop van te genieten ook
Kom ons eens bezoeken op het Autosalon
of stap een van onze kantoren binnen en vraag

ons alles »at u wil wctenover de KB Autolcning Dan
weet u meteen ook hoe wij over uw nieuwe auto en uw
vrijheid denken
^^^.
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De verhouding tussen de volkeren op wereldvlak

'n Kritische iiliic op etniciteit
etniciteit als , een product van een
bijzondere stand van de Westerse
beschaving die samenhangt met
bijzondere stand van de verhoudingen tussen de volkeren op wereldvlak" Het perspektief is het
postkoloniale zoeken naar ,,kontakt" met de , nieuwe volkeren"
Vandaar een nieuwe binnenlandse en buitenlandse beleidslogika het volkerenrecht en het kultuurrelativisme, althans officieel
Dit wordt meteen een steunpunt
voor etnieen internationale opinie
als drukkingsmiddel Bijkomende
voorwaarden zijn demokratie en
welvaart Ze maken etnische aktie
mogelijk en nuttig in een demokratie bemiddelt de politieke arm
immers in aanzienlijke mate bij de
welvaartsbedeling Tenslotte veronderstelt de etniciteit dat de etnische groepen en hun leiders, al
of met verplicht, voldoende afstand hebben genomen van de eigen kuituur

,,De kracht van het etnische schuilt hoofdzakelijk
in de kracht van zijn eigen ingrediënten en van de sociale oppositie waarin het oprijst en aan het werk wordt
gezet. De rationele aspecten ervan en de ideologieals-legitimering lijken mij secundair."
ET IS in ,,Micronationalisme" een van de belangrijke
doordenkertjes,
waarmee de Leuvense hoogleraar
E Roosens, kultuurantropoloog,
zijn jongste publikatie over etnisch
bewustzijn afrondt Hij staat reeds
meer dan een kwarteeuw in het
veldwerk Dit behelst ondermeer
het onderzoek over etnische minderheden thuis en elders In deze
studie voegt hij eigen onderzoeksresultaten bij de gegevens van zijn
Leuvense medewerkers (Cammaert, Leman e a ) Op het lijstje
van voorgestelde minderheden
staan Sicilianen in Sicilie en in België, Berbers in Marokko en hier,
Aymara-lndianen van de Bolivische hoogvlakte, Yaka en Luba in
Zaïre en tenslotte Huron-lndianen
van Quebec (Canada), die zeer uitvoerig aan bod komen Het weze
hen een troost

H

Op grond van deze zeer verschillende horizonten en de meest
diverse situaties schetst E Roosens grote lijnen van een ,.antropologie van het etnisch reveil"

VolksnatJonalisme?
Overal ter wereld belijden volksnationalisten zowat hetzelfde
credo Hun geliefde etnie is een
erfgemeenschap, een lotsgemeenschap en een streefgemeenschap Afstamming en kulturele
kontinuiteit, bijvoorbeeld de taal,
zijn belangrijke ingrediënten 'n
Aktieve kern kan zich dat
groepslet aantrekken en in de
mate van het mogelijke en denkbare, opkomen voor interetnische
gelijkberechtiging en voor zelfbeschikking Zo lazen wij dat bij M
Van Haegendoren, zo hoort een
Corsikaan dat door zijn bisschop
zeggen Alleen bij doktrinair-groen
in Vlaanderen is zulk een uitspraak onzin

tijdig kunnen behoren, geven ons
een gelaat een sociale identiteit
BIJ sommige van deze groepen
treedt de affektieve band naargelang de omstandigheden op de
voorgrond
Groepsmobilisatie
wordt dan gemakkelijker De etnische groep is in de huidige, kille
beschaving relevant De waardering t o v van de al of met gekozen groepen is echter relatief De
krimpende groep geografische
Vlamingen hennnert het ons FDFVlamingen kiezen voor direkte
ekonomische belangen en verdnngen het etnisch behoren moeiteloos
De keuze voor of tegen de etnische dimensie is met enkel een
kwestie van identiteit, maar tevens
belangenstrijd Met deze lens kijkt
de moderne sociologie E Roosens stelt vast dat wie in België —
een land zonder immigratietraditie
—, gastarbeider wordt, vereenzelvigd wordt met een weinig aantrekkelijke arbeidskultuur en met
vreemdelmgschap Het is een negatief imago Wie in NoordAmerika Indiaan is, stelt het materieel vaak slechter, maar kan
zich door z'n Indiaanse identifikatie een positief imago aanmeten
Strategisch is dat erg belangrijk
Wanneer de Indiaanse etnie erin
slaagt zich als eisende partij te
doen aanvaarden door de andere
(dominante) partij, scoort ze als
belangengroep met een nobel gelaat Dat het Indianenstatuut in Canada eveneens machtsverhoudingen weerspiegelt, wordt door de
auteur duidelijk aangetoond

Bedenkingen

Veel van wat prof Eugene Roosens in zijn boek samenbracht past ook
bij de Belgische situatie
en met de statushierarchie die met
de Westerse en koloniale beschaving verweven zijn Dan wordt voor
de eigen groep gekozen en worden de anderen buitenstaanders
De waarden waarop de politieke
leiders zich met een goed aanvoelen van de situatie beroepen zijn
tijdloos de verbondenheid met
verwanten en met de voorvader-

1302 Niet zozeer wat men historisch bewijzen kan telt, maar wat
men als gegeven kan doen aanvaarden
Veel van wat hier samengevat
werd, past ook bij de belgische situatie zowel inzake de autochtone
gemeenschappen als inzake de
etnische minderheden De etnische dimensie heeft in België het

Hoe rationeel is dit etnisch bewustzijn weP
Is het met in hoge mate ,,subjektief"? De vraag klinkt nogal positivistisch, maar is met onbelangrijk Wie het subjektieve met fundamenteel heet, besluit dan meteen dat de etniciteit wel doven zal
zonder bluswerk Zo ziet een aantal marxisten het, na een onvolledige Marx-lezing De horizontale
groepsindeling en de interetnische
kwesties die zo zichtbaar worden,
zijn dan onwezenlijke en voorbijgaande figuren die sociaalekonomische belangen verbergen De enige korrekte stelling is
de vertikale klassenstrijd-gestalte
In de moderne welvaartbeschaving verwacht(t)en liberalen dezelfde uitdoving in het perspektief
van een militant beleden vooruitgangsmythe
Die uitdoving heeft zich met
voorgedaan Integendeel, ook en
vooral m welvarende landen ziet
men een etnisch reveil E Roosens treedt in het voetspoor van
aktuele sociologen die zich de realistische vraag stellen hoe de etnische dimensie in feite werkt,
waarom en wanneer'

Etnie als
belangengroep
Vogelpikkrmg, buurt, beroepsgroep, familie, etnie en zovele andere groepen, waartoe we gelijk

Afstamming en kulturele kontinuiteit, bijvoorbeeld de taal, zijn belangrijke elementen'

Inlevering
en macht
BIJ de afronding van de gevalstudie staan de Luba model
voor de sociologische ontleding
van het etnisch funktioneren Zolang ze, in het prekolomale tijdperk, bij de Luluwa inweken, was
er geen vuiltje aan de lucht De
groepen vestigden eerder de aandacht op hun gemeenschappelijke
oorsprong De mikronationalistische opstelling — het zoeken naar
status en het meer willen zijn dan
de anderen — verschijnt pas wanneer de Luba te maken krijgen met
de sociaal-ekonomische wedijver

lijke traditie Dit verantwoordt de
verdediging van eigen rechten
Volkeren die met ten onder willen gaan m de dialoog met de moderne mdustriestaat en zijn beschaving, moeten dit instrument,
staat en industrie, en de beschaving die ermee samenhangt, echt
bespelen Indiezin worden ze objektiefkultureel gelijk Hun ,,verleden' voor zover tiet reëel is, leveren ze in grote mate in Ze redden hun ,,gelaat", en meteen de
rechten die ermee samengaan,
door een herinterpretatie of een
symbolische rekonstitutie van het
verleden op te voeren 'n Beetje

politiek discours van de politieke
elite gaandeweg ingepalmd
Een vraag die ,Micronationalisme" met stelt is deze naar de
kracht van het etnische wanneer
het om 'n groep gaat die door buitenstaanders als dominant ervaren
wordt, en waarvan de meeste leden zelf steeds minder ervaren eisende partij te zijn Het is Roosens' onderwerp met alhoewel
enkele elementen uit zijn synthese
die afwezige vraag ten dele beantwoorden

Internationale
kontekst

Deze studie van de etnische dimensie in de moderne wereld is
gegrond op huidige wetenschappelijke inzichten De sociale wetenschappen zijn terzake nog met
volwaardig operationeel Op e bepalende vragen volgt de bepaalde
positieve echo van het onderzochte materiaal Zo werkt de wetenschap Het etnische verschijnt
vandaag als machtsrelatie, als belangenstrijd E Roosens kiest dit
als invalshoek en houdt zich binnen die perken
Deze koele duiding kan idealisten een wrange nasmaak geven
'n Realistische droom is echter beter dan een hartverwarmende illusie
Etnische tradities worden vaak
herleid tot mytheresten met sociaal nut De objektieve gelijkschakeling van kuituren wordt duidelijk
beklemtoond Wellicht is er in die
voorstelling toch meer ethische
achtergrond dan de auteur zelf
toegeeft
Samen met die ontluistering zet
de Vlaamse wetenschapsman de
onafwendbaarheid en de aktualiteit van de interetnische dialektiek
mooi in de verf, tot spijt van wie het
benijdt Wie dit gegeven wegwuift,
staat buitenspel
In het verhaal dat E Roosens
ons voorhoudt verwoorden slogans als ,,Eigen volk eerst" en
,,Vlaanderen Eerst" een erg partikularistische opstelling In de letterlijke orde ontkomt men met aan
die vaststelling, hoezeer men nadien ook nuanceert Een integraal
— ,,Federaal' J a ' " wortelt als
maatschappijmodel evengoed m
de Vlaams-nationale traditie, maar
stoot als slogan met op dit ethisch
bezwaar
Enkele te snel geschreven details ontsieren deze synthese
Marx staat met zonder meer voor
de uitdovingstheorie Koning Willem (1830) staat met voor ,de gemeenschappelijke oppressor"
Dit neemt met weg dat men E
Roosens dankbaar mag zijn voor
deze antropologie van het etnisch
reveil in de hoop dat een meer uitgebouwde en meerzijdige theorie
van de etniciteit volgt Inmiddels
kunnen deze duidingen en de vermelde afwezige vraag de volksnationale theorievorming in Vlaanderen voeden zodat ze de praxis
met meer sukses grondt Het is'n
nieuwjaarswens voor de hele beweging
M Cels-Decorte
— Micronationalisme, E. Roosens. Uitg Acco, Leuven. 193
biz. 380 fr.

In het slotwoord ziet E Roosens
14 JANUARI 1988

m

16

Van 1900 tot vandaag

Uitgevers in Viaanderen
««•vw«^.

Bij Lannoo is het tweede deel verschenen van de
,,Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen" door
Ludo Simons. Het eerste deel behandelde de 19e
eeuw. Dit deel gaat over de periode van 1900 tot op
heden, de 20e eeuw.
PVALLEND, maar met verrassend, IS de nauwe band
tussen de uitgeverij en de
Vlaamse Beweging De uitgeverij
heeft zich in Vlaanderen ontwikkeld gelijklopend met de Vlaamse
Beweging, en zij stond ook bewust
in dienst van de Vlaamse Beweging en de kulturele opgang van
ons volk
Vele namen van uitgevers zijn
namen van mannen dit strijdende
overtuigende flaminganten waren
Denken wij even aan Joris Lannoo, Maurits de Meyer, Eugeen de
Bock, Eugeen Top, Hendrik Cayman, Jan Acke, Albert Peickmans,
enz

O

aan de Nederlandse Boekhandel,
aan de Standaard-Boekhandel,
aan de Sikkel, aan Cultura, aan de
vele andere, te veel om op te sommen Deze opgang van de uitgeverij ging gepaard met het ontstaan van talrijke boekhandels
Voorheen waren echte boekhandels in Vlaanderen, buiten Gent en
Antwerpen, bijna onbestaande
Vlaanderen is er door de inzet van
een aantal doordrijvende mannen
in geslaagd in korte tijd een ontstellende achterstand in te lopen
Zoals reeds gezegd was dit
slechts mogelijk door de stuwkracht en de vooruitgang van de
Vlaamse Beweging
Het IS onmogelijk in een korte
boekbespreking een overzicht te
geven van de haast ontelbare initiatieven die op het gebied van de
uitgeverij werden genomen Ook
kwalitatief, qua presentatie, ging
men er op vooruit omdat er nu bekwame vakmensen aan het werk
waren

Opgang

In 1900, bij de aanvang van de
20e eeuw was de uitgeverij in
Vlaanderen nog steeds een armzalige bedoeling Meestal waren,
zoals in de 19e eeuw, de uitgevers
m feite drukkers die zich ook al
eens waagden aan het drukken en
Na de tweede wereldoorlog
uitgeven van een boek Daarbij
kwamen
er nog nieuwe, grote
kwam dat men vrijwel nergens
stond met de verspreiding van het Vlaamse uitgeverijen bij, zoals
Nederlandse boek, in Nederland Heideland, Orbis, e a
uitgegeven, dat voor Vlaanderen
veel te duur was

Koncentraties

De grote bloeiperiode van de
Vlaamse uitgeverij is de periode
tussen de twee wereldoorlogen
geweest In deze periode is het opvallend hoe reeds bestaande uitgeverijen een hoge vlucht namen
en er tal van nieuwe opgericht werden Denken we o m aan Lannoo,

Doch toen heeft zich een evolutie voorgedaan, die noodlottig was
voor de Vlaamse uitgeverijen
Sommige bedrijven gingen in faling, andere werden opgekocht
door Nederlandse concerns Waar
vroeger de Noord-Nederlandse uitgevers weinig of geen belangstel-

V«vy-^A'

^*. Beweging
Opnieuw is er beweging binnen de Vlaamse uitgeverijwereld. Vanaf 1 januari '88 werden de aktiviteiten
van Eisevier/Librico te Woluwe en de commerciële
aktiviteiten van Het Spectrum (Wijnegem) geïntegreerd in de Standaard Uitgeverij (Antwerpen). Vorig
jaar werd deze laatste uitgeverij overgenomen door
René Malherbe (M&P Uitgaven Nederland).
standaard Uitgeverij bundelt nu:
Standaard Uitgeverij, algemene boeken. Educatieve
Uitgeverij en stripalbums.
Exploitatie van diverse boekenfondsen van 12 Nederlandse uitgeverijen, van Testaankoop-boeken en
van de uitgaven van uitgeverij Manteau.
Exploitatie van 10 boekenfondsen die voorheen
waren ondergebracfit bij Elsevier Librico/Woluwe.
Exploitatie van de boeken- en stripfondsen die voorfieen waren ondergebracht bij Uitgeverij Het Spectrum
te Wijnegem.
Exploitatie van Franstalige uitgaven in Wallonië van
de tweetalige uitgaven van Het Spectrum en Elsevier,
stripalbums Bob et Bobette, uitgaven i.s.m. RTL.
De verkoop en promotie van al deze uitgaven in
België wordt gekoordineerd door de centrale diensten
van Standaard Uitgeverij; van de Franstalige uitgaven
door René IVIalherbe Editions te Brussel.
De distributie van het geheel, werd in België toevertrouwd aan Libridis NV, een nieuwe boekendistributieorganizatie te Wijnegem.

ling toonden voor de Vlaamse boekenmarkt IS dit thans grondig veranderd De grote Nederlandse uitgeverijen zijn aanwezig in Vlaanderen en bij gelegenheid leggen
ZIJ ook de hand op Vlaamse uitgeverijen

De uitgeverij in Vlaanderen
heeft thans een internationaal peil
bereikt De grens met Nederland
Het boek van Ludo Simons is IS praktisch verdwenen Vele
een waardevolle bijdrage tot de Vlaamse auteurs geven hun boekultuurgeschiedenis en tot de ge- ken uit m Nederland Dit is in zeschiedenis van de Vlaamse Bewe- ker opzicht verheugend, maar anging Een vergelijking van het derzijds zouden wij het m i toch
eerste deel van deze geschiede- moeten betreuren dat het vernis leert ons van waar wij gekomen schijnsel van de koncentratie m
zijn en wat wij te danken hebben enkele grote koncerns en het ver-

••••••••••••••••••••••••••T

50 vrijkaarten voor

Opnieuw geeft ons weekblad 50 vrijkaarten weg
voor een grote film
,No way out' of ,Op zoek naar de waarheid is
een prachtfilm met Kevin Costner als de magneti
sche gratievoUe Navy officier en Gene Hackman als
de bedriegende en bedreigende sekretaris van
Landsverdediging
Deze film van Roger Donaldson wordt algemeen
erkend als een van de sterkste spionagefilms van de
jongste jaren'
Voor 50 W^IJ lezers liggen kaarten ter beschikking
snel telefoneren dus naar WIJ redaktie — 02/
219 49 30
De kaarten zijn slechts geldig m zalen te Antwer
pen, Brugge en Oostende
Een gratis filmavondje met W^IJ da s toch maar
fijn meegenomen'
•••••••••••T^MM
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aan een aantal pioniers, meestal
gedreven door hun vlaamsgezindheid, aan wie in dit boek terecht
hulde gebracht wordt

dwijnen van eigen, Vlaamse uitgeverijen zich verder zou doorzetten
Laten wij hopen dat de nog
bestaande, onafhankelijke Vlaamse uitgeverijen zullen stand houden als pijlers van het kultuurleven
en van de ekonomie in Vlaanderen
F.v.d.Elst.
— Geschiedenis van de uitgeverij in
Vlaanderen, De twintigste eeuw.
Ludo Simons. Uitg. Lannoo, Tielt.
1987. 208 biz., 960 fr.

•
E 26-jarige Frank Deese zat
op een avond m zijn hotelkamer te dagdromen Hij
had die dag zijn eerste opdracht voor
het schrijven van een scenario voor
een grote film binnengehaald Hij lag
op bed en de televisie stond aan Hi]
keek ietwat geamuseerd naar de Tex
Aver cartoons en dronk hierbij een
glaasje Enkele uren later ontwaakte hij
en wreef zich de ogen uit Een of andere soap liep suikerzoet van het
scherm en na vergeefs te hebben geprobeerd een andere zender in te
schakelen zette hij de televisie uit Er
knaagde iets aan hem en toen kwam
het als m een flits naar vorenn donderen HIJ had een droom gehad, weliswaar wel een in zwart-wit, maar hij
was fantastisch geweest, misschien
wel goed genoeg om er een scenario
van te maken' Langzaam liet hij de
beelden opnieuw aan zich passeren
De muziek was ietwat oubollige
rock&roll geweest, maar dat was het
kleinste probleem En die verkrachtingsscene moest ook wat moderner
(harder dus) en laat het nu eens een
blanke zijn die een zwarte lerares aanrandt en verkracht, dat is goed voor de
zwarte tickettenverkoop Trouwens de
leider van de slechten en de grootste
drugdealer van de school is al een
zwarte en de direkteur-hervormer is
een potige blanke bijgestaan door het
hoofd van de schoolbewakingsdienst,
een verre afstammeling van Uncle
Tom De direkteur hier de principaal
genoemd, trouwens dat zou een mooie
titel kunnen zijn The Principal, is een
motorfreak dat is van alle tijden —
50/60/70/80-tiger jaren De school is
bevolkt met stoute jongens en meisjes

maar aldra ontdekt de pnncipaal er wel
enkelen die iets willen bereiken in het
leven en die begrijpen dat ze daarvoor
moeten studeren Frank Deese zette
zich aan de schrijftafel van zijn hotelkamer en schreef steeds meer kantjes
vol van het door het hotel ter beschikking gestelde bnefpapier Hij werkte de
hele nacht en reeds de volgende morgen stapte hij naar regisseur Christopher Cam en legde hem een ruwe vorm
van zijn script voor, maar Cam vroeg
hem om het te vertellen En Deese vertelde Toen hij was uitverteld zei Cam
,Schitterend, het geeft natuurlijk met
dat je gisteravond op de late-lateshow
naar Blacl<board Jungle hebt gekeken, ik heb ook gekeken en me daarbij de bedenking gemaakt dat die wel
goed voor een remake zou kunnen
zijn, maar jouw idee is beter, het is
Blackboard Jungle meer dan dertig
jaar later, er zitten meer drugs en geweld in, maar voor de rest ja, voor
de rest, zit er duidelijk nog iets van Tc
Sir with love in, maar die was ook
goed dus '

^ " ^
de lerares Hilary Orozco) nog konden
gestrikt worden, zou dit een leuke Bfilm worden En dat werd het ook Een
leuke B-film over de hele lijn

Bestseller van John Flynn is zo een
van die filmen die de Amerikaanse bezetenheid met massamoordenaars
aantoont Brian Dennehy speelt agentauteur Dennis Meechum Hij zit voor
het schrijversblok door het vroegtijdig
overlijden van zijn echtgenote aan kanker, maar zijn uitgever legt hem uit
vuur aan de schenen Duikt daar plots
James Woods (terug uit Salvador) op
en vertelt hem dat hij Cleve heet en
een massamoordenaar is in opdracht
van de grote ondernemer David Matlock (Paul Shenar) Hij wil echter Matlock een loer draaien, en Meechum het
bewijsmateriaal leveren voor alle moorden die hij pleegde, zodat deze een
bestseller kan schrijven die tegelijktijd
Matlock aan het kruis brengt In een
reeks gewelddadige gebeurtenissen
loopt de film naar een climax die je al
van mijlen ver ziet aankomen, maar gedeeltelijk toch bevredigend werkt omdat de slechten hun gerechtvaardigde
straf met ontkomen Men kan zich echter met van de indruk ontdoen dat
Wood her en der goed de draak steekt
met zijn rol, terwijl Brian Dennehy de
zijne op zijn routine speelt Voor het
vrouwelijk schoon zorgt Victoria Tennant m de rol van uitgeefster Roberta
Gillian Zoals zij eruitziet, waarschijnlijk erg suksesvol in haar beroep, want
schrijvers nog meer dan andere mannen weten vrouwelijk schoon te waarEn iedereen was tevreden en toen
deren Maar deze laatste bewenng is
de aktuers James Belushi (als Rick La
voor de rekening van
timer — El Principal), Louis Gosset, Jr
(als Jake Phillips hoofd van bewaking)
en Rae Dawn Chang (als
Willem Sneer

Nieuw
in de
bios
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WTjGevallen als een baksteen

Rapport Coudenberg
Onlangs werd door een groep personen — politici
werden geweerd of niet gevraagd — een zogenaamd
,,Rapport Coudenberg" gepubliceerd. De ondertitel
luidt ,,Naar een nieuw België ?", met een vraagteken.
Het rapport is gevallen als een baksteen en bij mijn
weten heeft geen enkele politieke partij het nodig
gevonden er op te reageren.
ET is begrijpelijk, want
deze denkoefening houdt
geen rekening met de
realiteit en wekt het vermoeden
dat de betrokken personen in feite beschaamde unitaristen zijn,
konservatief en reaktionair, die
zich evenwel aandienen als federalisten.

H

Verdacht
Hun federalisme komt verdacht
over, omdat het geen rekening
wenst te houden met de historische gegevens, het bestaan van
een Vlaamse en een Waalse Beweging, het ontstaan van een
Vlaamse en een Waalse gemeenschap.
Ik zal niet stilstaan bij de zeer
algemene beschouwingen over
België en bij de, te verwachten,
kritiek op het fungeren van het
parlementair regime in ons land.
Deze kritiek komt steeds uit een
bepaalde hoek en is niet zonder
bijbedoelingen. De diepere zin en
de historische betekenis van de
Vlaamse Beweging kennen zij
niet of wensen zij niet te kennen.
Het past met in hun neo-belgicistische opvattingen. Een voorbeeld
hiervan is dat zij het bestaan van

een Waalse gemeenschap schijnen te betwisten op grond van de
massale inwijking van Vlamingen
in Wallonië. Een soort racistisch
standpunt, indien ik het goed begrijp.
Hoe weinig zij rekenschap houden met de Vlaamse standpunten
bewijst hun pleidooi om het gewest Brussel uit te breiden met
het arrondissement Halle-Vilvoorde of zelfs met gans de provincie
Brabant. Zij gaan uit van een
drieledig (of vierledig, indien men
aan de Duitse gemeenschap een
eigen statuut zou geven) federalisme, doch hun voorkeur gaat
blijkbaar naar een opdeling van
het grondgebied in 12 deelstaten I
leder met een eigen grondwet,
verkozen parlement, uitvoerende
macht.
Destijds werd het federalisme
bestreden met het argument dat
België te klein was om in twee
deelstaten verdeeld te worden.
Het is m.i. doorzichtig dat deze
versnippering ingegeven wordt
door de bedoeling de centrale
staat machtig te houden en de
kleine deelstaten quasi-machteloos. Het is een middel om de
Vlaamse en de Waalse gemeen-

schap te beletten als een eenheid
op te treden.,,Divide ut imperes".

Onaanvaardbaar
Het IS overbodig, na het voorgaande, er nog op te wijzen dat er
in dit rapport geen aanknopingspunt te vinden is met de staatshervorming zoals die door de grote politieke partijen en de grote
stroming in de bevolking beoogd
wordt. Het grote, alles beheersende kommunautair probleem wordt
ter zijde geschoven en genegeerd. Wat deze mensen voorstaan is niet alleen onaanvaardbaar en onverenigbaar met de
politieke realiteit, maar een merkwaardige tegenzet van mensen
die het niet meer aandurven

openlijk het unitarisme te verdedigen. Wij vragen ons echter af wat
Jan Hinnekens, voorzitter van de
Boerenbond, en Jan Huyghebaert, indien wij ons met vergissen voorzitter van de Kredietbank, en nog enkele andere Vlamingen m dit gezelschap komen
doen.
Van Vlaams standpunt staan
wij hier voor een groep die geen
enkele band heeft met de Vlaamse Beweging en geen rekening
houdt met de fundamentele eisen
van de eensgezinde Beweging,
bv. wat de grenzen van Brussel
en het statuut van Brussel betreft.
F.v.d.Elst.

— Rapport Coudenberg, Naar een
democratische hernieuwing en een
doelmatig federalisme. Uitg. Lannoo, Tielt. 1987. 208 biz., 495 fr.

Geen overbodige wegwijzer

De Staatshervorming
Destijds bestond er weinig of geen dokumentatie
over dit onderwerp. Thans is het zo dat de publikaties
mekaar in snel tempo opvolgen. Er is op grote schaal
onderzoek verricht en wij beschikken nu over oneindig meer gegevens dan bv. twintig jaar geleden.
blemen zijn: het Onderwijs; de
persoonsgebonden aangelegenheden ; de ekonomische sektoren
die behoren tot het centraal beleid ; de internationale samenwer-

Antiek en modern

E ,,Beknopte geschiedenis
van de antieke filosofie"
van wijlen pater De Strycker is vanaf het begin een stevig
handboek geworden voor studenten en docenten. Maar ook wie,
los van een systematische studie
van de antieke Wijsbegeerte, wil
kennismaken met een bepaalde
stroming binnen het Griekse denken of met de filosofie van een
afzonderlijk wijsgeer, vindt in dit
werk nauwkeurig en beknopt wat
hij zoekt.

D

Samenhang
In een zevental hoofdstukken
worden evenveel momenten uit
de Griekse wijsbegeerte voorgesteld: de praesocratici, de sofistiek, Socrates, Plato, Aristoteles,
de hellenistische stromingen en
het neoplatonisme. In elk hoofdstuk wordt aandacht besteed aan
de kultuurhistorische kontekst
waarin de filosofen werkten, hun
eigen vraagstelling en methode
en vaak ook het literaire genre
waarin de wijsgeren hun ideeën
verwoordden. Op die manier
groeien de hoofdstukken over de

een verband gelegd met het moderne denken.
In de eerste plaats bedoeld als
studie- en leerboek zal dit werk
toch ook eenieder interesseren
die de wortels van het westers
denken wil (her)ontdekken.

Grondvragen
Hoe men vandaag de aloude
vragen van de wijsbegeerte stelt
en erop een antwoord poogt te
geven, kan men lezen in het werk

drie ,,klassieke" filosofen (Socrates, Plato, Aristoteles) uit tot stevige leesstukken waarin men in een
handvol bladzijden de essentie
van hun denken terugvindt. De
paar Romeinse filosofen die van
enige betekenis geweest zijn,
worden, gezien de struktuur van
het boek, opgenomen binnen de
(Griekse) stromingen die zij vertegenwoordigen.
Naast de in beperkte mate aangepaste en uitgebreide bibliografie werd deze derde druk ook
aangevuld met een boeiend synthetisch hoofdstuk dat De Strycker reeds in 1972 afzonderlijk had
gepubliceerd. Daarin behandelt
de auteur een aantal algemene
beschouwingen omtrent de antieke filosofie in haar verhouding tot
o.m. de wetenschappen en de
politiek. Daarbij wordt ook een
vergelijking gemaakt tussen de
verschillende standpunten van
een aantal antieke filosofen omtrent thematische vragen zoals
het probleem van eenheid en
veelheid, de betekenis van de tijd,
de plaats van de rationaliteit in de
Griekse ethiek. Telkens wordt er

king; de financiering van de gemeenschappen en de gewesten;
tot slot een Algemene bevordering van de staatshervorming
1970-1980. Een voorstel voor verdere staatshervorming. Een statuut voor Brussel.

Wegwijzer
DE CUYPER en J. De
Bruyne hebben een nieuwe studie gepubliceerd
over ,,Bijzondere problemen van
de Staatshervorming". Deze pro-

Tweemaal filosofie

De problemen die in de hedendaagse filosofie aan
de orde zijn, verschillen in wezen niet van de vragen
die de Grieken hebben gesteld sinds Thales van
Milette. De hedendaagse belangstelling voor het
praesocratisch denken is in die zin niet eens zo
merkwaardig te noemen. En dat de Socratische
methode of het atomisme van Democritos blijven
doorwerken, is alleen maar een bewijs van de genialiteit van bepaalde Griekse inzichten.

Wat doen mensen als Jan Huygebaert bij de Coudenberg-groep ?

van Alfred Ayer die jarenlang Filosofie doceerde in Londen en Oxford. Zijn eigen denkbeelden omtrent ,,De kernproblemen van de
filosofie" heeft hij m 1973 onder
de gelijknamige titel gepubliceerd
en van dit werk verscheen zopas
een vertaling. Van bij de publikatie gold dit boek, binnen de empiristische en analytische traditie,
als een der beste inleidingen tot
de westerse filosofie. Grondvragen daarbij zijn o.m. de manier
waarop de mens kennis verwerft,
de waarde van wetenschappelijke
verklaringen, het probleem van
de waarneming, de verhouding
tussen geest en materie, problemen van de logika, de mogelijkheid van een theologisch denken.
Daarbij konfronteert Ayer zijn
standpunten voortdurend met
theorieën en methoden van andere moderne denkers. Het was zijn
bedoeling ook de met-vakman te
kunnen boeien met deze wijsgerige vragen. De haast onderhoudende toon en zeer persoonlijke
stijl van het werk kunnen daartoe
bijdragen. Maar het blijft een feit
dat lektuur als deze een volgehouden inspanning vergt.
I.p.

— Beknopte geschiedenis van de
antieke filosofie, E. De Strycker,
DNB/PeIckmans Kapellen en Ambo
Baarn, 1987 (derde vermeerderde
druk), 232 bIz., 550 fr.

Ouwe jongen Socrates,
band met het moderne denken..

— De kernproblemen van de filosofie, A.J.Ayer, Kok Agora, Kampen
en DNB/PeIckmans Kapelln, 1987,
250 bIz., 695 fr.

Ook wordt er nog de evolutie
gegeven van de wetgeving met
betrekking tot de staatshervorming en een uitgebreide bibliografie over de staatshervorming.
Zoals men kan vaststellen is dit
een inhoudsrijk boek waarin talrijke deelproblemen aan bod komen. Er is veel materiaal in verwerkt en het boek maakt dan ook
een indruk van degelijkheid. Het
is een goede handleiding, geeft
niet alleen een ,,status quaestionis", maar wijst de weg naar aanvaardbare oplossingen, naar de
standpunten ingenomen door
Vlaamse verenigingen.
Wanneer men dit boek doorneemt valt het inderdaad op hoe
verward de situatie is en hoe
ontoereikend hetgeen bereikt
werd. Het is duidelijk dat er ook
tegenwerking, tegenstand is en
dat de toegekende bevoegdheden door de centrale regering niet
steeds gerespekteerd worden. Er
is terecht veel kritiek uit te brengen op de halfslachtige staatshervorming van 1980. Sedertdien
werd er praktisch niets meer gedaan om de staatshervorming te
verbeteren. Er werden weer eens
kommissies opgericht die met
eens van de grond kwamen. En
het ziet er niet naar uit dat de
vaste wil aanwezig zou zijn om de
nieuwe grondwetsherziening die
nu mogelijk geworden is vastberaden aan te pakken.
Dit boek brengt met zoveel
nieuws, maar het verschaft inzicht in de stand van zaken, wat
niet overbodig is midden de verwarring waarin wij beland zijn.
Het komt mij voor dat een aantal
bewindslieden zich weinig aantrekken van de resoluties van hun
partijkongressen en dan ook mets
doen, integendeel, om deze te
verwezenlijken. Voor belangstellenden is dit boek een goede
handleiding, althans voor de behandelde bijzondere problemen.
F.v.d.Elst.
— De Staatshervorming. Uitg. De
Cuyper-De Bruyne, druk. De Bruyne
pvba, Dendermondebaan 184, 9140
Zele. 1987. 815 fr. + 85 fr. Dort.
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Zij die nog leven groeten U

Van oriëntatie- tot dodentoclit
ligheidsnormen
trekken ''

Parijs-Dakar is totaal ontspoord. De oorspronkelijke
oriëntatiekoers is venfl/orden tot een onvervalste dodentocht. Met méér dan twintig zijn ze al. Motor- en autorijders, organisatoren, journalisten en toeschouwers:
niemand bleef gespaard in de voorbije tien jaar.
ET IS ons een, schrale weliswaar, troost dat we op de
sportbladzijde van dit
weekblad reeds voor enkele jaren
grote vraagtekens hebben geplaatst achter de sportieve waarde
van deze puur kommerciele — en
al de rest is onzin — onderneming

H

Gigantisme
Nu de doden en zwaargewonden bijna met meer te tellen zijn,
ontsteken plots velen tegelijk in ergernis Het heet nu dat de organisatoren te ver gaan, dat de deelne-

mers slecht voorbereid zijn of te
grote risiko's nemen, dat het evenement ten onder gaat aan gigantisme en overdreven kommercialisering Mogen we even lachen''
Het IS nooit anders geweest
Of had men dan gedacht dat
koerspiloten voor de gelegenheid
met grote voorzichtigheid het stuur
zouden hanteren en de wedstrijdidee uit hun hoofd zouden bannen •?
Had men gehoopt dat de organisatoren, die alleen om winst en
daarom noodzakelijk spektakel bekommerd zijn, de risiko's zouden
proberen minimaliseren en de vei-

Natuurlijk zullen ze dat met klem
ontkennen maar het zijn precies de
slachtoffers die de grootheid van
deze rally waarborgen Wij hebben
altijd gevonden dat Parijs-Dakar
met op de sportbladzijden thuis
hoorde We vinden vandaag geen
reden om onze mening te herzien
Maar we mogen wel hopen dat de
arme Andre Malherbe ooit nog
goed komt en dat de vele sponsors
eindelijk zichzelf zullen willen ondervragen omtrent de zindelijkheid
van hun investering Ons heeft het
altijd gestoord dat publicitaire
trucks koers rijden in gebieden die
door armoede en ellende worden
geregeerd Maar dat zijn vanzelfsprekend ouwerwetse gedachten
Parijs-Dakar Kan de v.aanzin nu echt ophouden '

De jaarwisseling is bijzonder suksesvol verlopen
voor de gewezen Standardspelers die destijds in het
omkoopschandaal
waren betrokken.
Michel
Preud'homme won, zoals verwacht met ruime voorsprong, de Gouden Schoen en Walter Meeuws promoveerde tot opvolger van Guy Thijs. De rehabilitatie IS dus volledig.

Gelouterd
Michel Preud'homme, in het begin van de jaren tachtig bij Standard de beloftevolle opvolger van
Christian Piot, is tot volle rijpheid
gekomen Hij is een bekwame, intelligente en ervaren doelman Hij
straalt rust en zekerheid uit

*

HIJ IS een keeper zonder grillen
die nooit flatert en vaak ballen
stopt die over het resultaat van de
wedstrijd beslissen Bovendien
werd hij door het leven gelouterd
Beurtelings gevierd en verguisd —
vooral na de opkomst van schoonbroer Gilbert Bodart — blijft hij
moeiteloos met beide voeten op
de grond
Preud'homme was voor KV Mechelen een gouden greep van amper negen miljoen Amper Want
zijn rendement ligt hoog en zijn
karnere is verre van beëindigd
Preud'homme beweegt zich voort
m een grote traditie Die van de
Waalse doelmannen Hij is de
derde Gouden Schoen van Wallonië De derde keeper ook die de
eer te beurt viel zijn gouwgenoten Nicolay en Piot — ook twee su-

percracks onder het doelhout —
gingen hem voor Vlaanderen
schoof twee gouden doelmannen
naar voor Fernand Boone, eens
de trots van Club Brugge, en der
Jean-Marie Pfaff.

Handige jongen
Preud'homme gelauwerd dus
en Walter Meeuws officieel erkend als toptrainer Want dat kwaliteitslabel moet toch automatisch
op de opvolger van Guy Thijs worden gekleefd Meeuws is altijd een
handige jongen geweest Hij kon
zijn waar goed verkopen Transfers naar Racing Mechelen, Beerschot, Club Brugge, Standard,
Ajax KV Mechelen Altijd goede
maatjes met de pers Walter het al
vroeg zijn trainersambities blijken
BIJ Lierse mocht hij zich een eerste
maal bewijzen
Daarmee is
Meeuws overigens nog volop bezig Zijn tweede klasse ploeg
maakte al furore in de beker van
België en op de half-lange termijn
wordt Lierse een mooie toekomst
voorspeld Des te beter Meeuws
IS voor dit land een aanvaardbare
figuur Spreekt de beide landstalen en IS nooit voor een gat te vangen Hij IS ook een halve politieker
met oog voor relaties
Meeuws kan een goede keuze
zijn HIJ heeft inderdaad veel meegemaakt en eigentijds topvoetbal
bedreven Hij zou onomwonden in
offensief voetbal geloven Maar
dat doen alle trainers

ntiuu iiuiiiinc,

n gouden jongen

Zelf kunnen we een glimlach
maar moeilijk onderdrukken De
zeden en gewoonten evolueren inderdaad snel Voor enkele jaren
stelden inmiddels verdwenen
bondsleiders dat de Standardspelers die in het omkoopschandaal
waren betrokken voorbeeldig
moesten worden gestraft Binnenlands tenminste Omdat de toen
fel belaagde voetbalsport toch
enige geloofwaardigheid moest
behouden De verzachtende omstandigheden ten spijt volgde een
schrosing die door de Uefa naar
het buitenland werd uitgebreid Inmiddels werd een van diezelfde
geschorsten door diezelfde bond
bevorderd tot bondscoach, een
trainersbetrekking die de grootste
onkreukbaarheid veronderstelt
Men begrijpe ons met verkeerd
we gunnen Walter zijn baantje van
harte en er is geen reden waarom
hij met zou kunnen slagen Maar
geef toe in dit land is inderdaad
,,alles" mogelijk Onder een en
hetzelfde dak worden binnen enkelejaren tijd met vanzelfsprekend
gemak de meest tegenstrijdige opvattingen verkondingd Het zij zo

Liboton reed nooit sterker

De negende op rij
• •

Roland Liboton is in Ploegsteert voor de negende
keer op rij nationaal kampioen veldrijden geworden.
De fietsende akrobaat uit Rillaar reed vermoedelijk
nooit sterker dan de jongste weken.
ATIONAAL en internationaal legt Liboton een verpletterend evenwicht aan
de dag Hijdoet wat hij wil waaren
wanneer dat hem het best uitkomt
Het zou verbijsterend zijn indien
hij eind deze maand in Zwitersland
naast de wereldtitel zou grijpen Al
blijft natuurlijk alles mogelijk tegenslag, ziekte

N

Blaam
Hoe kan men de nu al wekenlang volgehouden topkonditie van
Liboton verklaren'' Ongetwijfeld
werd de Brabander op het einde
van het vorige seizoen in zijn eer
gekrenkt door de wielerbond Omdat hij op het wereldkampioenschap nogal spektakulair,,paste"
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Flandnen

Het zij zo

De grote rehabilitatie
abiiitatie

M

op-

Malherbe

Van Michel Preud'homme tot Walter Meeuws

ICHEL PREUD'HOMME
werd gekroond tot beste
voetballer van 1987 Dat
kon moeilijk anders De Waalse
doelman simboliseerde de steile
opgang van KV Mechelen en in de
voorbije twaalf maanden wekte hij
meer dan eens de indruk met enkel de beste doelman van het land
maar ook van Europa te zijn

zouden

werd hij preventief geschorst voor
de titelstrijd van 1988 Die blaam
moest met prestaties worden weggeveegd In dat opzet is Liboton
geslaagd

Te veel modder
Al heeft hij de KBWB daarmee
,,ongewild" in het gelijk gesteld
Roland veegde er in januari '87 inderdaad zijn broek aan Zo moet
ook zijn sponsor geoordeeld hebben want Roel kreeg voor 1988
geen nieuw kontrakt aangeboden
Vanzelfsprekend vond een talent
als Liboton zonder veel moeite een
nieuwe werkgever maar die man
moest dan toch met prestaties
worden overtuigd En ook die

,,noodzaak" heeft bijgedragen tot
de huidige topkonditie
Bovendien, en dat was evenmin
onbelangrijk, begreep de Belgische
kampioen dat het zo met verder
kon HIJ verspeelde alle goodwill en
sympathie Niemand nam hem nog
ernstig Iedereen wist hem de
beste, de sterkste, de bekwaamste
maar wanneer de voornaamste
slag van het seizoen werd geleverd
meldde Roland zich af Omdat er
teveel modder was — zoals in
Lembeek — of omdat hij ziek zou
zijn
Dat die modder een foefje was
heeft hij inmiddels in Pleogsteert
zelf bewezen Een supercrack mag
met lijden aan motivatieverlies Op
beslissende momenten moet hij er
staan Alles wijst er op dat Roel inmiddels heeft begrepen Al zijn de
kansen dat hij de regenboogrekords van Enk De Vlaeminck ooit
nog verbeterd — wat met zijn aanleg echt wel mogelijk was — door
de miskleunen van de jongste jaren wel erg klem geworden
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Hel Paitijbesiuur deelt mee...
wordt aan formules die met gericht
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van maandag zijn op de belangen van de betrokken
Gemeenschappen en Gewesten
11 januari j.l. heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels doch wel op de begeerte van de
volgende mededelingen verspreid ten behoeve van de voornaamste betrokken partijen om
een rol te kunnen spelen m de natio
pers...
nale regering
permanente kenmerken van het politieke patroon Te stellen dat asymme
trie op het vlak van de GemeenschapHet Partijbestuur van de Volksunie pen en Gewesten uit den boze zou
wijdde een bespreking aan de vor- zijn IS m feite terugkeren naar een
ming van de Gemeenschaps- en Ge- louter unitaire opvatting, met negatie
westregenngen, de wijze waarop die van de Gewesten en Gemeenschap
pen
thans gebeurt in Vlaanderen en WalHet dispuut dat thans gevoerd
lonië en de argumenten die worden
wordt over de voordelen of nadelen
ingeroepen om de gevolgde werkwijvan de asymmetrie wordt grondig ver
ze te verdedigen of te wraken
valst door het feit dat zowel m VlaanHet Partijbestuur wil daarbij, vanuit
deren als in Wallonië thans gewerkt
zijn federale zienswijze, herinneren
aan enkele grondbeginselen
De stelling dat de koalitieformules
op alle vlakken dezelfde zouden moeten zijn IS volkomen onaanvaardbaar
en druist regelrecht in tegen het beginsel van de autonomie zelf

Gewesten en
gemeenschappen

Even onaanvaardbaar is de stelling
dat politieke asymmetrie op verschillende vlakken een hinderpaal zou zijn
voor een degelijk politiek beleid Het
onaanvaardbare van deze stelling
wordt reeds onderstreept door het feit
dat de asymmetrie op bvb gpmeentelijk of provinciaal vlak
"oort tot de

In deze beschamende toestand ziet
het Partijbestuur van de Volksunie de
ultieme bevestiging van zijn stelling
dat de Vlaamse en Waalse executieven volwaardige regeringen moeten
zijn aangeduid door rechtstreeks ver
kozen Raden
Het huidig stelsel van het dubbelmandaat moet bij hoge prioriteit worden afgeschaft Het verlaagt immers
de Gemeenschaps- en Gewestexecutieven tot ruil en wisselobjekten bij de
vorming van centrale regeringen

VU JO-Kapellen
houdt poetsbeurt

Prachtig eindresultaat!
VU-Steunfonds 13 december
WIJ sloten na de stembusdag van 13 december j I het VU-steunfonds af met
1 975 393 fr Ondertussen kon het fonds aardig aangevuld worden Hier de
achtste lijst gevolgd door een algemeen totaal
8ste lijst
Voric) totaal
LV Brussel
Naamloos Wijgmaal
JV Molenstede
AB Zaffelare
EM St -Amands
CC Jette
VR Brussel
WR Scherpenheuvel
L V d B Damme
AV Oostduinkerke
DB-Fonds

Ledenwenfing
1988

Totaal hjst 8:

Na de nieuwjaarsdagen gaat de
VU ledenwerving weer onverminderd
door WIJ houden het verder in het
oog
39
VU Gijzegem
38
VU •Hofstade
29
VU •Meerhout
26
VU •Antwerpen
24
VU •Waregem
23
VU •Roeselare
19
VU Munsterbilzen
16
8 VU •Gentbrugge
15
9 VU •Bazel
15
VU Spermalie
12
11 VU •Gent-Muide
11
12 VU •Kaprijke
10
13 VU •Melsele
10
VU Middelkerke
9
15 VU Brussel
9
VU Deurne
9
VU •leper
9
VU Gent-Sint Pieters
VU •Sint-Niklaas
9
VU •Westende
9

(Rechtzetting In een vonge uitgave stond vermeld
Moet zijn 30 000 fr)

Redakteuren
Johan Artois
Tom Serkeyn
Pol Van Den Dnessche
Toon Van Overstraeten
Sekretanaat •
Hilda De Leeuw
Aile stortingen van abonne
menten publiciteit en redaktie
op prk 000-0171139 31 van
WIJ
Barrikadenplein 12
1000
Brussel
(Tel
02 219 49 30)
1 200
Jaarabonnement
700
Halfjaarlijks
400
Driemaandelijks
Losse nummers
33
Verantw uitgever
Jaak Gabnels
Barrikadenplein 12
1000 Brussel
Publiciteitschef
de h Karel Severs tel 02
219 49 30 toestel 19 ( s voor
middags) of prive Alsemberg
sesteenweg 41b 1512Dworp
Tel 02 380 04 78

2.037293 fr.
H d Bruyne 3000 fr

Tot slot danken wij oprecht allen die meehielpen dit fonds te spijzen met
kleine en grote bijdragen Zij hebben nogmaals bewezen dat inzet tot solidariteit
een van de mooie kanten is van vele van onze lezers'
Advertentie

Vlaamse Vereniging te Brussel
werft a a n :
Administratief bediende
— Niveau A2/A6, Al of regent(es)
Gevraagd wordt een gemotiveerde medewerk(ster) met volgende
kennis en eigenschappen
— ruime algemene ontwikkeling
— kennis van tekstverwerking en machineschrift (steno is een voordeel)
— zelfstandig beheer en afwikkeling van briefwisseling
— beheer en organisatie van dokumentatiebestand
— grote soepelheid en sociale vaardigheid
— aan de voorwaarden voldoen om een bediende met loopbaanonder
breking te vervangen (werkloos zijn)
Geboden wordt
— voltijdse betrekking
— degelijk loon inklusief 13e maand,
— aangename en gemotiveerde werkomgeving

Vlaams-Nationaal
Weekblad

HoofdredakteurMaurits Van Liedekerke

61.900 fr.

Algemeen totaal

m

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

1 975 393 fr
1 000 fr
1 000 fr
1 000 fr
1 000 fr
1 000 fr
500 fr
1 000 fr
100 fr
500 fr
500 fr
54 300 fr

Schrijven naar WIJ' Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel onder ref
nr 011
13 december een magische datum
voor de vele plakploegen van de diverse kleuren Heel Kapellen werd
volgehangen maar — helaas — werd
vaak op ongepaste voorwerpen zoals
telefooncellen,
, integan" kastjes
elektnciteitskastjes e d gekleefd
Gelukkig staken de Kapelse Volksuniejongeren de handen uit de mouwen zodat Kapellen proper de kerst
en nieuwjaarsdagen kon tegemoet
gaan
Op zondag 20 december trokken ze
met een tiental erop uit voorzien van
bezems emmers afschrobmesjes en
hun god humeur Het centrum Zilver
enhoek en Putte werden van hun
verbleekte affiches bevrijd

Advertentie

'^

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

Telex 12436 barob

Europalaan 35, 9800 Deinze - Tel.091/86.33.05
NIEUW'
Publicitaire
BASE-BALL CAP

BUTTON-BADGE
EQUIPMENT

Deze aktie werd ten zeerste ge
waardeerd door de voorbijgangers
die ons loofden met tal van leuke en
welgekomen bemerkingen
zoals
goed w e r k I ' , , doe zo voort'
Ein
delijk eens een groep jongeren die het
met bij woorden laat'"
Dat dit propere werk een bewijs
mag zijn voor de ,,propere-handen
politiek" van de Volksunie'
Maar ook tijdens de voorbije kerst
nacht was VUJO-Kapellen aktief Aan
tal van kerken werden amnestie-pamfletten uitgedeeld Proficiat'

BUTTON BADGES
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Verkiezingsgrillen in kanton Tongeren

LIMBURG

Jan Peumans schepen van de gemeente Riemst en Gaby Konings gemeenteraadslid, danken de 2 157 kie
zers in Riemst voor de formidabele
uitslag op 13 december 1987
Op nauvi/elijks tw^ee jaar tijd wint de
Volksunie in Riemst 409 nieuw/e kie
zers bij Bijna 1 op 4 Riemstenaren
stemden op 13 december 1987 Volksunie
Jan Peumans behaalde in de kantons Tongeren-Voeren-Riemst 1971
naamstemmen Het derde hoogste
van het hele kanton Alleen in Riemst
al 1652 naamstemmen
Als eerste opvolger op de Kamerlijst
verhoogt hij zijn score van 1110
naamstemmen in 1985 tot 2 668 stemmen in 1987

JANUARI
16 ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER:
Gratis dnnkfeest in zaal ,,Lido ', Bolderstraat vanaf 20u Org VU-Riemst

Kanton Maaseik
deed het goed!

En toch niet verkozen
De toew/ijzing van zetels is niet
eenvoudig Het arrondissement Tongeren, bestaat uit 4 kantons Borgloos
(4 zetels) Tongeren-Voeren-Riemst (5
zetels) Maasmechelen (5 zetels) en
Bilzen (3 zetels)
Hiervan zijn 8 zetels rechtstreeks
gekozen, d w z 3 in Borgloon (blijft 1
door apparentering) 2 in Maasmechelen (blijven 3 door apparentering),
3 in Tongeren (blijven 2 door apparentering), en Bilzen drie door apparentering M a w 9 zetels worden door
apparentering d w z door samenvoeging van de stemmen die eenzelfde
lijst behaalde in elk der kantons
De 9 zetels werden als volgt verdeeld
Zetel 1 voor de VU in kanton-Bilzen
Zetel 2 voor de CVP in kanton-Bilzen
Zetel 3 voor de VU in kanton-Maasme
chelen
Zetel 4 voor de SP in kanton-Bilzen
Zetel 5 voor de PVV in kanton-Maas
mechelen
Zetel 6 voor de CVP in kanton-Maasmechelen
De kantons Bilzen en Maasmechelen
zijn volledig volzet

Schepen Jan Peumans,

slachtoffer

Zetel 7 voor de SP in kanton-Tongeren
Zetel 8 voor de CVP in kanton-Tongeren
M a w alle zetels zijn in het kanton
Tongeren volzet
Zetel 9 tenslotte is er een Volksuniezetel Omdat Tongeren evenwel volzet IS verhuist deze Volksunie-zetel
naar Borgloon Wie alles gedetailleerd
wenst te weten, kan dit steeds opvragen bij het VU-sekretariaat, p a Gemeenteplem
4,
Riemst
(012/
45 24 68)

van grillige

zetelverdeling

Bilzen
rouwt
Eens temeer in 1987, werd de afdeling gekonfronteerd met een pijnlijk
verlies Op 16 december j I overleed
Roger Daniels, op vijftigjarige leeftijd,
aan de gevolgen van een spijtig verkeersongeval

Als dank voor de schitterende uitslag nodigen VU-Riemst uit op een
gratis dnnkfeest
Zaal Lido Bolderstraat Ziehen
Zussen-Bolder Zaterdag 16 januari
1988 vanaf 20u

Hugo Olaerts
aan de tand gevoeld
van het Ontmoetingscentrum de Kimpel, Eikenlaan te Bilzen De inkom
bedraagt 80 fr, een eerste aperitief
nbegrepen

Ooit schreef Gaston Durnez in De
Standaard
,,ln
West-Vlaanderen
noemt men een geestig man een
,,olijkaard" maar in Limburg is dat
een Olaerts" Daarmee doelde hij op
Hugo Olaerts, de auteur van humoristische kronieken en spitsvondige afonsmen Olaerts is bovendien ook VUraadslid te Genk en sinds 13 december j I provincieraadslid

Naast het vraaggesprek zal Olaerts
een korte lezing houden over humor,
als kenner van het werk van Bomans
en Carmiggelt is hij daar wel de geschikte man voori

Op zondag 17 januari wordt Olaerts
tijdens een apentiefgesprek aan de
literaire tand gevoeld m het Kultureel
Centrum te Bilzen en wel op zondag
17 van 10u 30 tot 12u m het cafetaria

Tot de belangrijkste publikaties van
Olaerts behoren naast zijn wekelijkse
kursieven in Limburgse tijdschriften,
, Liever dwarsligger dan brandhout"
en ,,Ongetemde gedachten" Dit
wordt beslist een boeiend aperitief'

Roger was sedert enkele jaren afdelingssekretaris van de afdeling Bilzencentrum Maar reeds lang daarvoor
was hij aktief in de partij, hij was een
medewerker van het eerste uur Voor
de samenvoeging van gemeenten zetelde hij in de deelgemeente Munsterbilzen, in de gemeenteraad
Roger was een medewerker op wie
men kon rekenen, een man van zijn
woord Zijn joviaal karakter en zijn
hartelijke omgang maakten hem tot
een graag geziene figuur
Onze partijorganisatie lag hem
nauw aan het hart omdat een sfeer
van ondertinge waardenng helemaal
in de lijn lag van zijn innemend karakter
Zijn te kortstondig verblijf op deze
wereld is niet vruchteloos geweest,
daarvan kunnen wij die zijn vriendschap en verder degenen die zijn
genegenheid mochten ondervinden
getuigen
Namens de afdeling bieden wij aan
de families onze blijken van deelneming aan
Theo Keulen

Verjaardagskonoert Armand
Preud'homme

Wenst u de volgende avonden ka
mertid Hugo Coveliers te onmoeten
om te praten over dienstbetoon en/of
bijstand' Dat kan rond 21 u in het
Vlemmckxhof, Marktplein te Wijnegem
Hugo Coveliers zal u graag te
woord staan en helpen op volgende
maandagen 18 januari, 15 februari
en 21 maart U bent welkom'
14 JANUARI 1988

bedevaartkomitee (uit Davidsfonds,
VVVG, VUJO en VU), dat heel goed
samenwerkt met de VU-afdelmgen
Dit komitee staat in voor deelname
aan IJzerbedevaarten en Vlaams-nationale Zangfeesten, het organiseren
van gespreksavonden over diverse
Vlaamse aangelegenheden, het organiseren van Uilenspiegelavonden met
zangstonden en niet te vergeten de
W Moens en J Spitz-herdenkingen
en om te eindigen de jaarlijkse 11julivieringen
De Vlaams-Nationale
waarden
staan telkens hoog in het vaandel
geschreven
Ook in '88 zullen wij sukses halen
omdat we het ,,oude" vasthouden
zolang het goed is en het nieuwe pas
aanpakken zodra het beter is dan het
oude
Langs deze weg dank ik al diegenen die bijgedragen hebben tot onze
goede uitslag in het kanton Maaseik
Math. Meuwis,
afd voorzitter
Neeroeteren-Opoeteren

dagdatum van Armand Preud'homme
zal plaatsvinden
Gelijktijdig zal Sylvain Adnaensens,
solist die namiddag passend gehuldigd worden naar aanleiding van zijn
zeventigste verjaardag
Niet vergeten dus 21 februari 1988
om 15 u in de Singel (Blauwe Zaal)
Prijzen der plaatsen 350 Fr (eerste
zes rijen) 400 fr (overige plaatsen)
De voorverkoop loopt van 8/2/88 —
men bekomt dan 50 fr korting
Solisten Vera Versieck, Will Ferdey. Gust Teugels, Sylvain Adnaensens Mark Preud'homme (klarinet)
Presentatie Herwig Haes (BRT 2)
Met medewerking van Het Zwijndrpchts Saxofoonorkest o 1 v Edmond Proost
Reservaties
door storting op
rek nr 806-0035006-68 met vermelding van gewenst aantal kaarten Telefonisch VAKG — 236 84 65, APstichting — 233 01 42 en de Coremanskring — 238 82 08

ZO€K€RC3
2-talige 35j man zoekt een nieuwe
voltijdse betrekking als autogeleider
of onderhoudsman in het Brusselse of
Halle-Vilvoorde
^ 23j tweetalige gehuwde laborante
(COOVI-Anderlecht) met uitgebreide
kennis van de bacteriologie en rijbewijs B, zoekt een nieuwe betrekking
ingevolge afvloeiing van personeel
Liefst m het Brusselse of Halle-Vilvoorde
27j ongehuwde 3-talige laborante
(COOVI-1979) met ervaring m sekretariaatswerk, zoekt een nieuwe betrekking in het Brusselse of HalleVilvoorde
D Tweetalige 32j gescheiden A2 sekretaresse zoekt opnieuw een betrekking bij voorkeur in het Brusselse Ze
heeft een goede ervanng als fakturiste en stopte een aantal jaren om haar
2 kinderen van 14 en l i j op te voeden Voor ml zich wenden tot senatorburgemeester dr J Valkeniers, tel
02/569 16 04
Jonge dame, diploma technisch
handel A6/A2 met kennis van informatica tekstverwerker, NI Fr en E
zoekt een betrekking Voor inlichtingen telefoneren naar Vic Anciaux
269 54 55 of 269 16 99

Gemeente
Stabroek
De betrekking van gemeenteontvanger (M/V) IS vakant
Kandidatuurstelhngen,
verge
zeld van de nodige bewijsstukken,
dienen uiteralijk op vrijdag 12 fe
bruan 1988 om 12 00 uur bij aange
takend schrijven toe te komen op
het gemeentesecretariaat. Dorpsstraat 99 te 2090 Stabroek
Alle inlichtingen zijn te beko
men op het gemeentesecretariaat
tel 03/568 80 80 toestel 37 of toe
stel 40"

KOLEN
BESTEL NU UW WINTERWARMTE AAN SPOTPRIJS i
KWALITEITSANTRACIET 6/
12 a 7,5 fr, 12/22 a 7,95 fr, 20/30
a 8,95 fr en 30/50 a 8,95 fr
Kan gratis geleverd worden in
zakken van 25 kg — prijzen
BTW incl
KOLEN ANDRE SCHOUWEN
- TEL 014/8102 21

ANTWERPEN

Zondag 21 februari te Antwerpen

Hugo Coveliers
ontmoeten

De parlementsverkiezingen van 13
december '87 waren opnieuw een VUsukses voor het kanton Maaseik
Na reeds in 1985 te zijn gestegen
tot 31 1 % (-I- 3,3 %) IS de score voor
de Kamer omhoog gegaan tot 36,7 %
(-1- 5,5 %)
We behaalden een tweede provincieraadszetel met 29,2 % (+ 2,5 %)
De figuur van onze nationale voorzitter J Gabriels heeft natuurlijk sterk
meegespeeld
Toch meen ik te mogen zeggen dat
de intense plaatselijke werking, vooral
m de fusiegemeente Maaseik-Neeroe
teren-Opoeteren flink heeft bijgedragen tot deze goede uitslagen
In de fusiegemeente Maaseik heeft
de VU drie schepenzetels en nog
eens vier gemeenteraadsleden en
twee OCMW-raadsleden Maandelijks
zijn er twee vergaderingen met de
verkozenen en het VU-bestuur, waar
alle gemeentelijke en OCMW-dossiers worden besproken
Een ander met te onderschatten
troef IS een heel goed werkend IJzer-

Uitnodiging

In De Kimpel te Bilzen

Op 21 februari 1988 richten de
Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeenschap van Antwerpen, in samenwerking met de Armand Preud'hommestichting, een verjaardagskonoert in
de Blauwe zaal van de Singel
Het gaat om een uitzonderlijk koncert, dat uitgerekend op de verjaar-

17 BILZEN: Apentiefgesprek met
Hugo Olaerts, in ,,De Kimpel", Eikenlaan Inkom 80 fr eerste aperitief
inbegrepen Van lOu 30tot 12u Org
Cultureel Centrum Bilzen

JANUARI
15 TONGERLO-WESTERLO: Statutaire vergadering van het St Maartensfonds Gewest Kempen/Limburg
Gratis etentje voor alle leden en vrienden Aan het orgel Stonne Wauters
Om 20u in Kapellekeshoef te Tongerlo
16 STABROEK: Wegwijs in eigen
st(r)aat deel 2 Dosfelkursus in ,,De
Bar
Hoogeind 19 Aanvang lOu
Org VUJO-Stabroek i s m Dosfelinstituut Deelname is gratis
16 TURNHOUT:
Antwerpendag
VUJO-arr Turnhout onder leiding van
S Driesen Vertrek met bus aan
,,Schalmei" om 13u30 Ook opstap
te Geel-Markt om 14u Deelname 300
fr, maaltijd inbegrepen Inlichtingen
en verplichte inschrijving bij J Sels
(014/58 20 89) of K Geens (014/
54 98 87)
16 HERENTHOUT: Volksunie-Bal
in zaal Lux" op de Markt Orkest
Eddy Smets Aanvang 20u 30
18 KALMTHOUT:
Nieuwjaarsavond in ,De Raaf" Withoeflei 2, om
20u Gratis koffie of thee en bakspecialiteiten Voorstelling jaarprogramme
Iedereen welkom Org FVV-Kalmthout
29 BORGERHOUT: Jaarlijkse worstenbroodavond m zaal De Passer,

Turnhoutsebaaan 34 Gastspreker
Bart Van der Moere over Reiservaringen m Zuid-Afrika Inschrijven bij Martha De Coninck (322 08 06) Deelname in de kosten 50 fr Org VUBorgerhout
30 EKEREN: Nieuwjaarsreceptie m
het Lambertus Vormingscentrum,
Oordeseweg 8, om 15u Persoonlijke
kennismaking kan met Hugo Schiltz
en Paul Van Grembergen Org VUEkeren
31 KONTICH: Nieuwjaarsreceptie
in zaal D'Ekster, Ooststakestraat 1

door VU-afdelingsvoorzitter E Brentjens
FEBRUARI
5 BRASSCHAAT: ,,Kom zing met
mij". Eerste Vlaamse Zangavond te
Brasschaat, om 20u in zaal Berkenhof Lage kaart 270 Inkom 150 fr,
120 fr voor bejaarden en CPJ-pas en
m vvk Kaarten op tel 03/646 06 93 en
03/651 42 13 Org Blanka Gijselen
Kring Brasschaat
6 WILRIJK: Jaarlijks bal VU-Wilrijk
en Hoboken om 20u 30 in zaal ,,De
Kern" De Kern 18 Platenruiter El
and De

ALLE ROUWKLEDING
VOOR DAMES £N HEREN
RETOUCHE TERWIJL U WACHT

SUCCES KLEDING MEYERS
BOOMSESTEENWEG 35 • AARTSELAAR
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Laatste VOS uit het Tiense...

„Bèreke de Flamingant" overleden
Kumtich (Tienen) — Op Driekoningendag 6 januar 1988 staat de hemel er grijs en zilver bij, bewogen
door de stormwind. Lodewijk Lambert Merckx, geboren in zijn dorp op 22 november 1892, wordt er
begraven. De laatste VOS uit de streek stierf op 1 januari... 95 jaar oud!
Op 8 februari 1915 vertrok hij als vrijwilliger. Het I e Regiment Jagers te Voet werd zijn trots. Een
obus kwetste hem aan de linkerarm op 10 augustus 1918, goed — achteraf — voor 20 "/o invaliditeit...
Zes frontstrepen, een oorlogskruis, een zegemedaille en het herinneringsteken van vrijwilliger zond
hij vóór 50 jaar naar Diksmuide, naar ,,ziin toren" voor een der amnestiepalen... ,,'t Enige waar ze
goed voor w a r e n " , vertelde hij me... zo dikwijls...
Vertellen, dichten en zingen waren
Bereke's grote kwaliteiten Woordkultuur en overtuiging schraagden zijn
ganse leven Deze „Amedee Verbruggen" van het Tiense kon op zijn 14e
nauwelijks lezen of schrijven Hij was
„groot" gegroeid tussen de kinderarbeid bij steenbakkers en grote boeren De rijke landbouw van 't Haspengouwse zet immers aan in de vette
kleilagen van Kumtich = het grote
dal, omgeven door heuvels Zo vertaalde Bereke me eens die Keltische
dorpsnaam En inderdaad, de kom
van het dorp, niet ver van de oorspronkelijke Romeinse heirbaan, ligt
er omgeven door heuvels, gemerkt
door hoerenhoven met onafhankelijkdenkende mensen Bereke had dezelfde mikroob De liturgie van kerkelijke praal en van grood vaderlandslievend vertoon waren hem vreemd En
hij zou zeker goedkeurend gemompeld hebben toen hij ervaarde dat zijn
uitvaart — bijna gezellig — in de
parochiezaal doorging Pastoor Coosemans ging voor, gemoedelijk en
volks, tussen de vrienden, naast het
cafe' De majestatische Rijnlandse
St -Gillis-parochiekerk — bedevaartoord I — stond er gesloten bij Vandalen stichtten er onlangs een brand

De mozaïek die het Vlaams-Nationalisme uitmaakte in het moeilijke blau-

we Tienen En Bèreke de Flamingant
zijn dorpsnaam, waar hij fier op ging.

was met weinig blij toen de VU te
Tienen, waartoe zijn dorp sedert 1976
behoorde, in 1983 er mee de meerderheid vormde Zijn overtuigingskracht
in vele vele gesprekken had er toe
bijgedragen Met zijn vrouw, Odile
Carlens (overleden op 8 april 1984)
vormden zij een enig propagandistisch koppel Wie kent ze nog van op
de IJzervlakte, bij de geldomhaling,
nj-na-nrij — dikwijls barrevoets — in
de zompige weide''

aan hen voorbij Deels omdat ze zo
sociaal optraden in Winterhulp, deels
omdat de frankofoon-gezinde — maar
onafhankelijke' — burgemeesterbrouwer Stassin hen in 1944 beschermde

De repressiewoede ging rakelings

Deze weinig-geschooide NMBSpoetser ontplooide zichzelf, schreef
artikels over, las luidop en hardde zijn
geheugen Hij was een van de weinigen in 't Hageland die de politiek
,.volgde" als abonnee op 't Kamerverslag En hij deelde wat hij las — met
kennis — aan tientallen rondom hem
Zijn schoonzus, Melanie Carlens (nu
89 jaari), oud-schoolhoofd van Kumtich, gehuwd met Joris Cayenberghs
(81 jaar) oud-postmeester, stonden
met hun kinderen mee vooraan

Een abonnement
op het Kamerverslag!

Zo een hard-werkend familie-span
IS een zegen voor de beweging Nu
nog turnt tVlelanie, iedere week, met
haar oudjes vanuit dezelfde volkse
inzet' En Albert Vandenbroeck nam
op Driekoningendag, Bereke's taak
en wil over een stevige handdruk aan
,,hunne" volksvertegenwoordiger met
een vierdubbel geplooid bankbriefje
er in, voor het verkiezingsfonds
,,Willy zal er wel zijn", zo had hij
gezegd tijdens zijn laatste uren ,,En
leg mijn schone ieeuwevlag op de kist
en in 't graf"
Maar dat laatste hebben we met zijn
allen met gewild, ze blijft in de familie
als een trots aandenken voor de toekomst Wanneer op 't gelegenheidsharmomum in de rommelige parochiezaal de Vlaamse Leeuw in zachte,
mooie tonen weerklonk, begrepen dat
dat Bereke's grote leven een geestelijk deel van ons allen was

De oudste
afdeling...
Naast Leuven, Tervuren, Kessel-Lo
en Heverlee was Kumtich in de katakombentijd een echte VU-afdeling
met een jaarlijks dansfeest, bijgewoond door heel wat Boerenfronters,
Vossen en pendelaars naar BrusseM

De viering van Bereke's

en Odile's briljanten

hele familiesliert

bruiloft in 1982 met de

vóór de St -Gilliskerk

te

Willy Kuijpers,
lid van het Europees Parlement

Kumtich

Sociaal beleid in de lift

Dllbeek rukt op naar de eerste 5
Ondanks de zware inspanningen die zij opbrachten tijdens de
jongste parlementsverkiezingen, waarbij de ingenomen posities in
Groot-Dilbeek werden verstevigd, stond burgemeester Valkeniers
en zijn ploeg enkele dagen later opnieuw paraat op de belangrijke
gemeenteraad van 15 december 1987. Op de dagorde de bespreking en goedkeuring van de gemeentelijke begroting van 1988.
Fraktieleider van de VU, Jan Sogers splitste de diskussie inzake be
groting op m 2 delen, n I in een
technisch en politiek aspekt

Haarkloverjj
Voor het eerste aspekt verwees hij
naar de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad die volgens de gemeentewet de begrotingen en de rekeningen definitief vaststelt
Zowel de begrotingen als de rekeningen van de voorbije jaren kwamen
terug van de Bestendige Deputatie
zonder fundamentele opmerkingen
Dit IS de beste weerlegging van de
kritiek van de oppositie, die steeds
staande hield dat de begrotingen met
korrekt waren opgesteld De oratorische duels over de begrotingen en de
rekeningen zullen volgens spreker de
gemeentegeschiedenis met ingaan
als goede stripverhalen, omdat het
schijngevechten waren, d w z gevechten over punten en komma's
Volgens de CVP-oppositie voerde
de hudige meerderheid elk VolksPVV-SP ,,de voorbije jaren een beleid
dat ingaat tegen elk hedendaags dynamisch bestuur Het is asociaal en
konservatief" De woordvoerder van
de VU liet op deze kritiek de cijfers
antwoorden

Als de cijfers
spreken
HIJ stelde vooraf dat ongeveer 68 %
van de begroting op voorhand vastligt

aan personeelskosten, schuld, brandweer en het deficit van de ziekenhuizen De manoeuvreerruimte is dus
beperkt en men moet selektief te werk
gaan en weten wat men wil Hij onderlijnde enkele merwaardige inspanningen van het huidig bestuur
Het sociaal beleid in interkommunale Haviland publiceerde heel onlangs voor alle gemeenten van HalleVilvoorde een vergelijking tussen de
OCMW-begrotingen van 1979 en
deze van 1987 in frank per inwoner In
1979 gaf Dilbeek per inwoner 801 fr
uit In 1987 was dat 4446 fr of per
inwoner 3645 fr meer De cijfers van
Haviland tonen verder aan dat in 1979
toen de huidige CVP-oppositie het
beleid bepaalde, Dilbeek aan de
staart bengelde inzake welzijnszorg
en in 1987 in de kopgroep zit
De tewerkstelling waar in zijn totaliteit voor de gemeenten van het land
het personeelsbestand sinds 1982

daalde, is het in Dilbeek toegenomen
Een opmerkelijke inspanning werd
gedaan voor de tewerkstelling van
werklozen, met alleen bij de gemeentelijke diensten zelf, maar ook bij instellingen die toelagen ontvangen van
de gemeente zoals Westrand en
OCMW

Dilbeek blijft
aantrekkelijk
Deze aantrekkingskracht is er onbetwistbaar Een van de beste indikatoren vormen de bouwvergunningen
voor de woongebouwen Ook hier
staat Dllbeek mee vooraan in het
arrondissement Halle-Vilvoorde en dit
onafgebroken sinds jaren Ook het
aantal zelfstandigen stijgt Als men de
zuigkracht kent van de agglomeratie
Brussel als handelscentrum, is het
bemoedigend vast te stellen dat Dilbeek als streekcentrum groeit en zijn
aantrekkingskracht vergroot
Zoals burgemeester Jet Valkeniers
het verleden week zelf schreef gaat
de gemeentelijke fiskaliteit aanzienlijk
naar beneden Dilbeek klasseert zich
in dat opzicht bij de beste 5 van het
land De aanslagvoet in de personen-

MEUBELEN «DE
Salons

Kleinmcubelen • Lusters

KEIZER.

Geschenkartikelen

O n k l o p b a r e prijzen
in kleinmeubels en salons
Openingsuren: Üi.. woe., vrij. vun 13 lol 10 u. 30
Do.. /»t. van 10 lol 19 u. 30
Zon dag van M tot 18 u.
K f l / F H S I R A A T 2 - 1740 T E R N A T - 02-582.22.22

belasting wordt voor 1988 op 4,5 %
gebracht Deze van de onroerende
voorheffing in opcentiemen wordt verlaagd tot 1050 Gelijktijdig echter
werd ook een grote inspanning gedaan voor het aflossen van de schuld
In Dllbeek wonen duizenden kaderleden, maar ook duizenden gezinnen
waar man en vrouw samen uit werken
gaan De besliste vermindering komt
hen vooral ten goede Zij zullen ondervinden dat er partijen zijn die de mond

vol hebben over belastingverlagingen
en andere die het waar maken zij het
op plaatselijk niveau
De VU-fraktieleider besloot zijn tussenkomst met de verklaring dat het
huidig beleid Dilbeek zonder kleerscheuren door een moeilijke knsisperiode heeft geloodst, zonder dat de
toekomst hopeloos werd gehypothekeerd, wat met heel wat gemeenten
van het land met het geval is

BRABANT
JANUARI
15 TERALFENE: Voordracht door
Dr V Ooteghem in Natekenshof te
Teralfene (20u) rond het thema
,,Van het twijfelachtige ,,steentjes bijdragen" naar een volwaardige genezingsmethode " Org
FVV-Affligem
16 WILSELE: 7de Kaas- en Wijnavond in de parochiezaal Inschrijven
bij de bestuursleden van VU-Wilsele
Deelname 250 fr Brood en kaas naar
believen Ook vleesschotel verkrijgbaar
16 LONDERZEEL: VU-bal in zaal
Egmont met orkest Steve Becks
Band
17 BEERSEL: Nieuwjaarsreceptie
en perskonferentie met kaas en wijn
van 11 u 30 tot 15u m de gemeentelijke feestzaal, met Jaak Gabriels Verwittigen op tel 360 20 40 van 9 tot 12
uur

22 GRIMBERGEN: Nieuwjaarsreceptie met gelegenheidstoespraak
van Jaak Gabriels in zaal ,,WauxhaH"
te Grimbergen om 20u Org VU-arr
Halle-Vilvoorde
29 BRUSSEL: Hutsepotfestijn vanaf 12u 's middags, bij De Viking, bij
Guido, Arduinkaai 5 Ook op 30 en 31
januari, telkens vanaf 12u Tvv VUBrussel
31 AFFLIGEM: Gezellig samenzijn
voor leden en sympathisanten vanaf
15u in Natekeshof te Teralfene Org
FVV-Atfligem
31 TERNAT: Startdag gemeenteraadsvrkiezingen 1988
Cultureel
Centrum ,,De Ploter"
FEBRUARI
6 SINT-ULRIKS-KAPELLE:
13e
groot Breugelfestijn in feestzaal ,,De
Nachtegaal' , Brusselstraat 83 Vanaf
18u Ook op 7/2 vanaf 11u 30 Org
VU-Sint-Ulriks-Kapelle
14 JANUARI 1988
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Pak de poen-fietsrally

Bachten de Kupe '88 wenkt.
In het bos nabeschouwingen over de zomer aan de kust stak
alvast één boom heel hoog uit: die van de Bachten de Kupe autoen fietshappening.
Tusssen al dat geweeklaag en andere matte (zeg maar natte)
resultaten mocht deze organisatie welgeteld 953 deelnemers
noteren. Dat is niet niks voor de Westhoek. Reeds jaren staat zij
aan de top van dit rekreatieve spel, en hoewel er dit jaar ook heel
wat kapers op de kust waren, liet het vernieuwde Bachten de Kupekomitee de konkurrentie ver achter zich.
Pierre Nolf en z'n medewerkers zijn
er in gesiaagd een meer dan aardig
toeristisch gebeuren op het getouw te
zetten Koksijde is een groot evenement rijker geworden de prijsuitreiking van de zoektochtklassieker Oostduinkerke-Oeren dal fietsgenot, kroegentocht, flanders technology en veel
fun in z'n vaandel droeg Boeketje
Vlaanderens fuif in het Koksijdse Casino De affiche van deze elfde editie
was afwisselend en veelbelovend

re Nolg en Luc Vanmassenhove boden zich aan Het werd niet meteen
een veelbelovend debuut Gelukkig
waren de aanwezige politici beter geïnspireerd Namen Noemen
Jaak Vandemeulebroucke in de

Koksijdse danstent Geen vertrouwd
terrein voor een Euro-parlementslid
Maar de Oostendenaar voelt zich
goed aan de Westkust, ook al omdat
hij er veel vrienden telt Hij voorspelde
de Westhoek een zonnige toekomst
Weldra wordt de Europese geldkraan
opengedraaid voor de streek Samengevat ,,Straatsburg laat de Westhoek
met los" Een sportieve groet kwam er
ook uit Middelkerke, vanwege toerismeschepen Willy Declerck Het werd
een vurig pleidooi voor sportvakanties, rekreatieve initiatieven en hinterland-toerisme Gemeenteraadslid Jan
Loones verdedigde de lokale kleuren
Samen met paardevisser Maurice De-

Net als gordelen
In vier sleutelwoorden Bachten-deKupe-moet' Net als „gordelen" trou
wens Het werd een denderen apoteose met veel volk, een prijzenregen, en
voldoende verfrissingen van eén van
onzee nationale brouwerijen En
nieuw voor dit jaar een uitgebreid
assortiment streekbieren alle ingrediënten voor een leuke avond Het
perfekte klankspel van Hans Steen
zorgde meteen voor een uitstekende
sfeer Roger Deschuymere kweet zich
voortreffelijk van zijn taak in de
,,klachtenbank", en Andre Cavijn verbaasde iedereen aan het toetsenbord,
Koksijde-Oostduinkerke
Verruimingskandidaat
Jan Loones (2.908
terwijl Eddy Beullens zich ontpopte
stemmen op de kamerlijst) met zijn propagandisten
VI n r • Fernand
als een heuse feestleider
Vandenberghe,
Charles Christiaens, Willy Bril, Jan Loones, Achiel
Godenn (Gartje Weg), arr voorzitter Pierre Nolf, Yves Boulet en
Sinds het optreden van de gebroeMaurits Boucquez (VU-gemeenteraadslid)
Gilbert Cogghe een amaders Verreth in de Pak-de-Poen show
durft zowat iedereen het aan om zich
teursfotograaf uit Lombardzijde nam dit kiekje in het rustige Oostduintde presentatierol toe te eigenen Pierkerke (G Oevnendl)

De herovcnngstocht op de woestijn gaat langzaam en is
zwaar. Toch blijft Vredeseilanden er na 25 jaar nog altijd rotsvast
in geloven dat ooit de woestijn slechts een eiland zal zijn
De geslaagde Vredeseilanden in Gohira, Kalakad, Tomboektoe en Yalogo zijn het bewijs van onze doeltreffende aanpak. Daarom
gaan we door met nieuwe projecten.
Zoals Dapaong, een savannestadje met 30 000 inwoners in
het noorden van Togo, waar Vredeseiianden sinds één jaar aan het
werk IS. In de streek van Dapaong is er nog groen. Maar door
erosie en overbevolking dreigt dit verloren te gaan. Daarom zijn
we begonnen met de aanleg van een irrigatiesysteem Maar tegelij-

necker — ook al iemand die z'n sporen op toeristisch vlak dubbel en dik
verdiend heeft — bracht hij een fel
gesmaakte ode aan het garnaaldorp
Oostduinkerke Of wat dacht je an
ders''

Nog hoger
Dank was er ook voor de tainjke
medewerkers Frank Bruwaert, José
Vanneuville, Achiel Goderis, Willy
Bril, Angele Coussaert, Jan Vanmassenhove, Yves Boullet, Moniek
Ameye en dochters. Erna Delancker,
Danny Vandevenne, Franijoise Ledere, Ghislaine en Maurits Schakman, Albertine Deschuymere, Maria
Beullens, Charles Chnstiaens en de
jongens en de meisjes van De Windroos.
De winnaars van de zoektocht'' Het
waren bijna allemaal vrouwen Hennette Lepoudre, Marleen Verniere,
Georgette Noyelle, Bettina Kluits en
Diane Scholaert Zeg dus met te
gauw, 't IS weer een vrouw De hoofdsponsors VTB en het Rijk der Vrouw
zullen tevreden zijn Het Bachten-deKupe-komitee blikt terug op een geslaagd seizoen Voor volgend jaar
mikken ze nog hoger 1988 wordt dus
prachtig, maar dat wist u al

VU"ktesfonds
Zevert vteken vóór de stembitsdag opsflöen wi| in d&m
kolömrmn een Vü-verkiezitiplondsDe t2 Vü-parti]bestuürsie<fen gaven meteen hef go0é&
voortjeefd en óeioofdeo eik
10.000 &. w sloften. Daarna
gmg h^t steeds beter m werd
tiel {jedfacf alsmaar groter,
Wekeliks ondersteuodeft wij
de^e voor de Volksunie feveflSf(ood2akelijl<e bedelaktte,
niet zondef süteses ötijkbaar.
Vaftdaag rrvefdt de ^nanoiëPe dienst van de Volksunie ons
immers dat er in heltotaalniet
minder den 2,037.293 fr. geStort werd op het rekeningnummer van dit klesfondsl
De VU'paröjiêJding dankt allen die meehieipen om dit ioctt
wel fenomenaie resultaat ie
ijerelkenï Van iiarie,

WEST-VLAANDEREN
JANUARI
14 ROESELARE: ,,Wie zal me dan
helpen'" over thuisverzorging Om
19u,St Michielsstraat 23 Org Welzijnszorg vzw W VL
14 LEDEGEM: 4de Krokus-TD van
VUJO-Ledegem in zaal De Kring te
St -Eloois-Winkel
Aanvang
20u
W K 50 f r , kassa 70 fr Met studio
Rainbow
18 IZEGEM: Oud Stadhuis om 15u
voordracht met dia's en degustatie
van Bordeaux-wijnen Org Vlaams
Verbond van Gepensioneerden
19 IZEGEM: 't Spiegelaarke om

kertijd werken we ook aan de bewustmaking en de opleiding van
de bevolking.
Ook in Dapaong zijn we op de goede weg. Maat om onze
inspanningen met te laten verloren gaan, moeten wij ons werk
kunnen afmaken. En dat kan alleen als ook u ons helpt. Elke gift, hoe
klein ook, wordt in dank aanvaard. Geef de Derde Wereld de kans
om zelf voor zijn ontwikkeling te zorgen. Steun Vredeseilanden.
Stort uw bijdrage op rekeningnummer 000-0000052-52 van
Vredeseilanden. Giften vanaf l.OOOF zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.
Secretariaat: Ruelensvest 127, 3030 Leuven, tel. 016/22.25.53.

20u Nieuwjaarsfuif Org FVV-lzegem
22 IZEGEM: Vlaams Huis Nieuwjaarsreceptie voor leden en sympatisanten van 19 tot 21 u Org VUIzegem
FEBRUARI
5 MEESTERT: VU-feest m zaal
,,Majestic", Heestertplaats 3 (aan de
kerk) Aanvang 19u30 In aanwezigheid van Jaak Gabnels, Michel Capoen, Paul Vangansbeke, Ene Waelkens en Erwin Bossuyt Inschrijving
op tel 056/75 80 80 Deelname 450
fr Org VU-Zwevegem

^ft'edcseilandcn
Ruelensvest 127 - 3030 Leuven
Tel.: 016/22.25.53.

Inzatnelaktie o{> 15,16en 17 januari
14 JANUARI 1968

\m
Prof. dr. Willem
De Vreeseherdenking
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OOST-VLAANDEREN
JANUARI

Op initiatief van het ANV-Oost
Vlaanderen, wordt op zaterdag 16
lanuari 1988 om 14u 30 in het Toreken Vrijdagmarkt te Gent prof dr W
De Vreese herdacht n a v de 50e
verjaardag van zijn overlijden
Prof De Vreese, taalkundige, hoogleraar, bibliothekaris, publicist Tij
dens de tweede Wereldoorlog werd hij
voorzitter van de aktivistische Tweede
Raad voor Vlaanderen en was vanaf
1916 hoogleraar aan de verslaamste
Hogeschool In 1918 met zijn gezin
uitgeweken naar Nederland, stierf hij
m 1938 te Voorschoten waar hij begraven ligt
Sprekers prof dr L Wils (KULeuven) over Het aktivisme na 70
jaar, lic filologie An De Moor (Gentbrugge) over Biografische schets met
dia's drs J Biemans (RU-Leiden)
,,De Bibliotheca Neerlandica lllustra
ta"
Nadien receptie Toegang alleen op
uitnodiging (tel 091/25 75 71 binnen
post 4226)

14 ERTVELDE: Tentoonstelling Renaat De Smedt — Schilderijen, Sofia
Troch — Glas in lood en Jennie Pieters — Keramiek In Vlaanis huis De
Veldbloem, Hoge Averijstr 5 Open
op wo-do-vrij vanaf 17u zaterdag vanaf 14u en zondag vanaf lOu De
tentoonstelling loopt tot 24/1
15 WICHELEN: Nieuwjaarsreceptie
m lokaal,,De Moriaan", om 20u Org
VU-Wichelen
15 WONDELGEM: Nieuwjaarsreeptie vanaf 20u in zaal ,,De Nachtegaal", Westergemstraat 96 Iedereen
welkom Org VU-Wondelgem

16 EREMBODEGEM:
Jaarlijkse
nieuwjaarsdrank van 20 tot 22u in de
kantine van voetbalklub SK Erembodegem. Gerstenstraat Daarna gezellig samenzijn Org VU Erembodegem-Centrum
23 HOFSTADE-AALST: Kaas- en
Wijnavond met als gastspreker Jaak
Gabriels, in zaal Welkom te Hofstade
om 20u Deelname 300 fr Org VUHofstade-Gijzegem

Daens
In brons

O.C.M.W.-BRUGGE
Aanleggen wervingsreserve, geldig voor 3 jaar,
van geschoold werkman B-beroepsspecialiteit:
schilder-behanger
Bijzonderste voorwaarden:

15 KRUIBEKE: VU-Nieuwjaarsreceptie om 20u in De Eenhoorn te
Bazel Alle VU-leden van harte welkom Org VU-Kruibeke-Bazel-Rupelmonde

Van Reinoud D'Haese verscheen
bij het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme
een 84-bladzijden tellende brochure
onder de titel ,,Daens in brons"

15 SINT-AMANDSBERG: Nieuwjaarsreceptie in zaal Sint-Elooi, Antwerpse stwg 275 Vanaf 19u 30 Gastspreker Senator Bob Van Hooland
Org VU-St -Amandsberg

Deze uitgave — kostprijs 280 fr —
kan bekomen worden bij volksvertegenwoordiger Jan Caudron, Stefaan
De Jonghestraat 85, 9300 Aalst

1 Belg zijn en van onberispelijk 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 m O C M W dienst
of in een andere overheidsdienst
3 Diploma van volledig secundair technisch onderv^rijs (AS), of van
lagere secundaire technische leergangen, afgegeven na minstens 720
lesuren, of een brevet van hoger secundair beroepsonderwijs, telkens in
de betrokken specialiteit van schilder behanger
4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen
Weddeschaal: 1 22 tegen huidig indexcijfer 423 132 623 781 dn 29 jaar)

n 35-jarige man met opleiding als offset drukker zoekt een passende betrekking

D Magazijnbediende — A2 Handel en
Talen, zoekt passende betrekking in
omgeving Gent
D Regentes Wiskunde, Fysica en
Ekonomische Wetenschappen, goede kennis van Frans Getuigschnft
Informatica, zoekt passende betrekking Onderwijs — bedrijfsleven of
Geko
D 24-jarige gehuwde vrouw, diploma
A2 Sekretariaat — Handel, zoekt een
passende betrekking Beroepservaring als verkoopster, werkloos wegens
stopzetting bedrijf

n 31-jarige jonge dame, diploma geaggregeerde L S O Nederlands-Engels, beroepservaring 10 jaar onderwijs, zoekt een betrekking bij voorkeur
kultureel artistieke sektor — politiek
werk of in bedrijfsleven
Voor nadere inlichtingen zich wenden O Van Ooteghem — Eresenator
— Arm Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge, tel 091/30 72 87
D Jonge dame, diploma schoonheidsspecialiste,
zoekt
dringend
werk ZIJ IS bereid om het even welk
werk te aanvaarden Zelfs bandwerk
op fabriek Voor nadere inlichtingen
zich wenden O Van Ootegem —
Eresenator, Arm Lonquestraat 31,
9219 Gentbrugge, tel 091/30 72 87

C 20j drietalige A l direktiesekretaris, vertrouwd met tekstverwerking en
computer zoekt na legerdienst een
gepaste betrekking in het Brusselse of
Halle-Vilvoorde Voor ml zich wenden
tot senator-burgemeester dr J Valkeniers, tel 02/569 16 04

Inschrijvingsgeld: 200 fr storten op P R nr 000 000932109 v/h
O C M W Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge, voor 18
januari 1988, met vermelding „Examen geschoolde B - schilder behan
ger"

n 43j tweetalige sekretaresse met
ervaring met computer, zoekt dringend een bijverdienste 's avonds nu
ze bloemenwinkel heeft geopend
Voor ml zich wenden tot senatorburgemeester dr J Valkeniers, tel
02/569 16 04

Vrijstelling inschrijvingsgeld: Volledige vrijstelling van het inschri)
vingsgeld wordt verleend aan de te Brugge woonachtige kandidaten die,
op datum van hun kandidaatsteUing tot een van de volgende catego
neen van personen behoren werklozen, pas afgestudeerden werkzoe
kenden van wie het enig inkomen het bestaansminimum is
De vrijstelling wordt verleend op schriftelijke verklaring van de
kandidaat

Te Huur:
G Appartement liv , slaapk , badk ,
WC, CV, terras, balkom, ml tv ant en
tel Informatie Koningmneplem 27,
1030 Brussel 02/217 59 72

DRUKKERIJ VAN LINDEN
Alle drukwerken

KORTESTRAAT 15-19

^MM

Pastorijstraat 16-17
WILLEBROEK
Tel 03/886 62 89
03/886 92 93

B-2650 BOOM

In te sturen: Uiterlijk tegen 18 januari 1988 aan de Personeelsdienst van
het O C M W Brugge Kartuizenrmenstraat 4, 8000 Brugge geschreven
aanvraag deelneming examen, afschrift diploma en eventueel eigenhan
dig geschreven en ondertekende verklaring voor vrijstelling inschrij
vingsgeld

Aanbevolen huizen
DE PRIJSBREKER

03/888.69.35

'^chemicaliën

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Tel. 03/236.45 31
Open van 10 tol 19u
Zondag gesloten

Aanneming Begrafenissen

Etn. BERT pvba
Assesteenweg 101-103
TERNAT

Tel.

Werkhuizen der Kempen
LUDO HERMANS
Fraikmstraat 20
2410 HERENTALS
VLAGGEN
REKLAMEARTIKELEN
ZEEFDRUK

02/582.13.12
02/582.04.10

Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N. - PORSCHE 924-944
Diensten verhunng lange termijn D'IETEREN LEASE
korte termijn AVIS
Personenwagens en vrachtwagens

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel

GELD
Onmiddellijk te bekomen bij

SANITAIR —ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING
Tel. 426.19.39

FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe
Tel 053-78 10 09 en 053-21 27 57

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
migrostraat 128

9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16

Tel.: 014/21.12.07

E)

STUDIO
DANN

02-428 69 84
— Industriële fotografie
— IVIode/architektuur
— Huwelijksreportages
Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel

Alle trofeeën, wimpels bekers
speldjes badges, enz vanaf 1
november 1987 bij

GEORGES DE RAS
_

PVBA

FERAUTO
Auto-onderdelen

Autocars autobus
ceremoniewagens
begrafenisonderneming

Ferenczl Jozef
Herentalsebaan 550
2220 Wommelgem
Tel 03/353 26 50
Open van 9 tot 20 u van maandag
tot zaterdag

Hoogstraat 20, Lede
Tel 053-21 36 36

Hier kan uw publiciteit l(omen!

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

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel 054-41 25 89
WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

Neem even kontakt op met ons
02-219.49.30 of 02-380.04.78
Houtzagerij

DE ROOSE N.V.
Algemene hout enplatenhandel
Schaverij
AFD NINOVE 9400
Steenweg naar Aaibt 496
Tel

053 66 83 86

AFD OKEGEI^ 9471
Leopoldstraat 114
Tel 054 33 17 51
054 33 11 49

KLEDING LENDERS
Sint-Damiaanstraat 41
Wommelgem
rel 03-353 70 39

)ames tieren en kinderkledma
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M^j
ik dolgraag ook over andere dingen spreek

Rockzangeres en presentatrice Bea Van der Maat:

„Ik ben niet echt ambitieus"
ook af van het feit of je veel op de

AARTSELAAR. — Het gebeurt niet vaak dat het radio komt en of de distrbutie vlot
verloopt Want als je zelf met je
singletje van een Vlaamse rockgroep met meer dan plaatjes
moet rondhotsen, dan
tienduizend eksemplaren over de toonbank gaat. Het wordt het wel heel erg lastig "
leuk klinkende ,,l He and I cheat" van Won Ton Ton
valt deze eer wel te beurt en ,,kenners" voorspellen Geloofwaardigheid
WIJ: Blijft het nu bij dat ene
een internationale doorbraak.
of hebt U zicht op
Wij spraken op een druilerige zaterdag met het ge- suksesliedje,
nog meer kaskrakers?
zicht en de leidster van deze zeskoppige groep, ook
B. Van der Maat: ,,Het is nabekend vanop het scherm.
tuurlijk met de bedoeling het daarbij te laten Wij zijn druk in de weer
EA VAN DER MAAT is 27
Eind '81 begint ze op een
zolderkamertje met de
groep Chow Chow liedjes te maken en zingen Een jaar later
neemt ze deel aan de Rockrally,
zonder sukses weliswaar In '84
wordt echter wel de finale gehaald
Daarna wordt het een tijdlang stil,
alhoewel zij nu en dan blijft
meespelen m de populaire
LSP-band
Tot ZIJ samen met haar vriend
Jan opnieuw begint, dit keer met
een groep die de naam Won Ton
Ton draagt Het is spoedig raak,
dankzij het knappe, melodieuze
meezingertje ,,/ lie and I cheat"
BIJ het grote publiek verwerft
Bea bekendheid via,,Namen Noemen" Sinds enige tijd presenteert
ZIJ samen met Bart Peeters het
populaire tiener-muziekprogramma ,Bingo"
Bea Van der Maat genoot geen
speciale muzikale opleiding en is
dus autodidakt Wat als hobby begon werd stilaan een voltijdse opdracht Haar job als medisch afgevaardigde diende zijn onlangs te
stoppen Sindsdien is zij te horen
en te zien in zowat alle zaaltjes van
Vlaanderen
ZIJ ontvangt ons in een studiogebouwtje te Aartselaar, 's avonds
wacht een optreden in Glabbeek
ZIJ IS sportief gekleed (afgeweekte
jeans, turnpantoffels en een sloddertrui) en praat openhartig, pretentieloos en direkt Een toffe
meid, die Bea

Emoties overdragen
WIJ: Zijn er groepen die voor
U als voorbeeld gelden of waar
U naar opkijkt?
B. Van der Maat: ,,Eigenlijk
niet Ik probeer vooral mezelf te
blijven Alhoewel er natuurlijk
mensen zijn wiens muziek ik knap
vind "
WIJ: Zoals?
B. Van der Maat: ,,0, ik denk
vooral aan de ,,Talking Heads",
,,The Pretenders", Tom Waits en
anderen Voor een zanger of zangeres IS het trouwens een noodzaak om veel naar andere groepen
te luisteren
Voor mij komt het er vooral op
aan of men erin slaagt om door
muziek bepaalde emoties over te
brengen Dat is voor mij het
belangrijkste
Het technische
aspekt IS daaraan ondergeschikt "
WIJ: Welke emoties probeert
U dan over te brengen?
B. Van der Maat: ,,Dat hangt af
van het liedje Is de tekst amusantontspannend, dan moetje dit ook
zo vertolken Is het liedje kwa inhoud eerder triest, dan moetje dit
gevoel proberen over te dragen
Muziek, stem en tekst moeten een
geheel vormen
In alle genres vind ik bijgevolg
schitterende zaken, maar ook
vaak minder goede kreaties "
WIJ: Hoe omschrijft U zelf de
muziek die U vertolkt?
B. Van der Maat:,,Daarop kan
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Leuk IS ook dat we het blijkbaar
maken in Wallonië, en dat is toch
ook al een stukje buitenland Voor
een Vlaamse groep is dat trouwens merkwaardig, vermits het
met zo vaak voorvalt dat Vlaamse
groepen gehoor vinden in Wallonië De molen lijkt dus op gang te
komen

Muziek IS heel plezant, maar uiteindelijk bestaan er zoveel honderden andere dingen, die
minstens even boeiend zijn Ik
wens geen vakidioot te worden "
WIJ: In een recent vraaggesprek haalt Wim de Craene
scherp uit naar Vlaamse groepen die uitsluitend Engelstalige
nummers brengen, daar waar
onze taal zich net zo goed leent
tot het maken van goede muziek. Waarom zingt U niet in het
Nederlands?

B. Van der Maat: „Het is elk geval geen bewuste keuze geweest
Toen WIJ zes jaar geleden op een
zolderkamertje zijn gestart, toen
Toch ben ik nu reeds blij met het was dit meteen in het Engels
resultaat, m n de vlotte verkoop in
Ook Raymond van het GroeneVlaanderen Alles wat erboven op woud vroeg me onlangs waarom
komt, beschouw ik als een kado
ik met in mijn eigen taal zong, vermits je dan toch een direkter kontakt hebt met je publiek Vermoedelijk IS het precies dat wat mij ervan weerhoudt Ik vind nu reeds
dat ik mij in een aantal liedjes heel
erg blootgeef, zoveel te meer zou
dit het geval zijn indien ik deze ge'oelens in het Nederlands zou vertolken
Wim de Craene heeft dus zeker
qelijk wanneer hij beweert dat er
ichitterend Nederlandstalig werk
bestaat Maar met uitzondering
'an ,,De Kreuners" is veruit het
neeste rockwerk Engelstalig "
WIJ: Hoe is het gesteld met de
,plaag van de clips", waarmee
Ik bedoel dat het er op lijkt dat
een knappe videoclip uiteindelijk bepaalt of een liedje al dan
niet een hit wordt?
B. Van der Maat: ,,lk denk met
lat het noodzakelijk is een goeie
•lip te hebben om te kunnen doorbreken Alhoewel het onloochenbaar IS dat sommige minder goede
l'edjes hoog skoren precies dank•ij een knappe clip Dit houdt dan
veer verband met de financiële
niddelen van een groep "

Bea Van der Maat ,,Veel, om met te zeggen heel het leven, berust volgens mij op toeval
(foto- Bob Coecke)

ik geen antwoord geven Ik noem
het gewoon rock Maar dit is een
persoonlijke appreciatie "
WIJ: Wat betekenen de gekke
namen „Chow Chow" en „Won
Ton Ton"?
B. Van der Maat: ,,Ook daar
heb ik geen verklaring voor Ik vind
dat deze namen eenvoudigweg
plezant klinken en niks willen zeggen
Met als gevolg dat je van Won
Ton Ton alles kunt verwachten
kalme liedjes tot en met keiharde
nummers "
WIJ: Ik las dat U de suksesplaat „I lie and I cheat" in eigen beheer hebt uitgebracht...
B. Van der Maat: ,,Dat is onjuist Eventjes leek het erop dat wij
dit lied inderdaad in eigen beheer
zouden uitbrengen, omdat er geen
interesse bleek van de platenfirma's aan wie wij het bandje hadden toegestuurd Dus besloten wij
het zelf te doen, de hoesjes waren
zelfs al gedrukt

met de voorbereiding van een
reeks nieuwe liedjes en vanzelfsprekend wensen wij goede
produkten op de platenmarkt te
brengen

Waarover ik mij dagelijks verbaas "
WIJ: Wat hoopt 1' ' • bereiken? Welke ambities koestert
U?

Een nummer moet eenvoudigweg goed zijn, dus zonder overbodige en dure foefjes en arrangementen Een arrangement kan
een nummer wel verrijken, maar
de basismelodie moet op zichzelf
voldoende zijn "

B. Van der Maat: ,,lk ben met
echt ambitieus Mijn enige ambitie IS gelukkig zijn Zoals het nu
loopt, ben ik gelukkig

WIJ: Wie zet uiteindelijk het
licht op groen voor de opname
van een nieuw liedje?

Ik probeer eenvoudigweg goed
te zingen Verder ben ik blij dat ik
,,Bingo" mee mag presenteren
Het ene brengt het andere met
zich mee Veel, om met te zeggen
heel het leven, berust m i trouwens op toeval "

B. Van der Maat: ,,Wij beslissen dat zelf, nadat we het bewuste
nummertje tijdens optredens heb- Vedette?
ben uitgetest Dan merk je al gauw
WIJ: Wat vindt U vervelend
of iets gesmaakt wordt of met En aan deze job?
toch wil ik met de slaaf van mijn
B. Van der Maat: ,,(stilte) Ik
publiek worden Als groep moetje
weet het met
immers je eigenheid behouden
Het enige wat me minder pleIk ben natuurlijk blij als het publiek tof reageert bij het horen van zant overkomt, is het feit dat veel
een nieuw nummer, maar ander- mensen mij gaan beschouwen en
zijds mag het met zo zijn dat alleen behandelen als een vedette Met
het publiek bepaalt watje zult en als gevolg dat iedereen mij nog
moet spelen Dit is een kwestie slechts spreekt over de showbusivan persoonlijke geloofwaardig- ness en dit of dat plaatje Terwijl
heid "

Tot we plots toch een aanbod
kregen vanwege een platenfirma "
WIJ: Bestaan er andere
Vlaamse rockgroepen die plaatjes in eigen beheer op de markt
WIJ: In Vlaanderen loopt de
hebben gebracht?
plaat aardig. En daarbuiten?
B. Van der Maat: ,,Het blijft alB. Van der Maat: ,,Het is met
tijd een dure en riskante onderne- eenvoudig om dat nu reeds te zegming, maar toch zijn er voorgaan- gen Gisteren werd de plaat uitgeden
bracht in Nederland, volgende
week zijn wij te gast in,, Top Pop''
Weet U, velen denken dat zangeres nu mijn definitieve job ge- en ook het aantal interviews neemt
worden IS, ook al verdien ik nog toe Al blijft het afwachten
steeds geen normaal inkomen Wij
Hoopvol IS ook dat het plaatje
moeten er nog altijd onze investeeerstdaags in Frankrijk wordt gering terug uithalen 11 z onze
lanceerd, want deze week hebben
bankrekening moet terug boven
we een optreden verzorgd voor de
nul komen
Franse televisie Gisteren waren
Of je sukses boekt of met, hangt WIJ bij RTL

Ruim publiek
WIJ: Welk soort publiek loopt
warm voor Won Ton Ton?
B. Van der Maat: ,,/ lie and I
cheat" valt vermoedelijk in de
gunst bij een heel ruim publiek
Zowel de hele kleintjes over de tieners tot en met de vijftigers zingen
dit liedje mee
BIJ een optreden ligt dit enigszins anders daar varieert het publiek van 14- tot 40-jarigen "
WIJ: Wat doet U in uw vrije
tijd?
B. Van der Maat: ,,De voorbije
maanden heb ik heus met meer
zoveel vrije tijd Ik probeer vooral
veel te lezen "
WIJ: ...vakliteratuur?
B. Van der Maat:,, nooit vakliteratuur' Als ik dan al eens vrij
heb, dan wil ik er echt wel eventjes tussenuit Ik kijk ook graag
naar goeie films, ik probeer mijn
huishouden een beetje te verzorgen, ik besteed aandacht aan mijn
beide honden
Maar bovenal vind ik mijn relatie en mijn familie belangrijk En
dus maak ik daar tijd voor "
(pvdd)

AIENSEN

