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Zaterdag 28 november om 14.30 uur in Mechelen 
Volksunie-verkiezingskongres 

Datum vrijhouden! 

Happart 
komt terug! 

Bij deze verkiezingskampanje kan opnieuw vastgesteld worden, 
hoe verschillend het politiek leven is in Vlaanderen en Wallonië. 
De fundamenteel verschillende toonaard kan best afgelezen wor
den uit de wijze waarop de twee grootste partijen, de chrlstende-
mokratische en de socialistische, zich opstellen boven en beneden 
de taalgrens. 

In Wallonië overheerst zowel bij de PSC als bij de PS, en in iets 
mindere mate zelfs bij de PRL, het kommunautaire thema dat 
ronduit anti-Vlaams naar voor wordt geschoven. De uitlatingen 
van de Waalse partijleiders laten niet aan duidelijkheid te 
wensen. 

In een vraaggesprek met het „Belang van Limburg" zegde PSC-
voorzitter Gerard Depréz dat, als men na 13 december een rege
ring wil vormen met zijn partij, „eerst en vooral een waardige 
oplossing zal moeten overeengekomen worden voor de zaak Hap
part. Dat zal bovendien een drievoudige oplossing moeten zijn.-
een afspraak rond het statuut van Happart, een wet voor het taal
gebruik van mandatarissen en een regeling voor Voeren zelf'. 

Dit is tenminste klare taal, die de Vlamingen toelaat te weten 
waar zij aan toe zijn. Terwijl de CVP-verkiezingskampanje van 
krommenaas gebaart en Wilfried Martens verkondigt dat hij met 
dezelfde partners dezelfde politiek wil verderzetten, is Depréz dui
delijk genoeg om te stellen dat we op 14 december inzake Happart 
nog net zo ver zullen zitten als op 13 oktober en als in de voorbije 
Martens-jaren. 

Spitaels is niet minder duidelijk: ,,José Happart zal zichtbaar 
aan mijn zijde staan tijdens de kampanje, die zal stoelen op twee 
thema's: het kommunautaire thema en de splitsing tussen rechts 
en links". De PS-voorzitter dreigde, dat voor zover hij en zijn par
tij niet bij het beleid worden betrokken, ,,wij onze wil om te breken 
met het Vlaams-Belgisch systeem op de voorgrond zullen 
schuiven". 

Ook dit is duidelijke taal. Na de vorige verkiezingen konden 
PSC en PRL, door de onwettige verwijdering van Toon van Over-
straeten uit de Waalse Raad, nog nipt de touwtjes van deze Ge
westregering in handen houden. Thans is het vrijwel zeker dat de 
PS de sleutel van de Waalse gewestregering op zak heeft. Meteen 
zit Spitaels in de gedroomde positie om oorlog te voeren tegen ie
dere heruitgave van een roomsblauwe nationale koalitie. 

Zelfs de PRL, die zich iets minder kommunautair profileert, 
heeft zich aangesloten bij de PSC-eis dat het dossier Brussel moet 
gekoppeld worden aan een eventuele federalisering van het on
derwijs. 

In Wallonië zijn de zaken volkomen klaar. De partijen maken er 
zich gereed om na de verkiezingen een forse Waalse stap-voorult 
te zetten. 

En in Vlaanderen? De drie traditionele partijen doen alsof hun 
neus bloedt en er geen kommunautair vuiltje aan de lucht is. De 
neo-Belgicistische Agalev bazelt hardop, dat zij de Waalse aan
spraken zal opvangen in de geitenwollenbol van haar zogenaamd 
hoffelijkheidsvoorstel. 

Martens tracht zowaar de goegemeente te doen geloven dat er 
helemaal niets aan de hand is, dat zijn regering even per abuis is 
uitgegleden en dat ze morgen zal voortdoen alsof er verder geen 
enkel probleempje zou zijn. 

De halfheid of de lafheid of de blindheid — men noeme het zoals 
men wil — van de Vlaamse kleurpartijen is een uiterst bedenkelijk 
voorteken voor wat ons te wachten staat straks na 13 december, 
als Depréz terug het Happart-dossier op tafel gooit, als Spitaels in 
de loopgrachten van de Waalse executieve zit, als de drie Waalse 
traditionelen hun Brussels offensief inzetten met het oog op de ge
meenteraadsverkiezingen van volgend jaar. 

Er is maar één partij in Vlaanderen die het de Vlaamse kiezer 
duidelijk maakt dat zij kordaat weerwerk zal leveren: de Vlaams-
nationale partij. Gelukkig beschikt de Volksunie, met haar ver
sterkte en verruimde lijsten, over de mogelijkheid om haar bood
schap luider te laten klinken en verder te doen dragen dan voor
heen. De kordate aanpak van de Volksunie is méér dan brood
nodig! 

tvo 

Gej* 

Nood aan een kursus bestuurskunde 

Over overheidsdiensten 
Tijdens het weekeinde l<regen we nog maar eens 

een staaltje van lioe sommige overheidsdiensten 
funl<tioneren. Toen beidend werd dat mogelijl<s ool< 
enkele landgenoten het slachtoffer waren geworden 
van een gijzelingsaktie door de terreurgroep Aboe 
Nidal, bleek dat het Rijksregister buiten de dienst
uren niet toegankelijk was. 

EZE absurditeit verwel<te 
hilariteit en illustreert op 
schrijnende wijze hoe gam

mel bepaalde staatsdiensten ge
organiseerd zijn. Het grapje dat 
de vijand bij een eventuele aan
val tijdens een verlengd week
einde geen Belgisch soldaat op 
zijn overwinningstocht naar de 
Noordzee-kust zal ontmoeten, 
bevat meer waarheid dan sommi
gen denken. Om dan nog te zwij
gen over de chaos die ongetwij
feld zou ontstaan wanneer er zich 
op een vrije zomerdag een er
nstig ongeval voordoet in één van 
onze talrijke kerncentrales. En 
wie heeft er zich al niet eens 
doodgeërgerd aan de traagheid 
waarmee een voor hem belang
rijk dossier ,,in Brussel" behan
deld wordt? 

Deze toestand is niet in eerste 
orde een kwestie van al dan niet 
voldoende personeel. Het korps 

van 800.000 ambtenaren zou in 
normale omstandigheden en mits 
goed management best in staat 
moeten zijn een ideale dienstver
lening te garanderen. Het punt is 
echter dat veel staatsdiensten 
ronduit slecht georganiseerd zijn, 
vaak verrichten zij dubbel werk 
en niet zelden worden de onder
scheiden diensten geleid door 
geparachuteerde partijkreaturen 
wiens deskundigheid doorgaans 
zeer betwistbaar is. 

Eén en ander heeft tot gevolg 
dat de motivering bij veel ambte
naren ver te zoeken is. Temeer 
omdat hun weddeschalen, ook in 
vergelijking met de buurlanden, 
in jaren niet meer werden aange
past en integendeel afgetopt. 

De enigen die schijnbaar wel 
entoesiast meedraaien, zijn de 
kabinetsleden van de tientallen 
ministers. Zij krijgen immers een 
speciale ekstra-vergoeding en 

verwachten voor bewezen 
diensten ooit een bevordering te 
krijgen. Dat daarbij gesjoemeld 
wordt met gemeenschapsgeld, is 
deze notabelen een zorg. Zo wist 
V/Ly-voorzitter Jaak Gabriels eer
gisteren een bewijs te leveren dat 
financieminister Mark Eyskens 
zijn kabinetspersoneel misbruikt 
in zijn persoonlijke verkiezings
kampanje. 

Niettemin blijven wij geloven in 
het onbetwistbaar nut van een 
goed werkende overheidsadmi
nistratie. Elders in dit blad ver
tolkt de Gentse hoogleraar Bob 
Van Hooland terzake zijn inzich
ten. Van Hooland, die straks VU-
senator wordt, wacht meteen een 
unieke opdracht: een kursus 
bestuurskunde doceren ten be
hoeve van ministers en staatsse-
kretarissen. 

(pvdd) 

Prof 
Alvast twee nieuwe profs 

komen de VU-lijsten verster
ken. Eén daarvan is de RUG-
hoogleraar Bob Van Hoo
land, tevens burgemeester 
van Sint-Martens-Latem. 

Lees ons gesprek op biz. 3 
en 16. 



Wï\ 

... en WIJ 
De redaktie ontvangt graag brieven 

voor de lezersrubriek Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, evenals 
scheld- en smaadbrieven De andere 
publiceert zij, naargelang er plaats 
beschikbaar is De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven m te korten 
en persklaar te maken zonder de es
sentie van de inhoud te veranderen 
Brieven worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, ten
zij de schrijver verzoekt slechts de 
initialen te gebruiken 

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

De redaktie 

COUDENBERG 

Het IS soms nuttig grote manifesta
ties van „tegenstanders" bij te wo
nen, zoals het colloquium van de 
tnkolore Coudenberg-groep Karel 
Jansegers schrijft terecht in WIJ van 5 
nov dat er ginds ,,veel jong volk 
was" 

Dit IS met verwonderlijk gezien de 
massale aanwezigheid van de nieuwe 
jongerengroep ,,Belg en fier het te 
zijn" die al even massaal folders uit
deelde na afloop van de meeting 

Daar bovenop is een andere, al even 
belgicistische jongerengroep — de 
Belgische Progressieve Socialisten 
(BPS) — kind aan huis bij Couden-
berg BPS komt er openlijk in de pers 
voor uit dat 6 van hun kopstukken in 
Coudenberg zitten 

Verder ziet men op de ledenlijst van 
de Coudenbergers notoire provinciale 
federalisten zoals Agalev-sekretaris 
Leo Cox, de ,,groene" Mark Dubrulle 
en de ,,grote" provinciale denker no
taris Andre Belmans Daarnaast staan 
op de ledenlijst unitaire smdikalisten 
zoals Albert Faust en — naar verluidt 
— nu ook Georges Debunne Voeg 
daarbij nog een hele reeks unitaire 
CVP'ers en PS'ers evenals een paar 
al even unitaire liberalen en men heeft 
een stevige belgicistische coctail 

Het échte opzet van de Couden-
bergstunt lijkt me duidelijk alle in
vloedrijke belgicisten bundelen, met 
uitsluiting van al te reaktionaire of 
oubollige figuren, die hun onderne
ming toch maar zouden komprommi-
teren 

I De Coudenbergers zijn intelligenter 
dan de meeste tnkolore groepen ze 

zijn even unitair, maar noemen zich 
federalistisch omdat dit beter klinkt 

Hun meerpolig federalisme (met 6,9 of 
meer provincies) is zoals WIJ zéér 
juist opmerkte gericht tegen de 
Vlaamse zelfbeschikking Couden
berg wil inderdaad de Vlaamse natie-
in-wordmg breken door ze te splitsen 
in een reeks provincies 

Al even gevaarlijks — of misschien 
nog gevaarlijker — is de theorie van 
mensen als Leysen Leysen heeft op 
de Coudenberg-meeting weliswaar 
gezegd dat er moeilijk een alternatief 
voor een tweeledig federalisme zal 
gevonden worden, maar het federalis
me met 2 van Leysen e a is mets 
anders dan een neo-unitarisme Ley
sen aanvaardt alleen federalisenng 
van kuituur en onderwijs, maar wil al 
de rest (sociaal, ekonomisch, politiek) 
zo unitair mogelijk houden 

Dat het grootkapitaal (zowal alle 
grote bankdirekteurs zitten in Cou
denberg) met de gauchisten a la BPS 
Debunne en anderen een trikoloor 
monsterverbond sluiten bewijst dat ze 
voor alles Belgen zijn De grote 
Vlaamse partijen van hun kant schnj 
ven het tweeledig federalisme in hun 
kiesprogramma s terwijl machtige 
CVP-SP PVV ers tegelijkertijd in hun 
Coudenberg alles doen om dit tweele 
dig federalisme te verhinderen 

Karel Vercauteren, Vilvoorde 

VOLKSNATIONALISME 

Als bewust Vlaming — met zozeer 
vanuit volksnationaal dan wel vanuit 
sociaal en billijkheidsstandpunt — 
volgen we de Vlaamse Beweging van 
nabij 

Een kritische noot is evenwel geen 
de-loyaliteit Zo bijvoorbeeld de realis
tische kijk op de demografische evolu
tie in West-Europa, ook in Vlaande
ren zoals in ,,Vlaanderen Morgen" 
weergegeven Laat ons met enig 
scepticisme staan tegenover de voor
gehouden mooit toekomst van het 
volksnationalisme, zoals Christ Van-
denbroeke stelt 

Als we één en ander aan mekaar 
koppelen zien we een verhoogde im
migratie zich enten op een — binnen 
minder dan 100 jaar — tot de helft 
herleide autochtone bevolking Hierbij 
voegen we dan nog de gemengde 
gezinnen, waarvan de autochtone 
partner met meer als zodanig ageert, 
hetgeen ons op een veel hoger cijfer 
van ,,niet-Vlamingen" brengt Het re
sultaat kan zijn een minderheid van 
autochtonen tegenover een meerder
heid van geïmmigreerde en gemeng
de gezinnen Binnen die minderheid 
IS er een (harde ' ) kern van nationalis
ten 

U ziet wat komen kan Het kollektie-
ve geheugen is wijs 

J.P. Sansen, Kortrijk 
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ELLINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeu^e 

Overname — huur — 
verhuur van cafe s 

WIJ bestellen ten huize 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Torigerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

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 Stwgnr Lichtervelde 051/72 28 22 
Grote parkeerterreinen zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munder Thier van tvat Levende Water TonisstemerSprudel goed en goedkoop eten 

Het ^alinöljui^ 
Sedert 1910 

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

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december 

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

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

RESTAURANT 

I^JcBsP I Wolvengracht 

• ^ • ~ ~ ~ ~ Leopoldstraat 

Tel 217 91 53 

Waar V lamingen 
thuis z i jn 
m "t hart je van Brusse l 

De familiezaak met traditie 

AFSPANNING-HERBERG 
TOMBERG 

Afspanning Tomberg gelegen i 
een stukje ongerepte natuur i 
Specialiteiten 
Pannekoeken — Spaghetti 

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT- FRfTUUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone grill 
Prijzen voor menu v/è 290 Bfr 
groepen koffietafel v/è 180 Bfr 

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

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER 

LAS AT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

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

Taverne Den Klauwaert 
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergadenngen — Muziek
avonden 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 

B a n k e t b a k k e n i 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05 - 65.89.40 

CAF€ 
ZAAL 

BRCC 
011/47 28 97 
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Kabinet als... 
Op dinsdag 20 oktober schreef 

ULZ-voorzitter Jaak Gabriels een 
brief aan vice-premier en begro
tingsminister Guy Verhofstadt, 
als reaktie op diens intentiever
klaring om de staatsuitgaven in 
deze elektorale periode te beper
ken. 

In deze bnef merkte Gabnëls 
op dat de kabinetten van de tien
tallen ministers in de nakende 
elektorale periode noch min noch 
meer op publiciteitsburo's lijken, 
die alleen nog oog hebben voor 
het uitwerken en ondersteunen 
van de kampanjes van de betrok
ken eksellenties: ,,Het dienen 
van de belangen van de gemeen
schap is vanaf heden voll<omen 
afwezig in deze overbevoll<te 
l<ampanjeteams", verklaarde de 
VU-voorzitter. 

Gabriels drong er toen bij Ver
hofstadt op aan zeer nauwlettend 
toe te zien op de uitgaven van 
deze ,,hof houdingen, het uwe in
begrepen". Konkreet vroeg Jaak 
Gabriels dat meteen alle gedeta
cheerde ambtenaren naar hun 
oorpsronkelijke diensten zouden 
terugkeren, wat in een fikse be
sparing zou resulteren en een 
wezenlijke bijdrage zou beteke
nen tot een meer zindelijke poli
tieke kuituur. 

Deze week kregen we het mani
feste bewijs van Gabriels' gelijk 
onder ogen. 

...propaganda-
buro 

Wij konden immers de hand 
leggen op een brief die minister 
Mark Eyskens dezer dagen 
schreef aan enkele ,,Waarde 
Vnenden". Bedoeld worden die 
personen voor wie deze CVP-
eksellentie ,,in de gelegenheid 
was" iets te doen: ,,lk reken al
vast op U zoals U hebt kunnen 
rekenen op mij." Tot daar is er 
niks aan de hand. 

In het post scriptum wordt ech
ter gevraagd een vragenlijst in te 
vullen. De vragen laten zich ra
den: bent U bereid een affiche 
van de minister thuis uit te han
gen of een paneel in uw tuin te 
plaatsen, kent U nog andere 

M^ 

Jaak Gabriëls 
legt 
klacht neer... 

plaatsen waar affiches kunnen 
bevestigd worden, wenst U mee 
te rijden in een auto-karavaan? 

Het venijn zit in de staart. De 
ingevulde vragenlijst dient terug 
gestuurd te worden naar het 
,,Verkiezingskomitee" op het 
,,Kabinet van de Minister van Fi
nanciën" t.a.v. de heer F. Lan-
noy in de Wetstraat 12 te 1000 
Brussel. Deze Lannoy is niemand 
minder dan de kabinetssekretaris 
van Mark Eyskens. Wie enigszins 
op de hoogte is, weet dat de 
wedde van zo'n man erg riant is 
en het vermoeden is erg groot dat 
dit zg. Verkiezingskomitee zich 
heus niet beperkt tot dat ene 
kabinetslid. Meer dan waarschijn
lijk draait de hele kabinetsploeg 
(meer dan 40 personen!) aktief 
mee in de kampanje. 

VU-voorzitter Jaak Gabriëls liet 
het daar met bij en legde prompt 
klacht neer bij de Voorzitter van 
het Hoog Komitee van Toezicht, 
wegens het onrechtmatig gebrui
ken van gemeenschapsgelden. 
,,Kabinetsmedewerkers worden 
betaald door de saat. Dus worden 
zij geacht het algemeen belang 
van de gemeenschap te dienen 
en niet het belang van een privé-
persoon", verduidelijkte hij 

Uitkijken nu of hieraan een pas
send gevolg wordt gegeven! 

...tegen 
minister 
Mark 
Eyskens 

Mensen die met ons meedoen 

Bob Van Hooland 
VU-iijsttrekker arr. Gent 

GENT. — Enkele dagen geleden blokletterde 
Gazet van Antwerpen op haar eerste bladzijde,,Ope
ratie vernieuwing in richting van academici". Daar
mee wees deze krant haar lezers op de inderdaad erg 
opvallende verruiming die de Volksunie doorvoert 
met zicht op 13 december. 

Eén van deze eminente personen is de Gentse 
hoogleraar Bob Van Hooland. Een gesprek 

Bob Van Hooland is doctor in 
de bestuurswetenschappen en 
,, Master in Public Administration'' 
van de roemrijke HARVARD-uni-
versiteit. Behalve professor aan 
de Gentse universiteit (m de 
Rechtsfakulteit en de School voor 
Management), doceert hij even
eens aan de Administratieve en 
Ekonomische Hogeschool te 
Brussel en was hij zes jaar lang 
professor aan het Brugse Europa
kollege 

B' OB VAN HOOLAND is voor 
aandachtige WIJ-lezers 
geen onbekende: in onze 

31-mei-uitgave van 1984 kon U 
••eeds een vraaggesprek met 
deze man lezen. Onderwerp was 
toen het resultaat van zijn onder
zoek naar het profiel en de proble
men van de Vlaamse burgemees
ters Ook VVM-leden zullen zich 
deze dynamische burgemeester 
van Sint-Martens-Latem herinne
ren, vermits hij op één van de 
geslaagde studiedagen de opge
merkte referaathouder was. 

Een uitgebreid 

vraaggesprek 

met Bob Van Hooland 

leest u op biz. 16 

VMENSEN IN 
HET NIEUWS 

Maandag voerde een groep vissers samen met de milieu-organisatie 
Greenpeace aktie tegen de plannen voor de bouw van een afvaleiland 
even buiten onze Vlaamse kust Onder de schaars opgekomen 
kustburgemeesters werd de Middelkerkse VU-burgemeester en volks
vertegenwoordiger Julien Dessyn opgemerkt. In scherpe bewoordin
gen hekelde hij allen die medeschuldig zijn aan deze waanzinnige 
plannen. Ook de VU-arrondissementen Oostende en Brugge lieten zich 

met onbetuigd 

II 
| H Herman 
^m Lauwers op 

- g j Antwerpse 

i»wi kamerlijst 

Kandidaten... 
In de loop van de voorbije 

week legden de meeste VU-ar-
rondissementsraden de laatste 
hand aan de lijsten met zicht op 
de verkiezingen van 13 decem
ber. Nu zaterdag heeft de natio
nale Vü-partijraad het laatste 
woord over deze ontwerp-kandi-
datenlijsten 

Vandaag krijgen alle VU-leden 
trouwens een brief vanwege de 
VU-partijtop, die de hele operatie 
begeleidde Daarin worden zij 
ingelicht over de belangrijkste 
innovaties die werden doorge
voerd In een volgende editie 
brengen wij vanzelfsprekend de 

namen van alle kandidaten in 
alle arrondissementen 

Deze middag worden de 
meest opvallende verruimings-
en vernieuwingskandidaten ook 
voorgesteld aan de pers. Wij zet
ten ze nog graag even op een 
njtje: FMG-voorzitter Herman 
Candries, KUL-professor en de-
kaan van de rechtsfakulteit Ro
ger Blanpain, flL/G-professor en 
burgemeester van Sint-Martens-
Latem Bob Van Hooland, 
VUKSM-verbondskommissaris 
Herman Lauwers, oud-Agalev-
parlementslid Fernand Geyse-
lings, topdiplomaat Hans de 
Beider en de Bilzense schepen 
mevrouw Frieda Brepoels 

Aan de hand van citaten uit 
vraaggesprekken, die integraal 
in dit weekblad verschijnen, 
werd een manifest samenge
steld onder de titel,, Waarom wij 
nu meedoen met de Volksunie" 

Ondertussen vernemen wij dat 
de schrik voor de Volksunie er bij 
de andere partijen ook écht in zit 
We mogen ons dus nog verwach
ten aan een reeks slagen onder 
de gordel. . 

...en plaatsen 
Verrassend was alleszins de 

mededeling dat de in het Waalse 
Nijvel verkozen VU-senator 
Toon van Overstraeten de ka
merlijst te Brugge komt duwen. 
In een korte en spitse tekst, die 
WIJ U met willen onthouden, ver
klaart hij zijn beslissing. 

,,Toon van Overstraeten is het 
duwen gewoon In Namen heb
ben ze hem buitengeduwd. Maar 
hij heeft zich met laten doen. In 
Brugge komt hij binnenduwen. 
Een jonge, frisse VU-lijst die de 
kans moet krijgen, te bewijzen 
dat ook ZIJ zich met laat doen. 

Toon ging graag naar Namen 
om er, in het Frans, de Walen de 
levieten te lezen Maar hij komt 
liever naar Brugge om er, in het 
Vlaams, straks een VU-overwin-
ning te vieren 

Tussen haakjes, hij brengt zijn 
strikje en zijn vranke snuit mee " 

In en rond de Breydelstad zijn 
ze alvast erg gelukkig met deze 
welgekomen versterking 
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Gezinnen in Vlaanderen: 

Permanente 
zorg voor 
het beleid 

Maandag 9 november organiseerde de Volksunie 
en de stuurgroep ,, Vrouwen in de VU" een dialoog-
dag over het gezin in Vlaanderen. Door een beroep te 
doen op de deskundige inbreng van diverse akade-
mici en door de gevatte vragen en opmerkingen van 
de zeventig deelnemers die rechtstreeks of onrecht
streeks bij de gezinssektor betrokken zijn, kon een 
sluitend geheel van behandelde onderwerpen aange
boden worden. 

In een eerste bijdragen geven we een overzicht van 
de behandelde problematiek. In volgende WlJ-num-
mers zullen we dieper graven naar de verschillende 
aspekten van het gezinsbeleid. 

DE samenleving is een ge
heel van veranderende 
strukturen, leefvormen en 

opvattingen. De laatste decennia 
is dit bijzonder van toepassing op 
het gezin, de basiscel waarbin
nen elk individu zich het grootste 
deel van zijn of haar leven be
weegt. Nieuwe vormen van sa
menleven ontstaan, bestaande 
gezinsvormen worden anders be
leefd. Taken binnen het gezin 
worden bewuster door man en 
vrouw opgenomen. Hetzelfde 
geldt trouwens binnen de samen
leving, in het onderwijs, in de 
arbeidsprocessen. Al deze veran
deringen maken dat het gezins
beleid in al haar aspekten, dus 
ook de sociale zekerheid en fiska-
liteit, voortdurend aan de realiteit 
moet getoetst worden. Dit uit
gangspunt werd vertolkt door An-
nemie Van De Casteele, lid van 
het VU-partijbestuur, die het voor
zitterschap van deze dialoogdag 
korrekt én met flair waarnam. 

Verleden en 
toekomst 

Historikus Chris Vandenbroeke 
plaatste de situatie van de gezin
nen in een historisch verband. De 
evolutie van de gezinsvormen, de 
leefsituatie van man en vrouw en 
de demografische resultanten 
werden sterk bepaald door de 
industriële revolutie. De dominan
te burgerlijke moraal botste hier
mee op verschillende domeinen. 

De toekomst van het gezin, in 
het bijzonder deze van de vrouw 
binnen het gezin, schat Vanden
broeke rooskleurig in. Op voor
waarde dat we er in slagen om 
met alle mogelijkheden op het 
vlak van onderwijs, arbeidsverde
ling en welzijnsvoorzieningen die 
voorhanden zijn een samenleving 
uit te bouwen waarin de kansen 
voor elk individu maksimaal wor
den gehouden. 

De studiedag door VU en stuurgroep „Vrouwen in de VU" ingericht mocht op een ruime belangstelling 
rekenen. Dat dit gebeuren niet zo maar een vrijblijvend onderonsje was bleek duidelijk uit de deskundige 
bezetting van het pannel. Het gezin in Vlaanderen is inderdaad een gegeven dat met de grootste zorg en 
bestendig dient te worden bestudeerd. Heden en toekomst dwingen ons er toe! (toto G. De Soete) 

RUG-docente Hilary Page pikte 
hier op in. Zij maakte een aantal 
afgeleiden op demografisch vlak 
die tot nadenken stemmen. In een 
volgend nummer zullen we uitge
breid op het interessante cijfer
materiaal van mevrouw Page te
rugkomen. 

Gezin. 
Welk gezin? 

Veranderende leefvormen ge
ven niet enkel aanleiding tot 
maatschappelijke vraagstukken. 
Ook binnen het gezin dienen zich 
een aantal problemen en behoef
ten aan. Bea Cantillon, assistente 
aan het UFSIA en Luk De Smet, 
direkteur van de studiedienst van 
de BGJG, hadden het over de 
gewijzigde gezinsstrukturen en 
de gevolgen hiervan op de positie 
van man en vrouw. 

Geen dwarsligger 
MMJÊE hopen uit de grond van 
Vwr ons hart dat de PVV haar 
" " onovertroffen minister 
van Verkeerswezen, Herman De 
Croo, loslaat in haar verkiezingstri
bunes op tv. Het behoort sinds ja
ren tot de grote genoegens die een 
verkiezingskampanje ons ver
schaft, de franskiljon uit Brakel te 
horen praten over de Maatskappij 
der Belgische Spoorwegen. Die ten 
dienste staat van de gemeenskap. 

De Croo is beslist geen dwarslig
ger als het om de Super Snelle Trein 
gaat. SST, zegt hij dan. En met 
reden. Hij doet immers achterbaks 
zijn uiterste best om de SST lijn
recht en pijlsnel door het dichtbe
volkte Vlaams landschap te jagen, 
vooral daar waar nog een lapje na
tuurskoon rest. En hij bekreunt zich 
daarbij niet om enige inspraak van 
de plaatselijke bevolking. Zo zijn 
PVV-ers vaak. 

Voor het overige maakt de minis

ter van ons aller verkeerswezen één 
grote puinhoop. De dagelijkse auto
files op de grote verkeerswegen 
bewijzen, dat het openbaar vervoer 
volkomen in gebreke blijft. 

De NMBS beschikt over een half 
miljoen houten dwarsliggers. Een 
deel daarvan is overigens als afslui
ting in tuinen terecht gekomen. 
Desalniettemin volstaat de voor
raad ruimschoots voor twee-drie 

jaar. Zonder rekening te houden 
met het kwart miljoen betonnen 
dwarsliggers die links en rechts nog 
rondslingeren. Maar om de Waalse 
houtzagers te believen, liet De Croo 
zopas nog maar eens 70.000 dwars
liggers bijbestellen. Van smeergeld 
op déze boterham hebben we nog 
niets vernomen. Maar dat kan nog 
komen. Zoals frater Venantius al 
zegde... 

Asjeblief, PVV, laat minister Her
man De Croo z'n rolletje spelen in 
de verkiezingskampanje op tv. Zo 
omtrent 6 december of daarrond. Ik 
hoor mijn kleindochter al zeggen: 
kijk, de Sint heeft nu een zwarte 
baard. 

Waarop ik zal antwoorden: nee. 
Marjolein, het is zwarte Piet. Maar 
die is wit uitgeslagen van al zijn 
leugens. 

Want ik wil dat mijn kleinkinderen 
hun heiligen maar ook hun voor
mannen Hennen. 

Bea Cantillon belichtte de fi
nanciële situatie van twee- en 
één-inkomens-gezinnen. Uit ei
gen onderzoek besluit zij onder
meer dat het dubbele inkomen 
voor veel gezinnen noodzakelijk 
is om de bestaanszekerheid te 
waarborgen. Luk De Smet getuig
de dat naast het klassieke gezins
patroon, dat weliswaar dominant 
is, meer en meer mensen tijdelijk 
of permanent in éénoudergezin
nen of gewoon samen leven Als 
bond van alle gezinnen vraagt de 
Bond dan ook steeds vaker aan
dacht voor de specifieke proble
men van al deze gezinsstruktu
ren. 

Rechten en plichten 
De namiddag werd ingezet met 

twee boelende betogen over fis-
kaliteit en sociale zekerheid Se
nator André Geens stelde zich 
garant voor een verhelderende 
uiteenzetting over de gezinsfiska-
liteit. Even verhelderend en bij
zonder geestig was professor in 
sociaal recht, Josse Van Steen-
berge, die meteen bewees dat de 
sociale zekerheid geen saaie ma
terie hoeft te zijn. Met de soms 
zeer rare kronkels in onze wetge
ving bracht hij het publiek meer
maals tot amusante verbazing. 

Van beide referanten brengen 
we u binnenkort uitgebreide arti
kels. 

VU-standpunt 
Na een uitgebreide gespreks

ronde lichtte algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels het VU-standpunt 
over het gezinsbeleid toe 

Het gezinsbeleid speelt voor de 
VU op alle domeinen van het 
overheidsbeleid. Het gezin is in 
wezen een entiteit van individuen 
die elk hun rechten op ontplooiing 
en op een evenwaardige plaats 
binnen de samenleving moeten 
behouden. Als gezin ontstaan 
evenwel een aantal specifieke 
rechten en plichten die voorna
melijk in hoofde van de kinderen 
moeten worden gezien. Daaraan 
gekoppeld wordt een visie op ar
beid die zowel buitenhuisarbeid, 
gezinstaken als welzijnstaken 

omvat. De kombinatie buitenhui-
sarbeid-binnenhuisarbeid moet 
zonder diskriminaties mogelijk 
zijn, o.m. door het uitbreiden van 
het stelsel van de loopbaanonder
breking voor beide partners en 
door een flexibiler arbeidsrege
ling. 

Gelijktijdig moeten fiskaliteit en 
sociale zekerheid hervormd wor
den. Sociale zekerheidsrechten 
zijn individueel, ce bijdragen 
moeten op de toegevoegde waar
den worden berekend. De VU is 
voorstander van de volledige de-
kumul van het inkomen en de 
splitting die gezien wordt als de 
betaling van één partner aan de 
niet-werkende partner. In hoofde 
van deze laatste worden sociale 
zekerheidsbijdragen betaald zo
dat eveneens de sociale rechten 
op pensioen, invaliditeitsuitkering 
en eventueel werkloosheidsuitke
ring voor de niet-werkende part
ner kunnen gelden. 

Vrouwen 
Kinderbijslag is een recht van 

het kind en moet gelijk zijn voor 
alle kinderen, net als het kraam
geld trouwens. 

Jaak Gabriels beklemtoonde 
tevens dat het gezinsbeleid volle
dig moet overgeheveld worden 
naar de gemeenschappen. De 
belangrijke instrumenten van het 
gezinsbeleid, de sociale zeker
heid, fiskaliteit, arbeidswetgeving 
en ekonomisch beleid zijn cen
traal gehouden, hetgeen de VU 
betreurt. 

De VU-voorzitter deed tot slot 
een uitval naar de CVP die hij 
verweet de bekommernis voor het 
gezin demagogisch en met woor
den te uiten, maar die met deze 
en de vorige regering een resem 
maatregelen trof die lijnrecht op 
belangen van de gezinnen staan 
Denken we maar aan de 40.000 
fr. inlevenng die elk gezin zich in 
1985 alleen al moest getroosten. 

,,En omdat we ook en vooral de 
discriminaties van de vrouw in 
onze wetgeving willen bestrijden 
zullen we eerst met onszelf begin
nen", stelde Gabriels. Waarna hij 
opnieuw bevestigde dat er na de 
verkiezingen meer vrouwen in de 
VU-frakties zullen zetelen. 
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Senator A. Geens: 

„Geen herstel zonder 
staatshervorming" 

,,De wijze waarop de staat funktioneert is essentieel voor de toel<omst van dit 
land. Ik hoop dat we in de staatshervorming meer bereiken dan een typisch 
Belgisch kompromis." 

Dit replikeerde Financieminister Eyskens op André Geens' pleidooi dat 
staatsfinanciën en fiskaliteit enerzijds en staatshervorming en konfederalisme 
anderzijds hand in hand moeten gaan. Beide zijn overb rekel ijk verbonden. 

In elk geval: een te onthouden repliek. 

De 
Al 
op 
de 

VOOR het overige verliep het 
Senaatdebat over de Fi-
nanciewet erg rustig, 

oppositie was gemuilband. 
haar amendementen stuitten 
een muur van onbegrip bij 
meerderheid. Deze had overi
gens alleen oog voor de snelle en 
ongewijzigde afhandeling. De 
verkiezingsmolen voor 13 decem
ber was draaiende. 

Meteen krijgt André Geens ge
lijk, dat het land thans wellicht de 
langste periode van voorlopige 
twaalfden meemaakt uit de ge
schiedenis. In 1988 zal het nieu
we parlement begrotingen van 
1986 moeten stemmen. En dat 
terwijl deze regering de mond vol 
heeft van budgettaire ortodoksie, 
financiële planning enz. 

„Diverse 
bepalingen" 

De Financiewet zelf bevat vol
gens de VU-senator al te veel 
,,diverse bepalingen". Zo de ver
lenging van het Pensioensparen, 
wat op zich logisch is maar toch 
vraagtekens oproept bij het suk-
ses. De beursperikelen zullen ze
ker geen invloed ten goede heb
ben. 

Met de solidariteitsbijdrage in
stalleert Martens-VII zich verder 
in de verdoken belastingsverho
ging. ,,Dat de halve bijdrage 
thans moet worden behouden om 
de loonsverhoging in de over
heidsdienst te kunnen realiseren, 
getuigt van een vestzak-broek-
zak-politiek waarmede wij onmo
gelijk kunnen akkoord gaan." 

Een hele reeks maatregelen 
slaat op de klinische biologie, zo
gezegd om de uitgaven in te dij
ken. Van echte besparingen kan 
echter niet gewaagd; enkel wor
den de bestaande uitgaven ge
blokkeerd op hun niveau. De 
overkonsumptie kan welig blijven 
tieren 

Verder is er nog een lenings
machtiging van 12 miljard voor de 
spoorwegen. Goed nieuws zou je 

zeggen, ware het met dat ze dient 
om opnieuw een deel van het 
sociaal passief op te vangen, kort

om om tot minder tewerkstelling 
te komen. Tot slot is er dan een 
handvol ,,schijngeschenken", on
der meer aan de zelfstandigen. 

IVIerkwaardig 
Alles bij mekaar becijferde Be

grotingsminister Verhofstadt dat 
de Financiewet voor zo'n 1,4 mil
jard uitgaven bevat en voor 13,8 
miljard inkomsten. Volgens 
Geens een ongeloofwaardige en 
vrijblijvende bewering, vooral ge-
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Volgens senator André Geens is 
het toch merkwaardig dat men in 
de huidige diskussies vergeet 
waarom Martens-VI eigenlijk is 
gevallen. 

zien de ongunstige evolutie van 
het begrotingstekort voor 1987. 

Bij wijze van besluit greep An
dré Geens de (laatste) gelegen
heid aan om eens terug te blikken 
naar Martens-VI en VII. ,,Uitein
delijk", aldus de senator, ,,/s het 
toch merkwaardig dat men in de 
aan gang zijnde diskussie vergeet 
waarom Martens-VI eigenlijk is 
gevallen. Welnu, omdat een bur
gemeester van een gemeente 
met 4.000 inwoners sterker bleek 
dan een hele regenng". 

Vandaag wordt gedaan alsof er 
mets is gebeurd. ,,Na 13 decem
ber gaan we gewoon verder". Met 
Happart nog steeds als dienst
doend burgemeester! 

Maar ook sociaal-ekonomisnh 
IS de regering mislukt in een aan
tal fundamentele opties. De werk
loosheid bleef toenemen De fis
kale druk steeg verder. Het ge
middeld inkomen van de burgers 
daalde. De investeringen stagne
ren op een relatief laag peil. 

Dé oorzaak van dit alles is de 
koelkast-politiek voor het gehele 
kommunautaire bundel. Gezegd 
wordt: ,,Eerst de gezondmaking 
van onze financiën en nadien, zo 
er nog tijd rest, de staatshervor
ming". Én dit terwijl een studie 
van hoogleraar Moesen bewijst 
dat de belastingsdruk in federale 
staten gemiddeld 9 % lager ligt 
dan in unitaire staten. 

Sanering van de staatsfinan-
cièn en belastingsverlaging zijn te 
onderschrijven doelstellen Ze 
dienen evenwel gekoppeld aan 
een herinrichting van de staat, 
,,waarbij beide gemeenschappen 
tot een akkoord komen over het
geen ze nog samen willen doen, 
over de fiskale verantwoordelijk
heid en over wederzijdse solidari
teit". Gebeurt dit met, dan zal 
elke toekomstige regering vroeg 
of laat in het sukkelstraatje verzei
len. En zal er, helaas, geen echt 
ekonomisch herstel komen! 
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Terugverdieneffekten bij belastinghervorming zeer gering 

Planbureau verwijst liberale 
stelling naar prullenmand 

Het Planbureau heeft een grondige analyse gemaakt van de potentiële 
terugverdieneffekten van de belastingshervorming die door de regering werd 
voorgesteld. Alhoewel deze hervorming niet doorgaat wegens de val van de 
regering is het toch de moeite waard aandacht te schenken aan deze studie. Men 
zal zich herinneren dat vooral de liberalen zwaaiden met de terugverdieneffekten 
voor de staat als gevolg van de belastingshervorming. Het Planbureau bewijst in 
haar studie dat deze stelling op drijfzand is gebouwd en bevestigt hiermee de 
stelling van de Volksunie. 

MET Planbureau gaat uit van 
twee scenario's Het eer
ste voorziet geen kom-

pensaties voor de verlaging van 
de personenbelasting en het 
tweede voorziet een gedeeltelijke 
dekking die overeenstemt met de 
maatregelen zoals de regering 
had aangekondigd 

Indien er geen kompensaties 
worden voorzien zou de ekstra 
groei van het BNP O 65 % bedra
gen gedurende drie jaar, met de 
vooropgestelde kompensaties 
blijft de groei beperkt tot 0,5 % 
van het BNP Hieruit volgt dat de 
hervorming een dure aangele
genheid zou zijn voor de schat
kist In 1991 zou het overheidste
kort met 68 miljard toenemen in
dien er geen dekkmgsplan is en 
met de vooropgestelde maatrege
len zou het tekort toch nog toene
men met 28 miljard 

De totale budgettaire kostprijs 
ligt uiteraard nog hoger omdat 
een groter tekort ook nefaste ge
volgen heeft voor de intrestlast en 
het algemeen vertrouwen van de 
investeerders 

Geen 
zelffinanciering 

Zonder dekkmgsplan zou de 
zelffinanciering van de operatie in 
1991 slechts 20 procent van de 

PRIVATISERING 
^ H De top van de ASLK is 
niet gekonsulteerd door de re
gering vooraleer het kabinet 
haar privatiseringsvoorstel ge
formuleerd heeft. In dit voor
stel, vervat in het zomerkon-
klaaf van de vorige regering, 
zou de ASLK het belangrijkste 
onderdeel uitmaken. 

Aanleiding voldoende dus 
voor de voorzitter van de 
ASLK om zijn bemerkingen 
over die privatisering te for
muleren in een vraaggesprek 
met de Trends-redaktie. Daar
in stelt Aerts dat de privatise
ring meer moet inhouden dan 
het verkopen van een deel van 
zijn instelling. Indien men de 
partikuliere sektor wil laten 
participieren in deze openbare 
kredietinstelling, moet deze 
op gelijke voet gesteld worden 
met de private sektor. Deze 
stelling zou tot gevolg hebben 
dat de ASLK niet meer zou 
instaan voor de financiering 
van eent aantal sociale op
drachten. 

De ASLK-voorzitter stelt im
mers ekspliciet dat bijvoor
beeld de verdwijnen van de 
speciale lasten, zoals de finan
ciering van de Sociale Huis
vesting, voor hem een condi
tio sine qua non is. 
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kostprijs bedragen en met het 
dekkmgsplan van de regering 35 
procent 

Dit percentage is echter geflat
teerd en het Planbureau zegt zelf 
dat deze 35 procent m de praktijk 
met zullen verwezenlijkt worden 
Deze konklusies verwijzen de the-
orien van de regering over de 
terugverdieneffekten dan ook 
naar de prullenmand 

De lezer zal zich herinneren dat 
WIJ steeds hebben gesteld dat de 
liberale theorie over de terugver
dieneffekten gebazeerd waren op 
wensdromen In geen enkel land, 
zelfs met m de VS, heeft een 
belastingsverlaging geleid tot dit 
soort effekten 

De oorzaak van het ontbreken 
van terugverdieneffekten wordt 
door het Planbureau toegeschre
ven aan het ekonomisch gedrag 
van de burger Indien er op korte 
termijn een verhoging van het 
beschikbaar inkomen komt wordt 
dit door de gezinnen m een eerste 
fase aangewend om te sparen 
Pas na enkele jaren en nadat er 
enig vertrouwen bestaat m de 
kontmuiteit van het beleid zal het 
partikulier verbruik stijgen en kan 
verwacht worden dat ongeveer 70 
% van het bijkomend beschik
baar inkomen gekonsumeerd 
wordt Het bijkomend beschik
baar inkomen zal uiteraard ver
schillen naargelang de belasting
sverlaging al dan met gekompen-
seerd wordt In beide gevallen 
moet men ook rekening houden 
met de positieve effekten op de 
tewerkstelling Zonder kompen-
satiemaatregelen verwacht het 
Planbureau een toename van de 
werkgelegenheid met 9000 een
heden m 1991 en in de veronder
stelling dat wel kompensatie-
maatregelen worden doorge
voerd bedraagt de stijging 6000 
eenheden 

Welke kost ? 
Zonder kompensaties zou het 

verbruik van partikulieren volgens 
het Planbureau met 1,7 procent 
toenemen gedurende de eerste 
drie jaar De investeringen zou
den met 0,8 % stijgen Maar meer 
dan 30 procent van de groei van 
de interne markt wordt tenietge
daan door de groei van de uitvoer 
met 0,6 % m 1991 Het globaal 
effekt van de groei van het BNP 
blijft aldus beperkt tot 0,7 % voor 
de eerste drie jaar 

Wanneer echter vastgehouden 
wordt aan het halve dekkmgsplan 
van de regering dan blijft de stij
ging van het verbruik beperkt tot 
1,2 %, de investeringen met 0,6 
% en de invoer met 0,5 % Hier
door wordt het uiteindelijk rezul-
taat van de operatie een beperkte 
stijging van het BNP met 0,5 % 

De ganse operatie heeft dan 

ook negatieve gevolgen voor de 
schatkist Het overheidstekort 
zou zonder dekkmgsplan, toene
men met 31 miljard m 1989, met 
68 miljard m 1990 en nog eens 
met 68 miljard m 1991 (of 1 1 % 
van het BNP) Aangezien de be
lastingsverlaging door de rege
ring op 85 miljard werd geraamd, 
bedraagt het terugverdieneffekt 
slechts 17 miljard of amper 20 % 
van de kostprijs 

Dit IS het rezultaat van ener
zijds een verzwaring van de in
trestlasten op de overheidsschuld 
en anderzijds de positieve effek

ten ingevolge de bijkomende 
groei van het BNP (dus meer 
belastingsontvangsten) 

Indien men een dekkmgsplan 
toepast wordt de schade beperkt 
tot een tekort van 28 milard m 
1991, terwijl het tekort praktisch 
geen invloed ondergaat voor de 
voorgaande jaren Hierdoor loopt 
de zelffinanciering op tot 35 % of 
15 miljard Het Planbureau zegt 
wel dat deze cijfers in de praktijk 
ongunstiger zullen zijn omdat het 
gebruikte model geen rekening 
heeft gehouden met de negatieve 
invloed die het gevolg zijn van de 
verhoogde lasten voor de ven
nootschappen 

Geen 
aanbodeffekten 

Het Planbureau houdt geen re
kening met de zogenaamde aan
bodeffekten, dit wil zeggen de 
gevolgen op arbeidsaanbod en 
arbeidskost, vertrouwenseffek-
ten, gevolgen op de zwarte eko-
nomie enz Deze effekten zijn 

echter moeilijk te voorzien en m 
een model te vatten De meeste 
studiebureau's die zich met eko-
nometrische analyses inlaten 
staan trouwens erg sceptisch te
genover deze effekten Men ge
looft wel dat ze kunnen ontstaan 
en aan belang winnen wanneer 
de omvang van de belastingsver
laging voldoende groot is De be
perkte hervorming zoals ze door 
de regering was vooropgesteld is 
echter onvoldoende om gevoelige 
aanbodseffekten te kreeren Te 
meer daar m de kompensatie-
maatregelen een aantal zeer ne
gatieve maatregelen voorzien wa
ren zoals het afschaffen van de 
investeringsaftrek 

Alhoewel de belastingsher
vorming voorlopig niet door
gaat wegens de val van de rege
ring is deze studie van het Plan
bureau een belangrijke bijdrage 
in het debat over de terugver
dieneffekten van een belasting
sverlaging. De komende rege
ring zal met deze analyse ge-
konfronteerd worden en er de 
nodige lessen moeten uit trek
ken. Wij blijven bij onze stelling 
dat vooraf een aktieve tewerk
stellingspolitiek moet gevoerd 
worden door een verlaging van 
de belastingsdruk op de lonen. 
Hierdoor kan bijkomende te
werkstelling ontstaan die leidt 
tot minder staatsuitgaven en al
dus een echte belastingsverla
ging mogelijk maakt. 

Andre Geens 

Advertentie 

NIEUW 

Ga uw gang, Maestro, 

• • 

...mi)n __ 
is in goede handen. 

Met de twee nieuwe SICAV's naar 
Luxemburgs recht, Maestro en Maestro-
Cap, /et ik een heel team beleggingsspe-
ciahsten aan het werk 
Zelfs met een klem bedrag (1) kan ik rekenen 
op de aandacht en het financieel vakman
schap die meestal voor grote kapitalen zijn 
voorbehouden 
Ik kan kie/en tussen een groei gekombineerd 
met een jaarlijks inkomen (Maestro) en een 
pure groei (Maestro Cap) 
Eens die beslissing genomen, wordt de in 
temationale kapitaalmarkt voor mij gevolgd 
door echte beleggingsspecialisten. zoals 
het wisselagentenbednjf Dewaay, Sebille, 
Servais & Cie Zij investeren mijn geld alleen 
daar waar /e een hoge opbrengst kunnen , , 
verwachten "v^ 

De aandelen Maestro en Maestro-Cap wor 
den verkocht aan de loketten van 't Krediet 
aan de Nijverheid, het Beroepskrediet en 
het Landbouwkrediet 
De uitgifteprospectus, die U hierover 
meer uitleg verschaft, is beschikbaar bij 
uw kantoorhouder 

(1) Van 22 10.87 tot 12.n.87 om 14u is 
de inschrijvingsprijs van het aandeel 
Maestro en Maestro-Cap, 
vastgesteld op 
25.000LUX F 
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„Zij is een snode vuile gracht"... 

De Dijle opnieuw 
zwaar vervuild 

Op maandag 26 oktober werd de Dijle voor de 
tweede keer in vijf dagen zwaar vervuild door een 
vieze stinkende smurrie. Bij een eerste blik werd 
zware stookolie waargenomen. Een paar dagen eer
der reeds had VU-gemeenteraadslid Vital Geeraerts 
de politie van Leuven verwittigd, deze kon de vervui
ler vrij vlug identificeren en stelde een proces-verbaal 
op. 

IJ de eerste lozing op 22 
oktober ging het om onge
veer 8CX)0 kilo zware 

stookolie, op 26 oktober kwam er 
nog eens 2000 bij. Telkens als 
gevolg van menselijke fouten bij 
het vullen of reinigen van olie-
tanks van een bedrijf aan de Aar-
schotsesteenweg. 

Vervuiler betaalt 
Vital Geeraerts: ,,...ditkan niet 

meer. De vervuiling van de Dijle 
was zo al erg genoeg, geen vis 
houdt zich nog in leven. Nu is de 
nood wel het hoogst, daarom heb
ben wij de politie verwittigd. Er 
moet nu maar eens ingegrepen 
worden!" 

Burgemeester Vansina van 
Leuven heeft aan de stedelijke 
milieudiensten daarom de op
dracht gegeven om een onder-
rzoek in te stellen. Het bedrijft 

heeft schuld bekend. Voor beide 
incidenten zal de stad de kosten 
van de brandweer aanrekenen en 
vermoedelijk zal de Burgerbe
scherming die het vieze goedje 
heeft weggezogen, hetzelfde 
doen. 

De VU-afdeling van Wilsele had 
eerder de stad aangemaand 
klacht in te dienen om een verde
re vervuiling te voorkomen, te
vens drong de VU-afdeling aan 
dat het principe ,,de vervuiler be
taalt" zou worden toegepast. 

Raadslid Geeraerts maakte van 
een gemeenteraadszitting ge
bruik om aan de burgemeester 
een bokaal met Dijlesmurrie te 
overhandigen. Maar de burge
meester kreeg ook een toepasse
lijk gedicht van Julien Haest over 
De Dijle mee. 

Wij lichten er een strofe uit: 
,,Geen vissen paren in haar bed-

Het bewijs in de hand ,,schenkt" raadslid Geeraerts burgemeester 
Vansina een staal Dijlewater... 

ding,/haar spiegel is een zwarte 
kracht./Ztj nodigt geen verliefden 
tot haar oevers,/zij is een snode 
vuile gracht." 

De VU-afdeling van Wilsele 
heeft kamerlid Luk Vanhorenbeek 
gevraagd via een dringende 
vraag de tussekomst van minister 
Lenssens verzocht. 

,,Omdat water waardevol is." 
zo voegt de afdeling er nog aan 
toe! 

Deze week 
in Knack Magazine 

Lady Di 
Wat loopt er mis tussen de prins en de prinses van 
Wales. De Engelse sensatiepers gonst al weken van 

de geruchten. Ook Knack stelde zich vragen. We in
formeerden ons in Londen over Charles, Diana en 

het hele Britse koningshuis. Een reportage. 
Jaak Gabriels 

VU-voorzitter Jaak Gabriels wil 
straks met veel nieuwe gezichten 
op de lijsten van de Volksunie 
naar de verkiezingen. Maar hij 
krijgt zijn mannetjes niet overal 
zonder slag of stoot geplaatst. Een 
gesprek met Gabriels, deze week 
in Knack. 

De glasnost-ambassadeur 
Sovjet-ambassadeur Bogdanov 
ziet de hervormingen van de „ pe-
restroika " als een voortzetting van 
de door Kroestsjov begonnen de-
stalinizering. De voorwaarden zijn 
vervuld om terug te keren naar het 
leninisme, zegt hij. Een gesprek, 
deze week in Knack. 

Danneels over de synode 

Kardinaal Godfried Danneels is 
ontgoocheld teruggekeerd van de 
bisschoppensynode in Rome over 
de rol van de leken in de kerk. In 
een gesprek in Knack presenteert 
hij het Vlaamse kerkvolk zeker 
geen overwinningsbulletin. 

Isaac Newton 

Driehonderd jaar geleden publi
ceerde Isaac Newton zijn Princi-
pia, waarmee de grondslag werd 
gelegd van de moderne natuurwe
tenschap. Wie was Newton, en hoe 
kwam zijn werk tot stand ? Deze 
week in Knack. 

Media in het ootje genomen 

Verdaciite 
Agalev-interesse 
voor afvaleilanden 

De Volksunie van het arrondissement Oostende-
Veurne-Diksmuide neemt met verbazing kennis van 
het feit dat Agaiev het wiel het uitgevonden. Via de 
BRT en de schrijvende pers laat Paul Staes immers 
weten dat er plannen zijn voor een afvaleiland voor 
onze kust. Dit wordt min of meer als een nieuwe 
onthulling voorgesteld. 

DE plannen voor de bouw 
van een afvaleiland lekten 
precies een jaar geleden 

uit, op 31 november 1986, en in 
het voorjaar van 1987 heeft met 
name de Volksunie in de kustar-
rondissementen een uitgebreide 
aktie opgezet tegen die plannen. 
Aan de hand van het momenteel 
voor Rotterdam in uitvoering zijn
de Slufterprojekt, een vergelijk
baar afvaldepot, stelde de VU een 
uitvoerig rapport op. In de be

voegde kamerkommissie voor 
Volksgezondheid, Gezin en Leef
milieu werd op 5 mei grondig 
geïnterpelleerd door VU-kamerlid 
Julien Desseyn, die op 6 oktober 
I I bijkomende vragen stelde. 

Ruime schaal 
In verscheidene gemeenten 

werd — doorgaans op voorstel 
van VU-mandatarissen — een 
motie gestemd tegen het afvalei
land' Diksmuide, Gistel, Koksij-

de, Middelkerke, Nieuwpoort, De 
Haan, Bredene, In de West-
vlaamse provincieraad werd door 
de VU eveneens een motie inge
diend. Zelfklevers en affiches met 
het motto ,,Geen afvaleilanden 
voor onze kust" werden op ruime 
schaal verspreid, persberichten 
werden verstuurd; informatie
avonden werden belegd. De 
VU werkte mee aan het versprei
den van de petities van de Stich
ting Noordzee en aan de akties 
van Bond Beter Leefmilieu en 
Greenpeace voor een zuivere 
Noordzee. 

Al die tijd werd van Agaiev mets 
vernomen en nu wordt het plots 
voorgesteld alsof die partij de rug-
gegraat is van de protestbewe
ging tegen de afvaleilanden In 
feite heeft Agaiev de media mooi 
in het ootje genomen, en dat ruikt 
naar verkiezingskoorts 

Brievenbus 
Q E meeste vragen van onze lezers 
' ' e n lezeressen bereiken ons tele
fonisch en worden dan ook onmiddel
lijk beantwoord Bepaalde vragen, 
waarvan wij zo vrij zijn te menen dat 
ze ook voor andere lezers dienstig 
kunnen zijn, worden hier soms beant
woord Zo ook vandaag 

— De vraag hoe men fruit moet 
telen m zandgrond wordt ons vaak 
gesteld Belangrijk in deze is wel om 
welke zandgrond het gaat Dit kan 
gaan van het zachte duinzand hier te 
Kasterlee tot een al dan met humeuze 
zandgrond 

Er zijn ook heel wat (zand)gronden 
met een harde ijzerlaag op vrij geringe 
diepte, waardoor de waterhuishou
ding in zulke gronden veel te wensen 
overlaat Veel te nat in winter en 
vroeglente en later in de zomer veel te 
droog omdat er geen reserve aan 

vocht kan gevormd worden in deze te 
dunne laag, gelegen boven de harde 
ijzerlaag 

Zulke lagen worden ook soms ge
vormd m de betere gronden, in de 
tuinbouwstreek van het Mechelse zit 
de harde blauwe klei zo ondiep, dat 
men daar zomer en winter op bedden 
moet telen Een soort bovengrondse 
drainering dus Harde lagen kunnen 
gebroken worden In Haspengouw ge
bruikt men hiervoor zelfs springstof, 
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maar dit willen wij onze lezers toch 
maar liefst met aanraden 

Het IS echter nuttig en nodig om op 
alle gronden waar men van plan is 
fruitgewassen te planten, de bodem 
vooraf te laten losmaken door de loon-
werker met de diepcultivator met 
slechts eén tand Deze woelt de grond 
los tot 0,8 en zelfs tot op een meter, 
waardoor deze geschikter wordt voor 
alle teelten, fruitgewassen inbegre
pen 

OODEMKUNDIGEN zullen u vertel-
^ l e n dat de kleigrond op zich met 
rijker is aan voedingselementen dan 
zand Wel is er het feit dat klei de 
voedingselementen en het bodem-
vocht beter vasthoudt en soms ook 
nogal wat kali (potas) bevat, al dan 
met opneembaar 

Alvorens de fruittuin aan te leggen, 
moeten wij goed beseffen dat het om 
een investering gaat van jaren Men 

kan dus veel beter een jaartje wach
ten en er intussen van profiteren om 
de bodem in orde te brengen Een 
ernstige bodemontleding, desnoods 
met diepteprofilering, dringt zich hier 
op 

In de loop van volgend seizoen 
zullen WIJ alles doen wat wij kunnen 
om de bodem rijker te maken aan 
humus door nu reeds zeer veel kom-
post of stalmest toe te dienen Na de 
winter zaait men haver met wikken, 
per einde juni laat men die infrezen en 
een paar weken later zal men weerom 
een groenbemester zaaien 

|U|EN kan ook definitief de onder-
' " g r o e i (bv gras met klavers) uit
zaaien, maar zelfs het klassieke 
mengsel zonnebloem, wikken en 
boekweit is ideaal Op de zandgron
den IS een mengsel van wikken en 
lupienen en phacelia iets gemakkelij
ker om in de herfst aan te werken 

Op de plaatsen waar de bomen 
moeten geplant worden, zal men op 
zandgrond wat extra betoniet (klei-
meel) toedienen Bij het planten moet 
men erop letten dat de bomen, zelfs 
op vrij lichte grond, steeds een paar 
cm boven de grondslag staan Het is 
verkeerd met aan de grond te doen en 
dan maar wat mest en kompost met 
de opvulgrond voor de plantputten te 
mengen 

Er zijn ook heel wat rassen die 
geschikt zijn voor zandgrond Deze 
staan vermeld in ons Boek V, dat 
handelt over Biologische fruitteelt 
maaar wi] zijn graag bereid aan wie 
erom vraagt, de lijst van deze rassen 
te bezorgen 

Bepaalde fruitgewassen als bessen 
zijn heel wat minder eisend inzake de 
kwaliteit van de grond 

Graag meer uitleg hierover aan wie 
erom verzoek 

Rik Dedapper 
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Zaterdag 14 nov. 
Z BRT 1 - 16 00 
Een meisje met ervaring, film 
Z BRT 1 - 1810 
Speel op sport, basketbal 
Z BRT 1 - 19 05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch 
magazine 
Z BRT 1 - 20 20 
Brieven aan een onbekende mi-
naar, TV-film 
Z BRT 1 - 22 00 
Terloops, een aparte kijk op de 
wereld 
Z BRT 1 - 22 45 
Sport op zaterdag 
Z BRT 1 - 23 00 
De vereffenaar, serie 
Z BRT2 - 20 00 
Wereldbeker biljarten drieband, re
portage 
Z Ned 1 - 15 50 
De gummieberen, tekenfilmserie 
Z Ned 1 - 16 15 
De moddermonsters, SF-sene 
Z Ned 1 - 16 40 
Kids jeugdserie 
Z Ned 1 - 17 05 
Comedy Capers, slapstick 
Z Ned 1 - 18 35 
Ferdy de mier, tekenfilmserie 
_ Ned 1 - 19 00 
The Cosby show, serie 
Z Ned 1 - 19 25 
Mijn idee, jeugdfilm 
Z Ned 1 - 21 42 
BZN in IVIarokko, impressie 
Z Ned 1 - 2317 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
Z Ned 1 - 0 19 
Arch of Thriumph, TV-film 
Z Ned 2 - 20 00 
Van geluk gesproken, dok over het 
maken van de film 
Z Ned 2 - 20 40 
Dark mirror, TV-film 

Zondag 15 nov. 
Z BRT 1 - 11 00 
Konfrontatie, politiek debat 
Z BRT 1 - 15 20 
Het sneeuwgevecht, jeugdfilm 
Z BRT 1 - 1 6 45 
Wij, heren van Zichem, serie 
Z BRT 1 - 17 35 
Comedy Capers, slapstick 
Z BRT 1 - 18 05 
Carlos & Co, poppen vertellen 
Z BRT 1 - 18 20 
Van Pool tot Evenaar, toeristische 
kwis 
Z BRT 1 - 20 40 
Het pleintje, serie 
Z BRT 1 - 21 30 
Op zoek naar... uniformen, 
talkshow 
Z BRT 1 - 22 15 
Lodewijk De Vocht, dok over deze 
Vlaamse komponist 
Z BRT2 - 15 00 
Stadion, sport 
•̂  Ned 1 - 15 30 
De baas m huis? komische reeks 
Z Ned 1 - 15 55 
Eastenders, serie 
Z Ned 1 - 16 20 
Zeg 'ns aaa, serie 

Katherine Hepburn als oude vrijster op een amoureuze tocht door Ve
netië in ,,Summertime" Maandag 16 nov op Ned 2, om 19u 27 

Z Ned 1 - 17 35 
De kunst ligt op straat, kunstpro
gramma 
Z Ned 1 - 18 09 
Zoobilee Zoo, verhaaltjes 
Z Ned 1 - 18 32 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
Z Ned 1 - 19 05 
De vliegende dokters, serie 
Z Ned 1 - 19 50 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 
Z Ned 1 - 21 15 
Sonja op zondag, praatshow 
Z Ned 1 - 22 35 
Cagney & Lacey, politieserie 
Z Ned 2 - 13 35 
Praagse lente. Filharmonisch Orkest 
van Dresden 
Z Ned 2 - 18 45 
Nisse en de vliegende kluizenaar, 
poppenfilmserie 
Z Ned 2 - 2010 
Van Kooten & De Bie, satirisch pro
gramma 

Z Ned 2 - 21 53 
De Garry Shandling show, komi
sche reeks 
Z Ned 2 - 22 23 
Scènes uit ,,Cerceau", fragmenten 
Z Ned 2 • 23 23 
Spitting Image, satirische pop-
penshow 

Maandag 16 nov. 
C BRT 1 - 18 10 
Avonturenbaal, jeugdsene 
C BRT 1 - 18 40 
Merlina, detektiveserie 
Z BRT 1 - 20 10 
De kracht van de vrouw — maak de 
droom waar, serie 
C BRT 1 - 21 05 
Labyrint: dik in orde, info 
Z BRT 1 - 21 55 
Terugblik, Johan Verminnen 
Z BRT2 - 19 17 
Zonen en dochters, serie 
C BRT2 - 20 15 
Extra-time, sport 
Z BRT 2 - 20 50 
Surrealisme, permanente revolutie 
C BRT 2 - 21 20 
25 jaar Openbaar Kunstbezit in 
Vlaanderen 
Z Ned 1 - 17 00 

Dungeons & Dragons, tekenfilm
serie 
Z Ned 1 - 17 46 
Foofur, tekenfilmserie 
Z Ned 1 - 19 00 
Wordt vervolgd, tekenfilms 
Z Ned 2 - 19 27 
Summertime, film 

Dinsdag 
17 nov. 
Z BRT 1 - 18 25 
Europese volksverhalen. De zeven 
vlammen 
Z BRT 1 - 18 40 
De kruisboog, jeugdsene 
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 BRT2 - 20 15 
Allemaal beestjes, natuurmagazine 
Z BRT2 - 20 50 
Argus, praatprogramma 
Z Ned 1 - 15 55 
Het erfgoed Guldenburg, serie 
Z Ned 1 - 16 40 
De bananasplitshow, herhaling 
Z Ned 1 - 17 46 
Tros popformule, pop 
Z Ned 1 - 19 00 
Alf, komische reeks 
Z Ned 2 - 19 12 
De groeipijnen van Adriaan Mole, 
sene 
Z Ned 2 - 20 20 
Horizon, dok 

Woensd. 18 nov. 
Z BRT 1 - 15 00 
Mik, Mak en Mon, SF-serie 
Z BRT 1 - 15 10 
Speel op sport, basketbal 
Z BRT 1 - 16 00 
Nils Holgersson, tekenfilmserie 
Z BRT 1 - 16 25 
Sprookjesteater, De jongen die met 
kon griezelen 
Z BRT 1 - 17 15 
De avonturen van Teddy Ruxpin, 
tekenfilmsene 
Z BRT1 - 18 05 
Mareka en haar Yaya, jeugdsene 
Z BRT 1 - 18 35 
Kilimanjaro, nieuws voor tieners 
Z BRT 1 - 2010 
Carol Burnett special, show 
Z BRT 1 - 21 00 
Eiland, kunstmagazine 
Z BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
Z BRT2 - 20 15 
Wanneer de stad slaapt, film 

Z BRT2 - 22 05 
Over meer, literatuur 
" Ned 1 - 15 30 
Seabert, tekenfilmserie 
Z Ned 1 - 15 45 
De grote meneer Kaktus show, voor 
de kleintjes 
Z Ned 1 - 16 15 
Crossbow, jeugdsene 
" Ned 1 - 16 40 
Dynasty, serie 
" Ned 1 - 18 08 
Family Ties, serie 
Z Ned 1 - 19 00 
Pompy de Robodoll, sene 
Z NEd 1 - 19 00 
Countdown, popmuziek 
Z Ned 1 - 20 33 
Miami Vice, politieserie 
Z Ned 1 - 21 27 
Bart Peeters zet door, show 
Z Ned 1 - 22 50 
Gemene verhalen, serie 
Z Ned 2 - 20 20 
Avondvoorstelling: Adam in bal
lingschap 

Z Ned 2 - 23 00 
Over meer, vanuit De Brakke Grond 

Donderd. 19 nov. 
Z BRT 1 - 18 10 
Fame, jeugdsene 
Z BRT 1 - 20 20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
"" BRT 1 - 21 00 
Panorama, aktualiteit 
Z BRT 1 - 21 55 
Chateauvallon, serie 
Z BRT2 - 19 17 
Zonen en dochters, sene 
Z BRT 2 - 20 15 
De vader, toneel 
^ BRT2 - 22 25 
Als een wereld zo groot waar uw 
vlag staat geplant, dok 
Z Ned 1 - 16 00 
Daktari, sene 

Vrijdag 20 nov. 
D BRT 1 - 18 05 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
Z BRT 1 - 18 30 
Bingo!, pop 
Z BRT 1 - 20 20 
Première, filmnieuws 
Z BRT 1 - 20 50 
De sheriff zit achter de grendels, 
film 
Z BRT 1 - 22 25 
Filmspot, achtergrondinformatie 
Z BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, sene 
Z BRT2 - 19 25 
Oshin, sene 
Z BRT2 - 20 25 
Extra time, sportmagazine 
Z BRT 2 - 21 00 
De gaven van de aarde, dok 
Z BRT 2 - 21 50 
Symfonisch koncert van Lodewijk 
De Vocht 
Z Ned 1 - 14 30 
Vrijgezel in de val, film 
Z Ned 1 - 17 46 
Alvin en z'n boefjes, tekenfilmserie 
Z Ned 1 - 18 11 
Kro's tekenfilmfestival 
Z Ned 1 - 19 00 
Kro's Comedy Hour 
Z Ned 1 - 21 00 
Agatha Christie's Miss Marple, 
sene 
Z Ned 1 - 23 00 
In 't holst van de nacht, politiesene 
Z Ned 2 - 20 19 
V, SF-sene 
^ Ned 2 - 23 35 
De belofte, film 

Zaterdag 14 nov. 
Ask any girl 

Amerik film uit 1959 met o a Gig 
Young, Shirley Madame en David 
Niven Een jonge vrouw trekt van het 
platteland naar New York op zoek 
naar werk en een echtgenoot (BRT 
1, om 16u.) 

Zondag 15 nov. 
Mille milliards de dollars 
Paul Kerjean (Patrick Dewaere) 

heeft een belangrijk schandaal aan 
het licht gebracht dankzij een tip van 
een anonieme informant Een in
dustrieel wordt enkele dagen later 
dood aangetroffen Franse film van 
Henn Verneuil uit 1982 (TF 1, om 
20U.30) 

Maandag 16 nov. 
Summertime 
Amenk -Ital film van David Lean uit 

1975 met o a Katharine Hepburn en 
Rossano Brazzi De ongehuwde Jane 
Hudson trekt naar Venetië in de hoop 
dat haar romantische dromen daar 
werkelijkheid zullen worden (Ned. 2 
om 19U.27) 

Dinsdag 17 nov. 
Pauline a Id plage 
De pas gescheiden Marion is aan 

de kust van Normandie op vakantie 
met haar nichtje Ze observeert er 
diens amoureuze esbattementen en 
voelt zich aangetrokken tot deze voor 
haar onbekende wereld Franse film 
van Ene Rohmer uit 1983 (RTBf 1, 
om 22U.35) 

Woensd. 18 nov. 
Asphalt Jungle 
Amenk film van John Huston uit 

1950 met o a Jean Hagen en Manlyn 
Monroe Een gemaal misdadiger is 
net uit de gevangenis ontslagen Al 
vlugt beraamt hij een nieuwe diefstal 
(TV2, om20u.15) 

Donderd. 19 nov. 
Le choix des armes 
Noel Duneux heeft definitief een 

punt gezet achter zijn misdadige akti-
viteit en leeft nu teruggetrokken met 
zijn vrouw Nicole op een grote paar
denfokkerij Franse politiefilm uit 
1980 met o a Yves Montand, Cathe
rine Deneuve en Gerard Depardieu 
(RTBf 1, om 20U.20) 

Vrijdag 20 nov. 
Blazing saddles 
Amenk western van Mei Brooks uit 

1974 De inwoners van Rock Ridge 
verzetten zich tegen de aanleg van 
een nieuwe spoorlijn door hun stadje 
Om hun moreel te ondermijnen wordt 
een nieuwe zwarte sheriff benoemd, 
die werkt volgens heel ongewone me
thodes (TV 1, om20u.50) 
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„Het is maar best 
dat ik de auto langs 
de grote weg laat" 
maakte ik mezelf 
wijs. Van op deze 
goed verlichte 
plaats liep ik het 
veiligst door de lan
ge rechte dreef op 
de pui van 't Kas-
teelke toe. 5C! 

r ^ ^ ^ Van foto's wist ik 
^ ^ dat de trappen be-
^ ^ ^ ^ waakt worden door 

^ ^ ^ witstenen leeuwen 
met borsten en een hondekop bo
venop. 

In de rechtervleugel van het he
renhuis van de familie d'Aa brandde 
een flauw licht, maar een ongrijpba
re duisternis liet mij de contouren 
van 't Kasteelke raclen. 

Helemaal ruisloos kon ik het huis 
niet naderen, de kastanjebladeren 
ruisten onder mijn voeten en deden 
de eenden die aan de rand van de 
Molenbeek sliepen wild opvliegen. 

Meer nog dan het donkere huis, 
dat mij vanuit de verte gadesloeg, 
joegen de bomen mij angst aan. Zij 
leken wel de potige en onbetrouw
bare wachters aan de poort van een 
duivels koninkrijk waaruit geen te
rugkeer meer mogelijk is. 

't Kasteelke/2 
De dreef was een eindeloze tocht 

en ik vroeg mij af of ik wel dichter bij 
mijn doel kwam of mijn doel zich 
van mij verwijderde. 

„Was ik niet beter thuis geble
ven?" Het was alsof iemand anders 
in mij deze vraag stelde. 

„Ik wil weten waarom de Aas mij 
gevraagd hebben. Wie zijn deze 
mensen eigenlijk en wat willen ze 
toch?" 

Deze en andere vragen fladderen 
als slijmerige vleermuizen door 
mijn hoofd. 

Kon het zijn dat ik de leeuwen op 
het bordes uit hun stenen slaap had 
gewekt? Stonden ze klaar om mij te 
bespringen? 

Zo konden de Aas hun gasten 
toch niet ontvangen? Was dit een 
valstrik? 

Plots ging in de inkomhall een 
licht aan, een rijzige vrouwenge
stalte bewoog aan de monu
mentale glazen deur. Dan werd het 
bordes verlicht, het licht verblindde 
mij even. 

De magere gestalte was deze van 
de oude juffrouw d'Aa, zij keek mij 
recht in de ogen. Als op haar bevel 
sprongen plots drie vinnige bloed
honden van tussen de stenen leeu
wen op me af, zij lieten hun blinken
de tanden zien. 

De deur draaide open en de dame 
beval: „Koest!" 

De beesten gingen opnieuw ach
ter de stenen leeuwen liggen. 

„Gijzijt dan toch gekomen ? Kom 
binnen!" 

Ik haalde opnieuw adem en wees 
naar de honden. „Ze zullen u niets 
doen." En dan tot de beesten: 
„Koest, zeg ik". 

Ik stapte de trappen op. 
,,Het is goed dat gij gekomen zijt. 

Wij hebben op u gewacht." 
De oude vrouw wees mij naar 

binnen. 
Maar eer ik de stap zette vroeg ik 

toch maar: „Wat verlangt u van 
mij?" 

Zij antwoordde niet, maar beval: 
„Kom binnen, het is hier te fris." 

Achter mij viel de glazen deur in 
het slot. Groot gerinkel klonk door 
de hoge inkomhall. Bang keek ik de 
echo na en zag de brede arduinen 
trap die naar boven liep. Een grote 
donkere leegte tegemoet... • 

m 
trd&'Weieh^ 

^nthoudBTL 

Het Centrum van de Vlaamse Gemeenschap ,,AI-
den Biesen" in Bilzen-Rijkhoven, de voormalige 
landcommanderij van de Duitse Orde, met zijn geres
taureerd waterslot en prachtige wandelgebieden is 
genoegzaam bekend. Tot 16 december nog loopt 
daar de Europal ia tentoonstelling ,,Karel-Alexander 
van Lotharingen", die van 1761 tot 1780 grootmees
ter van de ridderorde was. Een weekeinde-uitstap 
zeker waard. Een minder bekend aspekt van het 
Centrum is dat in Alden Biesen sinds begin 1987 de 
bijeenkomsten plaatsvinden van de Limburgse afde
ling van het ,,Studiecentrum Dr. Herman Uytter-
sprot", ook al niet zo bekend. 

DE stichting werd m 1971 in 
het leven geroepen ter 
herinnering aan de 4 jaar 

voordien overleden Gentse hoog
leraar Herman L/y^ferspraf Inmid
dels zijn er in de 5 Vlaamse pro
vincies onderafdelingen ontstaan 
als ontmoetingsforum voor vrije 
gedachtenwisseling en gemeen
schappelijk studiewerk, waarvan 
de resultaten ten dienste van de 
gemeenschap gepublieerd wor
den Herman Uyttersprot doceer
de tot aan zijn dood o a de kursus 

Inleiding tot de voornaamste let
terkunden" aan de fakulteit Wijs
begeerte en Letteren van de 
RUG HIJ was een internationaal 
vermaard specialist betreffende 
de auteurs Heme, Rilke, Kafka en 
Van Ostayen ,.Auteurs van de 
bovenste plank", bevestigde ook 
dr H Dyserinck, hoogleraar te 
Aken en voorzitter van de Lim
burgse afdeling, ,,die zich niet 
toevallig hebben ontplooid m mi
lieus waar de internationale, intel-
lektuele stromingen tot bijzonde
re en vruchtbare normen van kul-
tuurkonfrontatie en kultuurver-
menging hebben geleid Het was 
dan ook zeer goed de herinnering 
aan deze bnijante en Europees 

georiënteerde geleerde te koppe
len aan een studiecentrum dat 
intussen in het hele Vlaamse land 
IS verspreid en sinds enkele jaren 
ook een specifiek Europese di
mensie begint aan te nemen " 

De Limburgse afdeling ver
schilt van de andere door haar 
grensoverschrijdend werk De le
den komen uit het gehele Euregio 
Maas-Rijn gebied Ook de lezin
gen en diksussie-tema's staan 
principieel in het teken van de 
multmationaliteit van het gebied 
Het Centrum Aide Biesen, met 
zijn Euregionaal karakter, fun
geert als ideaal ontmoetingspunt 
Dit jaar werden reeds 5 lezingen 
gehouden ondermeer over de kri-
minaliteit en haar bestrijding in de 
Euregio en over de kulturele, poli
tieke en algemeen-menselijke 
verhoudingen tussen Zuid en 
Noord binnen het Nederlandse 
taalgebied Op 12 december 
wordt het algemeen debat over 
dat laatste onderwerp gehouden 
(daags voor de verkiezingen') 
Voor meer inlichtingen kan men 
terecht bij de zetel van de Lim
burgseafdeling, Professor dr Dy
serinck, Sijsjesstraat 6, 3760 La-
naken 

c/t^^¥^, 
,,Liefde" van J.C. Bloem: dat was de oplossing die 

wij zochten in onze 197ste uitgave. 
Zeventien lezers stuurden ons dit juiste antwoord. 

Vera Devolder uit de Steenstraat 74 te Ekeren wint. 

VERMITS het nog novem-
bermaand is, kiezen we 
ook deze week voor een 

gedicht dat bij deze periode past 
Graag vernamen we van U wie 

onderstaande verzen schreef en 
welke titel erbij hoort 

Er wordt om mij geroepen 
mijn moeder sterft 
Ik moet de valleien opzoeken 
die ik erf 

Bloemen van voor zestig jaren 
bloeien over 
Het IS met te geloven, 
o grijze haren. 

dat ik er nog met was, 
toen ZIJ neer lag in het gras, 
hunkerend naar het leven, 
dat Ik ben gebleven 

Het IS met te denken, 
dat ZIJ me straks met zal wenken 
op het terras 
dier andere weide 
aan gene zijde 
van stof en as 

U hebt tijd tot maandagavond 
23 november om uw antwoord op 
de bus te doen WIJ, ,,Meespe
len (199)", Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel 

, I 

vu/ letlAUD D/e op EÉK/ 
AfVfiUILWD zir ? 

Hu de feestdagen stilaan naderen, komen de meer 
feestelijke wijnen weer in de belangstelling. Champa
gne is daar de dure exponent van. Steeds meer 
komen ook andere, doorgaans duidelijk voordeligere, 
mousserende wijnen (parelende wijn, schuim wijn) 
aan bod. De aard en de kwaliteit daarvan zijn zeer 
uiteenlopend. WIJ maakt een korte verkenning. 

R bestaat in de EEG geen 
warenwet betreffende 
schuimwijn Maar alge

meen wordt aangenomen dat de 
druk van de mousse onder kurk 
ongeveer 5,5 atmosfeer be
draagt, zowat de helft van de 
spanning in de banden van een 
10-tonner Wel is de streek- en 
etiketnaam van Champagne wet
telijk beschermd 

De pareling in de wijn ontstaat 
door het koolzuur dat vrijkomt 
tijdens een dubbel gistingspro
ces Dit kan gebeuren op 3 ma
nieren De degelijkste is de me
thode champenoise, wat wel op 
het etiket mag vermeld worden, 
waar de wijn ook vandaan komt 
Ook behoorlijk is het ingewikkel
de Chamart procédé, maar de zo 
bereide wijnen zijn niet voor lage-
ring geschikt en bereiken nooit 
echt hoge kwaliteit Een derde 
metode is een witte wijn, net zoals 
bij spuitwater, gewoon met kool
zuur uit een zuurstoftank te im
pregneren Ook al omwille van de 
geringe kwaliteit van de wijnen 
die daarvoor gebruikt worden, zijn 
deze schuimwijnen doorgaans 
minderwaardig 

Sommige van de fijnste wijnen 
uit Duitsland, de Elzas en de Loire 
en Rhónestreken maken vrij jong 

een periode door waarin ze ple
zierig licht parelen en kunnen 
alzo zelfs tot op hoge leeftijd be
waard worden Men spreekt in het 
Frans van petillant, in het Duits 
van spritzig Een andere lekkere 
wijn waarin een lichte prikkeling 
van gisting optreedt, is de vinho 
verde (groene wijn) uit het noor
den van Portugal 

De Spaanse methode champe
noise wijnen dragen de naam 
cava en de beste uit de Penedes-
streek in Katalonie ten zuiden van 
Barcelona (bv Freixenet en Co-
dorniu) kunnen de vergelijking 
met echte Champagne door
staan Deze wijnen worden met 
technologisch vooruitstrevende 
installaties gemaakt, zoals grote 
inox-tanks met per komputer ge-
kontroleerde lage temperatuur 
Na het bottelen worden de fles
sen zo opgeslagen dat het gis
tingsbezinksel naar de hals zakt 
die vervolgens bevrozen wordt 
zodat het bezinksel moeiteloos 
kan verwijderd worden De wijnen 
zijn prettig parelend en worden 
zowel bij feesten, bij maaltijden 
als gewoon als verfrissing tussen
door gedronken De beste varië
teit IS de droge brut die voor het 
drinken liefst een klem uurtje m 
de koelkast gezet wordt 
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Ballet van Vlaanderen 

Don Quichote, Nureyev 
tovert uit de oude doos 

Nog geruime tijd zal men tiier ons Ballet van 
Vlaanderen aan het werk kunnen zien met zijn 
avondvullend ,,Don Quichote"programma. WIJ zag 
de première op 31 oktober in de Antwerpse KVO, 
waar ook de koreograaf, voormalig sterdanser Rudolf 
Nureyev, aanwezig was. 

DON QUICHOTE IS, naarde 
beroemde roman van Mi
guel Cervantes, een bal-

lettema dat reeds vele versies 
kende en waarvan de vroegste 
produktie met zekerheid dateert 
uit 1743. 

Fascinerend mooi 
Nureyev baseerde zich voor 

zijn koreografie op de in 1869 in 
nog gedanst in het Kirov Teater in 
Leningrad. Op 1 december 1966 
— vijf jaar na zijn uitwijken naar 
het Westen — ging Nureyevs pro
duktie in première in de Staats-
opera van Wenen Ook het Au
stralian Ballet, het Boston Ballet, 

Moskou gekreéerde versie van 
Marius Petipa op de muziek van 
Ludwig Minkus. Hijzelf heeft die 
de Scala van Milaan en andere 
grote gezelschappen hebben de 
versie die nu door het Ballet van 
Vlaanderen gebracht wordt op 
hun repertoire. 

Nureyev brengt zeker geen ver
nieuwing, blijft het klassieke pad 
betreden, maar heeft het verhaal 
gekonsentreerd op de liefdesaf
faire tussen de herbergiersdoch
ter Kitn en de barbier Basilio. 
Alleszins geen slechte vondst. 
Don Quichote zelf komt nauwe
lijks uit de verf, koreografisch he-

Repetitiefoto: balletmeester Nowotny met Lesska Jarosikova 
(foto J.M.BüttequIn) 

lemaal niet, maar loop als een 
slaapwandelaar doorheen het ge
beuren, een soort van kaostok 
waaraan toch heel wat aktie opge
hangen wordt: temperamentvolle 
zigeunerdansen, pittoreske 
Spaanse volksscènes, een schit
terend droomvisioen, prachtige 
solo's kortom, aantrekkelijk spek
takel dat nog meer kleur krijgt 
door de fraaie dekors van Roger 
Bernard en de ronduit prachtige 
kostuums van Anna Anni. 

Overtuigend 
Wat in de koreografie vooral 

opvalt, is de nagenoeg volmaakte 
houding tussen de partijen voor 
het balletkorps en deze voor de 
solisten waartussen de vele nieu
we gezichten van onmiskenbaar 
groot talent blijk geven. Aldus 
zien we in een klassieker al bij al 
toch een in goed zin vernieuwd 
gezelschap, fris, spontaan en uit
gebalanceerd homogeen. Zonder 
op de vele uitmuntende, indivi
duele prestaties in te gaan, kan 
onmogelijk voorbij gegaan wor
den aan het enorme repetitie- en 
instuderingswerk dat hier verricht 
werd onder leiding van de Ween-
se balletmeester Richard Nowot
ny. Artistiek direkteur Robert 
Denvers heeft zijn groep, die 
weer een (h)echt ensemble ge
worden blijkt te zijn, beslist een 
overtuigende seizoenstart mee
gegeven. 

De Snaar bekoort Nederland 

Urbanus nu ook in 't eclit op plaat 
Terwijl Urbanus met zijn eerste echte grote film 

grote ogen gooit, pakt zijn platenfirma met de einde-
jaarsfeesten in het zicht uit met een dubbele langspe-
ler. Deze werd gedeeltelijk eind december '85 in het 
Teatercirkus te Scheveningen, en begin november in 
de Gentse Vooruit ,,live" opgenomen. 

ET werd een vlekkeloze en 
zeer genietbare opname 
,,in 't echt" waarbij Jan 

De Troyer voor de techniek in
stond en Vlaanderen's grappigste 
lolbroek in zowel conférences als 
liedjes op zijn best laat horen 
meteen ook een uitmuntend ver

volg op zijn ,,Tien jaar Urbanus"-
dubbelplaat Deze zette toen in 
'84 een punt achter evenveel ja
ren optreden in alle mogelijk zaal
tjes van de lage landen. 

Lieve Loemoemba 
Urbaan Servranckx neemt nu 

rustig de tijd om zijn vele projek-
ten uit te werken, en bespeelt 
Vlaanderen en Nederland met 
een toernee die over zowat ander
halve maand is uitgesmeerd Ook 
vermijdt hij teveel televisiewerk, 
dat voor een groot publiek zijn 
nieuwer werk te grabbel gooit, 
wat bij optredens teveel als déja 
vu overkomt. Deze dubbelaar 
stelt Urbanus dit keer niet in de 
hoogste bol van het Atomium 
voor, maar wel in het Historium, 
het wassenbeelden-museum dat 
de belangrijkste feiten uit onze 
Vaderlandsche geschiedenis 
naar voren brengt, gevestigd m 
de voormalige Anspach aan het 
onherroepelijk ingegroefd (uit bij 

mnxE m*E mnm 
AMBURGER HILL van John 

Irvin IS een goedgemaakte 
maar doordeweekse film, 

met het nodige realisme doorspekt 
(maar sinds Platoon en Full Metal 
Jacket dat ook waren') en doet erg 
authentiek aan Het zal dit laatste wel 
zijn dat er toe bijdraagt dat het je 
allemaal een beetje onverschillig laat 
De soldaten worden geen mensen, 
net zoals we het indertijd erg moeilijk 
hadden met de rechtstreekse TV-ver-
slagen uit Vietnam, waarop men wei
nig of geen Amerikaanse soldaten zag 
sneuvelen (want dat was slecht voor 
het moreel van de burger), die authen
tiek als ze waren, nooit veel emotie 
konden losmaken in tegenstelling tot 
de burgerslachtoffers van napalm en 
andere viezigheidjes Voor wie is de 
oorlog m Vietnam met dat brandende 
k ind ' ' 

Men volgt 14 rekruten vanaf hun 
opleiding tot en met tien dagen in de 
hel van Vietnam Tien dagen met elf 

aanvallen op een rotheuvel, een hin
dernis in het landschap doordrenkt 
met bloed, die je ook als toeschouwer 
gaat verwensen, want hoeveel aktie 
zit er nu in een modderige schutter-
sput'Zoals reeds gezegd het sneu
velen van de soldaten laat je een 
beetje koud, je kent hen met, ook al 

NIEUW 

IN DE BIOS 

omdat ze allemaal zo sterk op elkaar 
gelijken De dialogen zijn goed tot 
zeer goed en zullen de Amerikanen 
en hun vrienden erg bevallen, met 
hun aanvallen op de vredesmarcheer-
ders — die ook nog wel hun meisjes 
zullen versieren — tot de stelling dat 
deze oorlog verkeerd werd aangepakt 

en dat Amenka zich met had mogen 
laten verleiden tot de jungleoorlog, 
maar gewoon met groot geweld die 
kommunisten naarde hel had moeten 
blazen 

Een maand later van Nouchka van 
Brakel met Renee Soutendijk en Mo
nique Van de Ven is een poging tot 
humor, van een regisseur die totnog
toe enkel drama's produceerde Let 
wel poging De opzet is gewoon goed 
Goed getrouwde Soutendijk, rijk, ver
wend met drie kindertjes gezegend en 
een liefhebbende egoïstische man, 
moet eruit, wil ze haar huwelijk red
den Losbandige, feministische joer-
naliste Van de Ven antwoordt, naast 
vele anderen, op de annonce tot le-
vensruil Is het eerste half uur goed tot 
erg goed, langzaam verwaterd de film 
en ontaardt tenslotte in een echter 
Nederlandse film, met Soutendijk die 
in alle mogelijke variaties wordt ge 

Willem Sneer 

• ••••••••• I ••••• m 

Brusselse Muntplein Tussen de 
gezellige en ludieke babbels krijg 
je ook veertien levendig gebrach
te liedjes, zoals het wat snellere 
(dan op de singel) gebrachte Rik-
ke tikke-tik, Hittentit, en Lieve 
Loemoemba, en enkele tedere 
werkjes. De teksten vind je op een 
(bijna fluorescerend) knalgeel 
blad in de hoes, die zelf door 
Urbanus is ontworpen en door 
ene Mirella aantrekkekijk is ge
kleurd. Een plaat die omwille van 
de lentefrisse en inspiratievolle 
hedendaagse teksten en liedjes 
het ongetwijfeld goed zal doen in 
de kadootjestijd die voor de deur 
staat, en de jeugd van 7 tot 77 
weer anderhalf uur (voor herha
ling vatbaar) luistergenot ver
schaft 

Hopelijk ook bij zijn Nederland
se fans, want plezierige ,,steken" 
die hij zich liet ontvallen, werden 

,,Hector" loopt op (fiets-)wieltjes, 
maar Urbanus vergeet zijn luister
publiek met... 

Philips op nr. 832.930-1, even
eens op compact en cassette). 

Tine Ruysschaert's 
„verdriet" 

Na een zeer suksesvolle reeks 
optredens in oktober is de woord
kunstenares Tine Ruysschaert 
ook ih november op toer met haar 
bewerking van ,,Het verdriet van 
België" van Hugo Claus. Dank zij 
sponsoring trad ze reeds op in 
Tessenderio en op 17 november 
in het Kultuurcentrum Gildhof te 
Tielt, en op 20 november m het St-
Theresiainstituut aan de Oude 
Heirweg te Sint-Denijs-Westrem, 
telkens om 20u 15 

De Nieuwe Snaar doet tijdens 
een najaarstoer vooral Limburg 
aan plus een reeks van drie voor
stellingen in de Antwerpse Aren-
bergschouwburg (op 13 en 14 
november e.k), waarna twee 
voorstellingen in het Kultureel 
Centrum, Minnepoort te Leuven 
op 19 en 20 november. Hun 
,,Lala-show" is door de Vara-tele-
visie live ingeblikt en komt begin 
'88 ginds op de buis 

Juan Mèisondo en Dirk zijn in 
het kader van hun recente opna
me ,,Guitarras Argentinas" 
maandag 16 november e k m 
premiere in de Minnepoort te Leu
ven Johan Vermmnen doet het 
na het regisseren van de sprook
jesachtige engelstalige Claus
musical ,,Alice Alice" rustiger 
aan Momenteel schrijft hij nieu
we liedjes voor zijn volgende el
pee en van hen wordt voor het 
komende seizoen een nieuw mu-
ziekteater verwacht 

S.D. 
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Oud maar niet versleten 

„Great Old" wil weer topklub worden 
Niets IS eeuwig. Ook met in de sport De R.Antwerp 

FC, de oudste klub van het land, kan daarover 
getuigen. 

De,,Great Old", opgericht in 1880 (door een groep 
jonge.. Engelsen), bestaat straks 110 jaar. Een hele 
leeftocht gevuld met veel wel en met minder wee. 
Want Antwerp heeft inderdaad alles meegemaakt 
en... alles overleefd. 

DE klub bezat meerdere gro
te spelersgeneraties Zij 
bracht legendarische na

men voort DIS Bastin, Bob Pave-
rick en Vic Mees om er enkelen te 
noemen Antwerp werd viermaal 
landskampioen en tuimelde m 
1967 met de Gouden Schoen 
(Wilfried Van Moer) naar tweede 
klasse 

Balsem 
Antwerp bouwde zich m 1922 

het grootste stadion van het land 
De Bosuil kon meer dan zestid 
duizend toeschouwers bevatten 
en werd de thuishaven van de ooit 
immens populaire Belgie-Hol-
land Het stadion werd de trots 
en de schande van de klub die 
er zich bijna aan ruïneerde Want 
de onderhoudskosten van de 
oude betonnen kuip lopen (ook nu 
nog) gigantisch hoop op 

Ook op het bestuurlijke vlak 
beleefde de klub turbulente tij
den Het volstaat de geschiede
nisboeken open te slaan en om
streden figuren als Alfred Ver-
dijck Fernand Collin en Eddy 
Wauters te ontmoeten 

Laatstgenoemde ook de huidi
ge voorzitter, is zeker met de 
eerste de beste Er heerste altijd 
een grote animositeit (en ver
deeldheid) rond de gedecideerde 
persoonlijkheid van de bankier 
Klinkt het met dan botst het maar 
was een van de deviezen van 
Eddy Wauters Hij was destijds 
zelf een meer dan behoorlijk voet
baller Internationaal flankverde
diger zelfs en lid ook van de 
laatste kampioenenploeg van 

OVER het ontslag van De 
Saeyere kunnen we kort 
zijn Rene erfde een spor

tief en bestuurlijk doodziek Stan
dard De patient voelde er boven
dien weinig voor zich nu al te 

Antwerp Toen hij het voorzitter
schap van zijn KB-baas Collin 
erfde hoopten vele Bosuilen op 
een nieuw suksestijdperk maar 
dit IS er toch (nog) nooit helemaal 
uitgekomen 

Ook al werden diverse initiatie
ven ontwikkeld en pogingen on
dernomen om de klub haar vroe
gere grootheid terug te schenken 
Het heette evenwel dat Wauters 
geen voorzitter was die een ver
eniging kon bezielen Hij heerste 
autoritair vanuit zijn hoge zetel 
Mogelijk Maar Wauters was ze
ker een van die voetballeiders die 
voor zijn misschien eigengereide 
toewijding met meer (persoonlij
ke) miserie dan dankbaarheid 
werd beloond De herinneringen 
aan de Bellemansaffaire liggen 
nog vers in het geheugen en de 
indruk blijft bestaan dat Antwerp 
toen wel erg zwaar werd aange
pakt Zodat de huidige opbloei 
best als balsem op de wonde mag 
worden beschouwd 

Georg Kessler 
Want Antwerp is dus weer een 

voetbalstad geworden De 2 O 
overwinning tegen (een op zijn 
beurt terugvallend) Anderlecht 
verwekte grote vreugde Plots 
blijkt er in en om de metropool 
weer publiek en enthousiasme 
voor voetbal te bestaan Dat ver
wondert ons met Toen in de vori
ge jaren pessimistische voorspel
lingen werden gemaakt omtrent 
de toekomst van het voetbal in de 
havenstad vergat men gemakke-
lijkheidshalve dat de betrokken 
klubs (Antwerp, Beerschot en 

laten genezen Eerst dienden er 
nog enkele interne oorlogen te 
worden gevoerd Die hebben in
middels zo ongeveer hun beslag 
gekregen Milan Mandaric, de 
Amerikaanse zakenman van Joe-

Berchem) al jarenlang in de ma
laise leefden 

Innerlijke verdeeldheid (denk 
maar aan de recente verklaringen 
van de naar zijn land terugge
keerde Jeliazkov over Beerschot) 
en slechte aankopen ondermijn
den de leefbaarheid van de klub 
Bovendien bleken de interne 
strukturen vermolmd en de op
richting van businness-seats kon 
daar maar weinig aan verhelpen 

BIJ Antwerp heeft ene Georg 
Kessler het roer nu kordaat omge 
gooid De Hollandse Duitser heeft 
in een jaar tijd de klub gereorgani

seerd en de ploeg van de laatste 
naar de eerste plaats in de rang
schikking gevoerd Natuurlijk zal 
Antwerp geen kampioen worden 
maar een Europese kwalifikatie 
zit er toch dik in Bovendien heb
ben de supporters de weg naar 
het stadion teruggevonden Ge
woon omdat er een ploeg tussen 
de lijnen staat die altijd en overal 
probeert aan te vallen Een team 

goslavische afkomst, is eindelijk 
baas geworden op Sclessin 

Vastgoed... 
HIJ zou de helft van de aande

len van de nieuw op te richten 
overkoepelende vennootschap 
naar zich toe hebben getrokken 
HIJ zou van nu af met niemand 
nog moeten rekening houden Hij 
zal nu zelf orde op zaken stellen 
en de klub nieuwe stimulansen 
geven 

Het IS allemaal best mogelijk 
Maar toch ook verre van zeker 
Want weinigen kennen Mandaric 
en nog minder betrokkenen dur
ven enige waarborg geven om
trent zijn voetbalkennis en zijn 
vertrouwdheid met onze sportieve 
tradities Maar Mandaric wil er 
dus hard tegen in gaan 

HIJ ontsloeg op een spektaku-
laire wijze (naar het heet m de 

dat nog voor verbetering vatbaar 
IS Antwerp heeft dus opnieuw 
een toekomst en daar kan voet
ballend België zich alleen maar 
over verheugen 

Geamputeerd 
Overwinnaars, en nu maken we 

een zijsprong, behalen hun suk-
sessen altijd ten koste van verlie
zers Deze keer met de eerste de 
beste Sporting Anderlecht de 
(nog) regerende landskampioen 
staat misschien voor een moeilij 
ke periode Eddy Wauters zegde 
het zondag voor de radio in zijn 

rondborstige stijl Anderlecht 
speelde op Antwerp ten eerste 
defensief, ten tweede nogal potig 
ten derde technisch perfekt 

Het klonk hard maar het was 
waar Ook in Brussel moet men er 
zich rekenschap van geven dat 
men met jaren na elkaar onge
straft een elftal blijft overhoop 
gooien, dat men met systema 

kleedkamer na de wedstrijd ) de 
trainer Het gemakkelijkste 
slachtoffer eerst en een paar da

lman trainers gesproken Nu An
derlecht minder en minder het 
licht van de tunnel ziet wordt de 
positie van trainer Leekene iets 
problematischer 

tisch talent kan (blijven) vervan
gen door m aanleg beperkte werk
kracht Voor twee jaar werd An
derlecht kampioen met Olsen 
Peruzovic Scifo Vandereycken 
Vercauteren Lozano Arnesen en 
Vandenbergh Acht spelers die er 
nu met meer bij zijn Zo n amputa 
tie kan men met ongestraft blijven 
overleven Het mocht al een klem 
mirakel heten dat Sporting vorig 
seizoen zijn titel kon verlengen 

Nu ziet het er anders uit een op 
zes uit de drie jongste kompetitie
matchen en weinig overtuigen
de verrichtingen in de Europacup 

We vrezen dat het dit seizoen in 
het Vanden Stockstadion nog 
vaak zal donderen Het aan- en 
verkoopbeleid moet fataal ter dis-
kussie komen In voetbal bestaan 
er nu eenmaal geen mirakelen 
Vraag dat maar aan Antwerp en 
Eddy Wauters Overmoed 
schaadt altijd Ook de sterksten 
moeten dit ondervinden 

Flandnen 

gen nadat hij onomwonden had 
verklaard dat zijn vertrouwen m 
de oefenmeester onaangetast 
bleef Mandaric is dus een vak
man De kwade gewoonten heeft 
hij alvast al overgenomen Blijft 
nu de vraag waar Standard naar 
toe moet, naar toe kan 

De klub heeft zware tol betaald 
aan Bellemans en aan het om
koopschandaal Standard is nog 
wel een ,.gezonde" klub maar 
met een prangend gebrek aan 
likwiditeiten Teveel middelen 
werden belegd in vastgoed Van
daar de huidige malaise, de te 
beperkte bewegingsruimte Het 
heet dat Mandanc daarin veran
dering zal brengen Hij wil van 
Standard opnieuw de machtigste 
sportklub van Wallonië (en na
tuurlijk ook van het land) maken 
De vraag blijft of hij daartoe het 
nodige geduld kan opbrengen en 
de nodige vasthoudendheid bezit 
Veel financiële risiko's zal de man 
wel met nemen Hij heeft lang 
gewacht om de kleur van zijn geld 
te laten zien en als het echt zover 
komt zal hij op veiligheid spelen 
Met vastgoed achter de hand kan 
men zich inderdaad een en ander 
veroorloven 

Rene De Saeyere de vierde ,,die vliegt 

Milan Mandaric tast toe 
René De Saeyere (tot vorige zaterdag van Stan

dard) is de vierde eerste-klasse-trainer die dit seizoen 
voortijdig wordt ontslagen. Voor hem vlogen ook al 
Bers (Winterslag), Bergholtz (A.A.Gent) en Taelman 
(Cercle Brugge). Het wordt ook dit jaar weer een 
lange lijst want er zullen er gegarandeerd nog volgen. 

Vreugde alom toen Antwerp ook het grote Anderlecht op de knieën dwong' 
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Antwerps Liedboek en Gruuthuse 

Het Egidiuslied 
op plaat! 

Wie in de l<las poëzie uit de middeleeuwen leest, is er zich misschien niet altijd 
van bewust dat het hier meestal om echte liederen gaat, teksten die in de 
allereerste plaats bestemd waren om gezongen te worden. De Middelnederland
se poëzie, hetzij lyrisch of episch-lyrisch, geestelijk of wereldlijk, was vooral een 
liedkunst. Precies daarom konden die teksten zo gemakkelijk mondeling doorge
geven worden, vooral de volksliederen, die voortdurend, lichtjes gewijzigd, 
aangevuld of aangepast, opnieuw opdoken. 

DAARBIJ denke men bijvoor
beeld aan het lied van 
Heer Halewijn met zijn va

rianten en zijn nu eens twee- dan 
weer driedelige strofen. Minder 
opvallend misschien is de lied-
vorm bij de zogenaamde kunstly-
riek: teksten afkomstig van wel
licht één enkel welbekend dich
ter. Het mooiste voorbeeld hier
van is het Egidiuslied waarvan de 
rondeelvorm (mét refrein) duide
lijk wijst op de muzikale oor
sprong. Maar wie kent die melo
dieën en welke leerkracht kan het 
zich veroorloven deze liedvormen 
in de klas ten gehore te brengen ? 

Eindelijk is er nu zo'n plaatop
name die In deze behoefte voor
ziet. Een LP met Liedjes uit het 
Antwerps Liedboek en het Gruut
huse Manuscript gezongen en 
gespeeld door Studio Laren o.l.v. 
Mariji<e Ferguson. 

De tekstkeuze beantwoordt 
perfekt aan de verwachting terza
ke. De twee hoofdgenres (volks
lied en kunstlied) zijn beide op 
gelijke wijze vertegenwoordigd. 
Het Gruuthuse Manuscript is een 
verzamel-handschrlft met in 
hoofdzaak kunstliederen uit de 

14e eeuw, voornamelijk van de 
hand van de Brugse dichter-kom-
ponist Jan Moritoen. Hieruit wor
den acht liedjes gebracht, waar
onder de meest bekende: Egi-
dius, Aloeette en Wi willen van 
den kerels zingen (Kerelslled). 
Het Antwerpse Liedboek daaren
tegen IS een gedrukte verzame
ling van hoofdzakelijk volksliede
ren uit 1544, waarvan het ont
staan meestal veel vroeger geda
teerd mag worden. Daaruit horen 
we vijf teksten, o.m. In Oostlant 
wil ie varen, tiet daghet inden 
oosten en Het viel eenns hemels 
douwe. 

Fris en stoer 
Bij de uitvoering van deze liede

ren heeft de verstaanbaarheid 
van de tekst kennelijk de voor
rang gekregen. O.m. voor onder-
wijsdoeleinden Is dat een gelukki
ge zaak. De teksten zijn overi
gens ook bij de plaat ingesloten. 
Treffend is verder de frisse muzi
kale en tekstuele interpretatie 
dank zij het gebruik van Instru
menten die kopieën zijn van of 
rekonstrukties naar ikonografisch 
materiaal uit de renaissance, de 
voluitgaande zangstemmen en de 

Advertentie 

KUNS1TI8C1UIJTUUR 
Hef maandblad daf u (misschien) 

nog niet kende, maar dat 
speciaal voor u gemaakt wordt. 

Kunst & Cu l tuur is het tijdschrift van het Paleis voor 
Schone Kunsten. Dit fraai verzorgde maandblad volgt de 
hele artistieke en culturele actualiteit op de voet met diep
gaande, mooi geïllustreerde artikels over plastische kuns
ten, muziek, theater en ballet, literatuur, film en fotograf ie, 
f i losofie ... 
Kortom, K&C is een tijdschrift dat speciaal gemaakt wordt 
voor veeleisende kunstliefhebbers met een brede interesse, 
voor u dus. En een jaarabonnement kost slechts 1.100 frank. 
U abonneert zich door de onderstaande strook terug te stu
ren aan Uitgeverij M.I.M., N.V., Lakborslei 114, 2100 Deur-
ne, met daarbi j een gekruiste cheque of het bedrag over te 
schrijven op rekening 149-4051148-15 van de vermelde uit
gever. 
Een jaarabonnement op K&C kan op elk ogenblik ingaan. 
Mis geen nummer. Abonneer u dus nu. 

Dit is het moment voor een abonnement 

Voornaam -l- N a a m : 

Adres: 

Postcode Gemeente: 
• Ja, ik neem een abonnement op K&C 
P Ik voeg hierbij een gekruiste cheque van 1.100 frank 
ü Ik stort het bedrag op uw rekening 149-4051148-15 

(Het gepaste aankruisen a.u.b.) 

K!8cC ^^^ creatieve kijk op creativiteit. 

levendie afwisseling van stoere 
ritmen en zachte melodieën. 

Een aanrader voor onderwijs
mensen en voor allen die houden 
van de oudste Vlaamse liederen 
en poëzie. 

Deze LP, waarvan de hoestekst 
bijzonder rijk gedokumenteerd is, 
is een realisatie van de Stichting 
Constanter, die zich bezighoudt 
met het verspreiden van muziek 
en literatuur uit de Nederlandsta
lige gebieden uit middeleeuwen 
en renaissance. De stichting gaf 
ook reeds een LP i.v.m. de Gou
den Eeuw uit met werk van o.m. 
Hooft, Bredero, Vondel en Huy-
gens. De referentienummers van 
de platen zi jn; Constanter CS 1 
(Antwerps Liedboek en Gruuthu-
se-manuscript). Constanter CS 2 
(Bredero, Hooft...). Deze platen 
kan men bestellen door storting 
van 450 fr. per LP (port Inbegre
pen) op rek.nr. 061-5010060-87 
van Constanter, p.a. Jan Uytten-
daele, Ringstraat 26, 9150 Den-
dermonde met vermelding van de 
gewenste platen. Deze uitgaven 
zijn ook verkrijgbaar in het Poë-
zlecentrum, Hoornstraat 11, 9000 
Gent. ELPE 

Advertentie 

Openbaar Centrum 
voor 

Maatschappelijk 
Welzijn 

van Antwerpen 
Plaats van 

Industrieel Ingenieur 
optie elektronica 

De plaats van Industrieel Inge
nieur voor de dienst Radio Isoto
pen m het Algemeen Ziekenhuis 
Middelheim wordt openverklaard 
in tijdelijk verband, onder voorbe
houd van goedkeuring door de ho
gere overheid 

Ze staat open voor mannelijke 
en vrouwelijk kandidaten 

Aanvangswedde 53 531,-fr bru 
to per maand 

Leeftijdsvoorwaarden de leef
tijd van 45 jaar niet overschreden 
hebben op 30 11 1987 

Diplomavereisten op 30 11 1987 
houder zijn van het diploma van 
Industrieel Ingenieur optie elek 
tronika 

Verplicht inschrijvingsformulier 
te bekomen op de 7e Directie/ 
Personeelszaken van het Open 
baar Centrum voor Maatschappe 
lijk Welzijn, Lange Gasthuisstraat 
39 te 2000 Antwerpen 

Inschrijvingsrecht 400,-fr 
De aanvragen dienen toegeko

men te zijn op het Secretariaat, 
Lange Gasthuisstraat 33 te 2000 
Antwerpen uiterhjk op 30 11 1987 

VU-steunfonds 
13 december 
In een vorige WIJ riepen natio

naal voorzitter Jaak Gabriels en 
nationaal sekretaris Paul Van 
Grembergen op tot storten op een 
VU-verkiezingsfonds. 

In deze korte tijd antwoordden 
tal van lezers de oproep. Hieron
der volgt een eerste lijst van stor
tingen. 

Wij wensen er de lezers attent 
op te maken dat zij tevens kunnen 
storten op het Dr.Balletfonds en 
daarbij voor stortingen vanaf 
1000 fr. een vrijstelling van belas
tingen kunnen bekomen. De stoe-
tingen worden wel naamloos 
meegedeeld. Het Benkrekening-
nummer van het Dr.Balletfonds: 
435-0271511-88. 

Stortingen 1ste lijst 220.000 fr. 

2de lijst 

W.M., Evergem 1 000 fr. 
W.D., Broechem 1.000 fr. 
P.D.G., Wommelgem 1.000 fr. 
G.S., Mechelen 4.000 fr. 
D.-V.D.W., Oudenburg 1.000 fr. 
F.V.D.B., Zandbergen 1.000 fr. 
G.V., Hasselt 1.000 fr. 
C.W., Dilbeek 1.000 fr. 
DB-Fonds 1.000 fr. 
DB-Fonds 2.000 fr. 

Totaal 2de lijst 234.000 fr. 

VU-v r̂ïclezInpfoiK^s 43S-0ÊT1521-01 
8arrikacleft|Jïeln 12 -1000 Önissöl 

(meer inlichtingen 02/219.49.30) 

,,Uit de 
schemerzone" 

Koop bi j 
uw a fde l ing ! 

,,Uit de schemerzone" Is on
miskenbaar een must voor VU-
kaderleden en -mandatarissen 
Wie van dicht of van ver begaan 
IS met het Vlaams-nationalisme 
zal dit, soms kontroversiële, boek 
in zijn bezit willen hebben. 

U kunt dit werk natuurlijk in de 
boekhandel verkrijgen Als U 
echter een koopje wilt doen, 
vraag dan bij de bestuursleden 
van uw plaatselijke VU-afdeling 
om een eksemplaar. U kunt via 
hen deze publikatle immers iets 
goedkoper krijgen én bovendien 
steunt U aldus de afdellngskas 

Verkiezings-
kongres 

Zaterdagnamiddag 
28 november 
vrijhouden} 

^ • « ^ • S « ¥ N ' * ? « : * . ^ 

Een diskussie 
„Open Hove" 

Op zaterdag 14 november e.k. om 
10 uur In de voormiddag zal in het 
Opbouwwerk onder het motto ,,Open 
Hove" een debat gehouden worden 
over de gemeentelijke politiek. De 
Werkgroep Gemeentebeleid van het 
Opbouwwerk vraagt de VU-Hove haar 
medewerking te verlenen aan dit de
bat. Als oppositiepartij m de gemeen
te waar CVP-voorzitter Frank Swaelen 
burgemeester is moet de VU aanwe
zig zijn Gemeenteraadslid Jet Meule-
pas zal deze taak op zich nemen. 

VU-leden en simpatisanten allen op 
14 november naar dit debat om onze 
afgevaardigde te steunen en de CVP 
het vuur aan de schenen te leggen i 

Adres Opbouwwerk Hove, Mortsel-
sesteenweg 52 te Hove 

„Op de Purpre 
Hei" te Turnhout 

Deze operette in 2 bedrijven van 
Eugeen De Ridder en Armand Preu-
d'homme wordt op vrijdag 13 novem
ber om 20u 15 in De Warande uitge
voerd door ,,Die Cierlijke" het slmfo-
nisch orkest van de Vlaamse Kulturele 
Produkties o l.v Dhr Cuykens, het 
zangkoor ,,Eigen Toon" uit Zandho-
ven en ,,Lyra-toneer' De algemene 
regie is in handen van Francis Gunt-
ler 
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Raadsels, fouten, vragen... 

Onbeantwoorde vragen 
in Aalsterse raad 

Het was lang geleden dat er in de Aalsterse gemeenteraad zo 
aandachtig geluisterd werd als naar de interpellatie van Roger 
D'Hondt over de Copaltanks in Erembodegem-Terjoden. Hij wees 
de burgemeester op zijn zware verantwoordelijkheid en blijkbaar 
met sukses want intussen werden enkele met-vergunde tanks 
verzegeld. Bij de eedaflegging van Luk Latoir rekende Jan Caudron 
even voor dat hij al de tiende opvolger is in deze raad Een vierde 
van de rechtstreeks verkozenen is er dus al met meer bij. 

BIJ de bespreking van het huishou
delijk reglement van de biblioteken 
steldt Danny Denayer dat de adviezen 
van de kommissie gewoon opzij ge 
legd worden Dat viel met in goede 
aarde bij de schepen van Kuituur wat 

leidde tot een scherpe woordenwisse
ling 
Vervalsing 

BIJ het voorstel om een stadseigen 
dom in de OLV-straat in erfpacht te 

ANTWERPEN 
NOVEMBER 

13 LIER: Jaarlijkse herdenkings-eu-
charistieviering in de Begijnhofkerk 
om 19u 30 Predikant is z e h A Ver
meiren Org Vlaamse Kring Lier 
13 NIJLEN:H Mis voor alle overle
den Vlaams-nationalisten in St V\/illi-
brorduskerk m m v het zangkoor 
Cambre Om 19u 30 
13 MERKSEM: Kleinkunstavond 
met Jos Ghysen (kursiefjes) in de 
koncertzaal van de muziekakademie, 
Nieuwdreef 135 te Merksem om 20u 
Kaarten 150 fr Org FVV-Merksem 
13 BRASSCHAAT: Jaarhjk mossel-
feest van VU-Brasschaat Mosselen of 
koude schotel aan 275 fr (dessert 
inbegrepen) Kaarten bij bestuursle
den, tels 03/651 72 97, 03/ 
646 06 93, 03/651 42 13 
13 TURNHOUT: ,,0p de purpre 
hei" in De Warande om 20u 15 Kaar
ten en inlichtingen bij Herman 
Schaerlaekens (42 25 55) Org 
Vlaamse Knng Turnhout 
13 SCHILDE: Toneel ,,Lieve Fran
cis' door de Breydelzonen in het 
dienstencentrum van Schilde Aan
vang 20u Kaarten vvk 150 fr -1-3-
pas 125 fr Org VU-Schilde i s m 
VU-Wijnegem 
14 MECHELEN: VU-verkiezingsbal 
Nieuwe stadsfeestzaal Botermarkt 
Inkom 100 fr 
14 EDEGEM: 10-jarig bestaan FVV-
Edegem Feestelijke koude schotel 
met broodjes wijn -i- verjaardags
taart In Drie Eiken om 19u Deelna
meprijs 300 fr Inschrijven bij Hilde 
De Wit (03/449 17 66) 
14 WOMMELGEM: Dansavond on
der het motto, Kom en dans met ons 
Platenruiter AMD in feestzaal Keizers
hof, Dasstraat 24 Aanvang 20u 30 
Inkom 50 fr Reuze pnjzentafel Stem
mige wijnkelder Org VU-Wommel-
gem 
17 EDEGEH/1: Van 20 tot 21 u in 
Drie Eiken, Vlamat (Ziekenfonds) 
18 EDEGEM: ,,Hypnose" door dr 
psych J Lehembre Om 20u m Drie 
Eiken Org Kulturele Kring 
19 LIER: Spreekavond Jeugdbe
leid en jeugdcriminaliteit door jeugd
rechter dhr J Peeters In het VNC 
Berlary te Lier om 20u Org FVV-
Lier 
19 KAPELLEN: Dia-voorstelling 
over Oud Kapellen" door J Marien 
In zaal POB Aanvang 20u Org 
FVV-Kapellen 
20 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Figu
ren uit de Vlaamse Beweging Ten-
toonstellin Vernissage om 20u Eer
ste verdiep Vlaams Huis, Polder
straat Zwijndrecht Org VOS-Zwijn-
drecht 

21 ANTWERPEN Baskisch mid-
dagkoncert m de O L V Katedraal, 
Groenplaats Optreden van de ge
broeders Mikel en Jean Aurnague, 
txisturlari en organist Aanvang 12u 
Inkom 100 fr Een kaart voor koncert 
en Baskenavond kost 150 fr 

21 ANTWERPEN: Baskenavond in 
de aula Mayor van de UIA Optreden 
van de musici en de zangers van de 
Noord-Baskische groep EItzegor 

Aanvang 20u Inkom 150 fr Kaarten 
bestellen bij P Cautreels 03/ 
828 45 42 of D Heyman 03/ 
887 21 82 Org Vlaams steunkomi-
tee voor Baskischtalige scholen 
21 EDEGEM: Kaartavond in Dne Ei
ken om 20u Inschrijven op voorhand 
Org VNSE 
21 WESTERLO: Volksunie-bal in 
het parochiecentrum van Westerio 
Orkest Fantasy Aanvang 20u 30 
Inkom 100 fr , wk 80 fr 

21 HOVE: Mosselsouper in Jeugdig 
Centrum Hove, Boechoutsesteenweg 
21 Inkom 300 fr met gratis aperitief 
Als alternatief koude schotel Org 
VU-Hove Inschrijvingen Nelly Bel
lens (03/455 63 12) 
22 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Sin
terklaasnamiddag voor de kleintjes 
Om 14u in het Vlaams Huis, Polder
straat, Zwijndrecht Org Voetbal SK 
Were Di 
26 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Be
zoek aan kerncentrale van Doel Ver
trek om 13u 15 met eigen wagen aan 
het Kerkplein, Zwijndrecht Org 
Vlaamse gepensioneerden ,,Rust 
Roest" 
27 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Sin
terklaasavond voor volwassenen en 
13-plussers Om 20u in het Gilden-
huis, Stationsstraat, Zwijndrecht 
Org Vzw Vlaams Huis en Vlaamse 
Knng Scheldemeeuw 

27 KAPELLEN. Jaak Gabriels 
spreekt over ,,De Volksunie, het alter
natief voor de jongeren'" In zaal 
Sterrenhof te Kapellen Aanvang 
20u Org VUJO-Kapellen Tevens 
drankje ter gelegenheid van 2-jang 
bestaan 

27 KAPELLEN: Deelname van 
FVV-Kapellen aan kwis-avond van de 
kulturele raad In Zaal Concordia om 
20u 

DECEMBER 

3 NIJLEN: Aperitief met Mieke By-
ttebier in Kempenland om 20u Dit is 
het 2de optreden van deze zangkun
stenares bij FVV-Nijlen 
4 ZWIJNDRECHT-BURCHT. Teer-
feest en uitbetaling spaargelden Om 
20u m het Vlaams Huis, Polderstraat 
Org Spaarkas Were Di" 

„En zomeren 
zal 't" 

Het direktiekomitee van het Alge
meen Nederlands Zangverbond heeft 
tot motto van het a s 51ste Vlaams 
Nationaal Zangfeest dat op 24 april 
1988 zal plaatsvinden in het Sportpa
leis te Antwerpen gekozen En zo
meren za't' (Guido Gezelle) 

Het zangfeest zal opgebouwd wor
den rond de vier seizoenen Herman 
Slagmulder zal opnieuw de regie 
waarnemen De programmakommis
sie IS reeds begonnen met de artistie 
ke voorbereiding van dit zangfeest 

geven aan de maatschappij Veilig Wo 
nen vroeg Denayer oi er ook andere 
kopers waren gezocht Dat bleek met 
het geval wat volgens de interpellant 
neerkwam op vervalsing van de 
markt Op zijn vraag volgens welke 
gemeenteraadsbeslissmg een per
ceel van zowat een ha uit een onteige-
mngsplan aan de Brusselsesteenweg 
werd gelicht kreeg Denayer geen ant 
woord maar wel de belofte van de 
burgemeester dat een onderzoek zou 
worden ingesteld Zijn voorstel tot ver
daging van het punt betreffende de 
rooilijn in de Kapellestraat-Europa 
straat te Baardegem werd door sche
pen Doorns overgenomen want blijk
baar zat er een fout in een bepaalde 
berekening 

De aankoop van 18 motoren voor 
grasmachines kon Denayer met goed
keuren HIJ zag liever dat de bestaan 
de machines degelijk werden onder 
houden en eventueel hersteld met 
wisselstukken Een prijsvraag met af 
name volgens behoefte zou alleszins 
beter zijn en bij aankoop van nieuwe 
machines zou bij de verkoper kunnen 
bedongen worden, dat wisselstukken 
of nieuwe motoren binnen de week 
leverbaar moeten zijn 

Geen antwoord 
Geen antwoord kreeg Denayer op 

zijn vraag waarom twee vuilniswa
gens dienden aangepast in funktie 
van de aankoop van eén grofvuilzui-
ger en evenmin werd ingegaan op zijn 
verzoek om van de aanpassingswer-
ken in dne klaslokalen te Moorsel, 
gebruik te maken om een groter lo
kaal ter beschikking te stellen van 
iedereen, als polyvalent kleinschalig 
kultureel centrum De Nieuwerkerkse 
raadsleden vroegen zich natuurlijk af 
wanneer hun gemeente nu eens in 
aanmerking zou komen voor een poly
valente zaal 

Omdat de gemachtigde ambtenaar 

zijn goedkeuring met verleend had 
voor een bouwvergunning in de Villa-
laan vroeg Danny Denayer zich af op 
welke wettelijke beschikkingen het 
kollege zich beriep om de vergunning 
toch toe te staan Uit het antwoord 
bleek dal het betrokken perceel vol
gens het BPA in een groenzone ligt en 
volgens het Gewestplan in een woon
gebied In dat geval primeert het Ge
westplan 

Modder 
Raadslid Hooghuys stelde dat Aalst 

zich weer eens langs zijn lompe zijde 
had getoond door de bezoekers aan 
het Festival van Vlaanderen langs een 
modderig onverlicht straatje te lood 
sen na het koncert in de Keizershal-
len Volgens schepen De Maght zou 
de verlichting worden aangepast en 
de doorgang proper gemaakt na af
braak van het bouwvallige voorste 
gedeelte van de Keizershallen 

Volgens Denayer zou die afbraak 
echter een spijtige vergissing zijn 
omdat het gebouw architekturaal 
waardevolis Wel dient de buitenmuur 
gerestaureerd Ook zou de doorgang 
van het Keizerlijk Plein naar de par
king achter de Keizershallen tijdens 
het weekeinde dienen afgesloten, met 
alleen omwille van de veiligheid, maar 
oom om het ergerlijk vandalisme m 
die doorgang te stoppen 

Kunstagenda 88 
De Kunstagenda 88 van Dialoog zal 

dit jaar werk bevatten van beeldende 
kunstenaars en dichters uit Dender-
monde en Aalst Hij wordt uitgegeven 
op formaat 20 x 20 cm en in vierkleu
rendruk De portretten van 26 kunste
naars komen erin voor en ook tal van 
zwart-witreprodukties De agenda 
wordt op 4 december voorgesteld in 
de feestzaal van het stadhuis te Aalst 
en op 11 december op het stadhuis 
van Dendermonde Hij kan besteld 
worden door storting van 300 frank op 
rekening 293-0212672-06 van Dia-
loog-Aalst vw 

Op een Preud'homme-avond in de Aalsterse Keizershallen waren ruim 
duizend entoesiaste aanwezigen, onder wie de VU-raadsleden Danny 
Denayer, Jan Caudron en Willy Van Mossevelde (Foto Philips) 

OOST-VL. 
NOVEMBER 

13 GENT: Politiek Diner in aanwe
zigheid van Jaak Gabriels in de sa
lons Carlos Quinto" Kammerstraat 
20 te Gent (Vrijdagmarkt) Om 20u 30 
Deelnameprijs 750 fr drank inbegre
pen- Inschrijven vóór 8 november bij 
Jan D'Haese (091/28 08 80) 

14 ZOTTEGEM: Kaas- en Streek-
bieravond van Senator André Geens, 
in Feestzaal Bevegemse Vijvers te 
Zottegem Van19tut22u Deelname
prijs 300 fr Kinderen tot 12) 150 fr 

14 OUDENAARDE: Kaas- en wijn-
avond in het Dorpshuis De Linde", 
Berchemweg te Oudenaarde-Melden 
Aanvang 19u 30 250 fr p p Org 
Vlaamse Vriendenkring Oudenaarde 

14 WICHELEN- Jaarlijks bal met 
Ludwigs Disco Zaal De Zwaan, Sta
tiestraat Om 20u Kaarten 100 fr 
Org VU-Wichelen 

14 BURST 22e Joeldansfeest, ere-
bal schepenen U De Grave, Hem 
Mallefroy gemeenteraadslid Jan De 
Vuys OCMW-raadslid Willi Van der 
Eist In zaal Perfa, Stationsplein te 
Burst om 20u 30 Inkom 100 fr Reu
ze-tombola Org VU-Burst-Aaigem-
Bambrugge 

14 DENDERLEEUW: Eetmaal in 
zaal Vrede, Dorp, Denderleeuw Keu
ze uit varkensgebraad met pomerol-
saus, groenlandvisfilets m witte wijn
saus en ossetong op zijn Portugees 
270 f r , kinderen 150 fr Org VU-
Denderleeuw 

14 BEVEREN: VU-bal in zaal Oud 
Beveren, Stationsstraat 40 Aanvang 
20u30 Inkom 120fr, wk 100 f r DJ 
Georges Van Beveren 

14 ERTVELDE: Tentoonstelling 
Georges Steel in Vlaams Huis de 
Veldbloem, Hoge Averijstraat 5 Deze 
loopt van 14/11 tot 8/12 en is open op 
wo-do-vnj vanaf 17u , op zaterdag 
vanaf 14u en op zondag vanaf lOu 
Org Vrienden Vlaams Huis 

16 SLEIDINGE: Een avond met se
nator Toon Van Overstraeten Om 
20u in café 't Spiegelhof, Weststraat 
84 Inkom gratis Org VU-Sleidinge 

18 GENT: Dr Pearl Van Kerre-
broeck over,,Astma" in zaal ,,Kind en 
Gezin , Marialand 29 te Gent, om 
20u Org FVV-Gent 

20 DESTELBERGEN: Meeting met 
Jaak Gabriels, om 20u in de gemeen
teraadszaal, Dendermondesteenweg 
462 Org VU-Destelbergen-Heus-
den 

28 LEBBEKE: Bal inzaai Wiezehof 
teWiezeom21u Kaarten lOOfr wk 
70 fr Gratis tombola Org VU-Leb-
beke 

28 GENT: Naar de kerstmarkt in 
Dusseldorf Vertrek op 7u Post 
Koornmarkt, om 7u 15 Post St Pie-
tersstation Terug rond 19u Wij ver
trekken stipt op uuri Inschrijven bi) 
WIJ-Vrouwen, Huguette De Bleecker-
Ingelaere (091/25 64 87) of FVV-se-
kretariaat (23 38 83) tijdens kantoor
uren Deelnameprijs 550 fr 

Open diskussie over veiligheid 

VU bezorgd om Dries te Sinaai 
ledereen te Sinaai was uitgenodigd voor een debatavond over 

het wel en wee van onze Dries, vooral op gebied van verkeersvei
ligheid. Hiervoor was de voorzitter van de gelijknamige Vlaamse 
V.Z.W. Mark Huys ingehuurd. 

Na een inleidend woord van onze 
voorzitter Fons Van Hooydonck stak 
deze meteen van wal verkeersveilig 
held IS een kwestie ook van kommuni-
katie Er zijn zenders en ontvangers 
de ontvangers dienen aan bepaalde 
eisen te voldoen om zich adequaat in 
het verkeer te kunnen bewegen 

De eisen als boven genoemd stel
len zich op vlak van kennis van de 
verkeersreglementen observatie van 
de komplexiteit van de situatie mo
reel en ethisch gedrag en psychomo
torisch en motorische rijpheid (denk 

maar aan kinderen van 8 jaar die 
tegelijk moeten trappen richting aan
geven en de totale kontekst in zich op 
moeten nemen zonder letterlijk en 
figuurlijk het evenwicht te verhezen 

Diskussie 
Dat het de talrijk opgekomenen 

vooral om de feitelijke situatie op de-
Dries zelf te doen was bleek al snel uit 
de diskussie waarom die gevaarlijke 
as Vleeshouwerstraat-Hulstbaan'' 
Waarom ook geen veiliger doorgang 
voor fietsers'' 

De diskussie laaide soms hoog op, 

vooral daar waar recht geëist werd 
voor onze jonge fietsers voor onze 
voetgangers voor diegenen ook die 
zich niet kunnen verschansen in een 
grote sterke wagen Het publiek kwam 
op voor de zwakkere onder hen 

Een voorstel kwam uit de bus na het 
debat voor de aanpassing van eerder-
vermelde verkeersader met een ver-
keersremmende herinrichting zoda
nig dat het autoverkeer stremt en de 
fietsers veilig hun weg kunnen verder
zetten 

Dat het geheel met zonder belang 
was bleek o m uit de aanwezigheid 
van J P Maes (arr sekretans) en 
schepen Antheums 

Theo Van Landeghem 

12 NOVEMBER 1987 
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Provincieraad West-Vlaanderen 

Volksunie is smaaldnaicer 
De voorbije dagen vergaderde de Westvlaamse provincieraad. 

De VU-fraktie was onmiskenbaar de smaakmaker. 

Belastingvermeerdering! 

Reeds jaren waarschuwden we er 
voor zonder veranderingen in het 
beleid worden nieuwe belastingen on
vermijdelijk De vooruiziendheid van 
VU fraktievoorzitter Michel Zwaene 
poel werd dit jaar bevestigd 

De Westvlamingen zullen voortaan 
235 miljoen fr meer belastingen mo
gen betalen Weliswaar ligt de schuld 
hiervoor gedeeltelijk bij Wilfried Mar
tens en zijn liberale koalitiepartners 
die steeds meer taken afwentelen op 
de provincies en minder middelen 
hiervoor ter beschikking stellen (120 
miljoen fr vermindering in het provin 
ciefonds op twee jaar tijd) Ward Baert 
verwoordde ons ongenoegen over 
een belastingsverhoging op honden 
van 550 naar 650 fr terwijl de belas 
ting op rijpaarden en pon s verdwijnt 

IVlilieuzorg 

De motie enkele maanden geleden 
ingediend door Dr Kris Lambert te
gen een afvaleiland voor de Vlaamse 
kust komt in volgende zitting verder 
aan bod Waakzaamheid is hier gebo
den 

Erwin Vandenbuicke vertolkte onze 
mening dat inzake de milieubelastin 
gen meer vindingrijkheid van de de 
putatie bij het vastleggen van de inde 
ling der belastingsplichtige onderne 
mingen heel wat onrechtvaardighe
den had kunnen vermijden Hij illus 
treerde dat bepaalde inrichtingen van 
tweede kategorie meer vervuilend 
kunnen zijn dan sommige inrichtingen 
van eerste kategorie De gebruikte 
norm is dus met relevant 

Lidwina Cordy vroeg aandacht voor 
de vervuiling van onze waterlopen 
door de Noordfranse en Waalse in
dustrie en eiste nauwkeurige afspra 
ken tegenover deze vervuilers 

Dr Erie Lamsens vertolkte het on
geloof en de ontgoocheling in de regio 
Roeselare bij het vernemen van het 
nieuws over de verkoop van het re-
kreatiedomein Het Sterrebos te 
Rumbeke aan een groem die onder 
meer aktief is in de vastgoedsektor 
Hierbij stelde hij meerdere pertinente 
vragen 

Terloops voelden we de deputatie 
aan de tand omtrent de toenemende 
mestoverschotten die omgeving en 
grondwater dreigen te vervuilen 

Kuituur en yorming 

Luc De Rammelaere wees erop dat 
de betoelaging vanwege de Vlaamse 
Gemeenschap aan kulturele centra 
met regionale uitstraling absoluut on-
toereikbaar is Hij verwacht vanwege 
de Provincie een gereglementeerde 
tussenkomst zoals dit trouwens ge 
beurt buiten West Vlaanderen 

Enk Waelkins belichtte de nood 
zaak van de richting elektromechani-
ka aan de Provinciale Industriële Ho
geschool omdat ingespeeld zou wor
den op een reële behoefte bij de 
regionale bedrijven en de tewerkstel
ling zou bevorderen 

BIJ de betoelaging m de socio-kuitu 
rele sektor stelden we nogmaals de 
steeds toenemende kwaal van de ver 
vulling en de partijpolitieke bindingen 
hiermede aan de kaak De CVP SP 
koalitie deed hopeloze pogingen om 
dit te weerleggen maar gaven ons 
telkens meer bewijzen van de waar 
heid van onze bewering 

Ziekenfondsen 

Hierbij noemde Jos Speybrouck 
deze zuilen met ongezonde levens 
beschouwelijke apartheid de maat 

X X -h 
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LIMBURG 
NOVEMBER 

14 BREE. Groot Vlaams Herfstbal in 
het Brouwershuis te Opitter-Bree 
21 HERK-DE-STAD. Mosselfeestin 
de parochiezaal Berrebroek om 
19u30 Org VU Herk-de-Stad 
21 NEERHAREN Vlaamse Feest 
avond in zaal Nova (Rijksweg 81) met 
als gastspreker Johan Sauwens Aan
vang 20u Org VU-Lanaken 
22 GINGELOM: Groot Vlaams Mos 
selfeest in zaal Tijl (achter kerk Ginge
lom) van 11u 30 tot 15u Voorinschrij
ving gewenst bij Jo Heeren (011/ 
88 42 88) 

ZO€K^RC]€ 
20j tweetalige Al informaticus 

systeemanalyst (met onderscheiding) 
met goede kennis van Engels zoekt 
een betrekking in het Brusselse Hal 
le-Vilvoorde of Ninove Aalst Voor ml 
zich wenden tot senator-burgemees 
ter dr J Valkeniers tel 02/569 16 04 

Vlotte 32-jarige 4-talige sekreta-
resse met veelzijdige opleiding zoekt 
betrekking met promotiemogelijkhe 
den in Gent — Antwerpen of Brussel 

Voor inlichtingen zich wenden O 
Van Ooteghem Senator Arm Lon-
questraat 31 9219 Gentbrugge tel 
091/30 72 87 

schappelijke superbazaars waar men 
heen moet gaan vanaf de prenatale 
tot in de oude dag Bij nakende verkie
zingen komen in ruil hiervoor hand
en spandiensten alsook plakdien-
steni 

HIJ stelde voor de toelagen, lees 
geschenken aan erkende zieken
fondsen voor preventieve luchtkuren 
op te schorten tot het gerecht de zaal 
zal beslecht hebben naar aanleiding 
van de berichtgevingen over groot 
schalige financiële machinaties en 
frauduleuze praktijken bij de zieken 
fondsen In beginsel kunnen deze 
luchtkuren aanvaard worden al stel 
len zich heel veel vragen naar de 
voorwaarden waarin deze plaats vin
den Meer hulp bij gezinszorg kon 
voorkomen dat toenemende randpro 
blemen het maatschappelijk even
wicht grondig zouden gaan verstoren 

Dit waren slechts enkele flitsen uit 
de laatste zitting waarin onze mensen 
bezonder kreatief en waakzaam op 
traden Met vernieuwde moed en een 
veel ruimere ploeg Volksunieprovin 
cieraadsleden zullen we straks het 
provinciaal beleid nauwkeurig en kon-
struktief volgen 

Dr Jos Speybrouck, 
VU-provincieraadslid 

Kortnieuws 
uit Wervll( 
Solidariteit 

Elk jaar doet ook Wervik-Geluwe 
zijn duit in het zakje iets te doen aan 
de schrijnende armoede in de derde 
wereld Allerlei aktiviteiten hebben 
reeds plaats gehad of zijn bezig Dit 
jaar ligt de nadruk op Bangladesh 
meer speciaal in de gezondheidssek 
tor De overheid heeft 1 700 gevaarlij
ke medicijnen uit de handel genomen 
Het IS inderdaad schandalig hoe de 
westerse farmaceutische nijverheid 
afgekeurde produkten versjachert 
aan die sukkelaars Om daaraan te 
verhelpen wordt m Savar een stad in 
Bangladesh een projekt op touw ge 
zet voor volks- en natuurgeneeskun 
de Op dat vlak bestaat er ginds een 
zeer rijke ervaring die de duurzaam
heid van de beproefde methodes 
heeft bewezen Vallen er geen rege 
ringen over de armoede dan vallen 
WIJ er wel over U kunst uw steentje 
bijdragen via storting of overschrij
ving op volgend adres en rekening
nummer Wenk 11 11 11 rek 001-
1254524 02 Stadhuis Wervik 8670 
Wervik 

Een mooier Wervik 

Aan de hoek van de Tram- en Me
nenstraat staat er een vervallen wo
ning Deze werd door het stadsbe
stuur aangekocht en wordt binnenkort 
afgebroken De nodige aanbestedin 
gen zijn aan de gang Er wordt een 
kleine parking voorzien met een groe
ne omkadering en een rustbank Er 
zal tevens meer veiligheid gekreeerd 
worden 

Parkings 

Deze worden binnenkort verhard 
Voor de Duivenstraat in volle stads 
centrum wordt zulks een grote verbe 
tering Wat Kruiseke betreft de bijko 
mende parkeergelegenheid zal een 
gedeelte van de verkeershinder weg 
nemen op deze druk bereden invals 
weg 

Archeologisch museum 

In het St Janshospitaal is een klem 
archeologisch museum ingericht Het 
betreft hier voorwerpen en beelden uit 
de Romeinse tijd Er werden nieuwe 
kasten aangekocht het interieur 
wordt herschilderd en heringericht en 
ten slotte wordt de tuin aan de ingang 
volledig heraangelegd 

Jef Claeys, 
schepen voor Leesmilieu 

TAK-Brugge, 
nieuwe start 

Ben je het eeuwige gedraai beu 
Heb je genoeg van kolloquia kompro 
missen en mosselsoupers ' Heb je zin 
om te werken waar Vlaanderen je 
nodig heeft op de barrikaden' Dan is 
je plaats in het Taal Aktie Komitee 
onder de vlag van de Uilenspiegels en 
de Stokebranden 

Aldus de aanhef van het pamflet 
waarmee TAK-Brugge zijn wederge 
boorte aankondigt onder impuls van 
Wim Logghe Hij woont m de Astrid-
laan 37 te 8320 Brugge en je kunt 
rustig met hem kontakt op nemen 

Niet iedereen kan mee betogen 
aldus de initiatiefnemers maar ie
dereen kan wel abonnee worden op 
ons tijdschrift de TAKtivist Daartoe 
dient men 250 fr te storten op reke
ningnummer 979-4747822-65 van 

De Taktivist-Ninove' 

Kursus te Kortrijlc 

„Ais UW leven u 
lief is" 

De Vlaamse Volksbeweging Kortrijk 
organiseert op dinsdag 17 24 novem 
ber en dinsdag 1 december 1987 om 
20u een kursus over ons Milieu (m het 
raam van het Jaar van het Milieu) 
onder de titel Als uw leven u hef is' 

Jan Feryn milieuambtenaar van de 
Stad Kortrijk op 17 november met 
probleemstelling (diaprojektie) 

Luk Van Acker eerste adviseur bij 
OVAM om 24 november met afvalstof
fenbeleid m Vlaanderen 

Dirk van Melkebeke van de Bond 
Beter Leefmilieu op 1 december met 
Europese richtlijnen voor een goed 
milieubeheer 

Deze drie avonden hebben plaats m 
de bovenzaal van het Belfort Grote 
Markt 52 te Kortrijk Bijdrage voor de 
drie avonden 100 fr voor elke les-
avond afzonderlijk 50 fr 

WEST-VL. 
NOVEMBER 

13 IZEGEM: Vlaams HUIS negende 
kaarting Ook op 14 en 15/11 Org 
Kaartersklub Vlaams Huis 
13 IZEGEM; ,,Verkiezingen" met 
als gastspreker Bart Staes In het 
Vlaams Huis, Grote Markt om 20u 
Org VUJO-lzegem 
14 MOERKERKE; Tweede nacht 
van de fantasie in zaal ,.Carina" 
Toegang 100 fr Org VU-arr Brugge-
Torhout-Oostkust Met tombola 
15 IZEGEM: Zaal Hoornaert om 
14u30 Sint-Niklaasfeest Org FVV-
Izegem 
20 SINT-ANDRIES: VU-ledenfeest 
pekelharing met kazakken Om 20u 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk bi) 
voorzitter J P Vandecasteele 
(31 01 62) Org VU-St Andries 
21 BISSEGEM: Dosfelkursus 
.Wegwijs in eigen st(r)aat" in zaal 

Koningshof te Bissegem Aanvang 
14u Org VUJO-arr Kortrijk 
21 TIELT: 2de EHBO-party ten 
voordele van Vlaams Kruis afdeling 
Tielt In zaal Orlando, Markt te Tielt 
om 20u 
22 BRUGGE: Groot Vlaams-Bas-
kisch feest in het Hof van Watervliet, 
Oude Burg, 27 (achter Belfort) Aan
vang 20u Inkom gratis In! 050/ 
33 18 74 of 050/33 23 90 
23 IZEGEM: Oud Stadhuis om 15u 
Hendrik Willaert over ,Het lied in de 
Vlaamse beweging" Org Vlaams 
Verbond van Gepensioneerden 
25 ROESELARE: Senator Walter 
Luyten ,,ls Rodenbach alleen nog 
bier' ' ' In ,,Londres". Stationsplein 7 
om 20u Org Vlaamse Volksbewe
ging 
27 ROESELARE: Voordracht 
.Moorden van Beernem ' door A Ry-

serhove In het Vlaams Dienstencen
trum 't Leeuwke. St Michielsstraat 23 
om 20u Org VU-Roeselare 
28 ZWEVEGEM: Smt-Niklaasfeest 
m d'Oude Smesse (zaal Sportwe
reld). Otegemstraat 158 om 15u 
Org VU-Zwevegem 
28 WEVELGEM: 15 jaar VOS Met 
om16u H Mis, 17u receptie, 18u 30 
feestmaal in ,,Leyedaele". Grote 
Markt Deelname 500 fr Inschrijven 
en inlichtingen Andre Deleu (056/ 
40 10 08) 

Studie notaris Paul LAMBEIN 
Kaaistraat 8, Oostende - Tel. (059) 70.12.95 

Openbare verkoping van: 
STAD OUDENBURG 

Een perceel bouwgrond gelegen op de hoek van de Caelfstraat en 
Bredevoordestraat (lot 4) Groot 740 m̂  sectie C deel 393 e 

INGESTELD Fr 851 0000 fr 
TOESLAG DINSDAG 24 11 1987 om 15 uur 30 op het Secretariaat 

O C M Vv' Brugge Kartuizerinnenstraat 4 
Alle inlichtingen ter Studie van voornoemde notaris 
De liefhebbers v '̂orden verzocht op de toeslag zich te voorzien van hun 

trouwboekje of uittreksel hunner geboorteakte of huwelijkskontrakt 

Kantoor van notaris Arnold VERMEERSCH te Oudenburg (tel 059/ 
26 60 26 

Op dinsdag, 24 novenfiber 1987, om 16 uur in het secretariaat van het 
O C M W te Brugge, Karthuizennnenstraat 4 

DEFINITIEVE TOESLAG 
OUDENBURG 

Caelfstraat 
lot 3 groot 754 m^ 

Verkavelingsverg nr 80 97 dd 17 juli 1980 
Ingesteld op 867 100 fr 
Alle inlichtingen ten kantore 

21j tweetalig ongehuwd meisje 
met A2 diploma bouwkundig tekenen 
en bedrijfsbeheer die kan tijpen en 
vertrouwd is met tekstverwerking 
zoekt een betrekking als bediende m 
de administratie in het Brusselse of 
ten westen van Brussel Ze heeft ook 
een redelijke kennis van Engels en 
Spaans Voor ml zich wenden tot 
senator-burgemeester dr J Valke 
niers tel 02/569 16 04 

n Jonge man 25j diploma houtbe
werking, zoekt dringend namiddag- of 
avondwerk, zelfs als ongeschoolde, m 
Brussel of de westrand ervan Kontakt 
via Albrecht de Schryver Ninoof-
sestwg 515, 1711 Itterbeek. tel 02/ 
569 34 58 

D Welk bedrijf uit de streek van Ou
denaarde kan een jonge dokter op
drachten bezorgen als kontrolerend 
geneesheer' Aanbiedingen naar O 
Van Ooteghem, Senator, Arm Lon-
questraat 31, 9219 Gentbrugge, tel 
091/30 72 87 
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Vlaamse Leeuw doet intrede in Daiton 
Toen 2 jaar geleden Dalton (Geor 

gia-VSA) het bezoek kreeg van zijn 
zustergemeente Dilbeek was het de 
Amerikanen opgevallen hoe weinig 
Belgisch hun gasten zich wel voelden 
vermits ze zelfs niet in staat waren om 
het Belgisch Volkslied in hun taal mee 
te zingen 

In afwachting van een nieuw be
zoek volgend jaar wensten ze zich 
dan ook te wapenen met de nodige 
Vlaamse vlaggen Deze werden verle
den maan meegenomen door een 
Dilbeekse delegatie bestaande uit po 
litiekommissaris en mevr Jan Zanar-
di zoon adv JohanZanardi, journalist 
Luc D'Hondt, adj politiekommissans 
en mevr Patrick De Bruyn adj ge-
meentesekretaris Jan Van den Nest 
en stafmedewerker van de Westrand 
Julien De Coster, die aldaar voor 1 
week op studiereis ging 

We zien hier op een plechtigheid in 
Dalton de inplanting van onze Vlaam
se Leeuw terwijl burgemeester Jimmy 

Young het woordt voert met naast 
hem Frank Stevens, de voorzitter van 

het verbroederingskomitee Dalton-
Dilbeek (foto WIJ) 

„Kunst van hier" te Lennik 

De Federatie van Vlaamse Kringen 
van Brabant houdt in Huize Zwarten-

I broek te Lennik opnieuw een grootse 
kunsttentoonstelling 

Van vrijdag 13 november tot en met 
zondag 6 december 1987 stellen 3 
Vlaamse kunstenaars tentoon in de 
Zwartenbroekstraat 127 te Lennik 

Lennikenaar Mare Decker, beel
dend kunstenaar, werkt met marmer 
en brond en breidde zijn aktiviteiten 
uit met schilderen en het maken van 
juwelen volgens de verloren wasme-
thode HIJ stelt vooral in West-Europa 
tentoon, maar weet in alle wereldde
len werken van zijn hand zitten 

Walter Ponsaert is 64 jaar en woon
achtig te Antwerpen Naast kunst
schilder/beeldhouwer werd hij ook 
verdienstelijk kartoenist 

De derde tentoonsteller. Remi Van 
Praet, woont korter bij de deur Ma-
chelen Persoonelijke, zowel als 
groepstentoonstellingen (sinds 1980) 
werden m binnen- en buitenland ge
houden Van zijn werken hebben 
Staat, Kamer en Senaat er een aantal 
in hun verzameling opgenomen 

Huize Zwartenbroek Lennik, vanaf 
13 november tot en met 6 december 
1987, IS toegankelijk alle werkdagen 
van 18 tot 21 uur en in de weekeinden 
van 14 tot 21 uur ,,Kunst van hier", 
een organisatie van FVK-B 

ZOCKCBCJC 
Ernest Van den Berghe Groen

straat 200, 9300 Aalst tel 053/ 
21 88 57 gaf aan bezoekende vrien
den in leen 

1 De Dietsche Volksstaat speciale 
uitgave genummerd 4, met handteke
ning Staf De Clercq 

2 een dossier V Bocqué burge
meester van Aalst 

HIJ verzoekt degenen aan wie deze 
stukken in vertrouwen uitgeleend wer
den ze dringend persoonlijk of per 
post terug te bezorgen 

• Industrieel ing biochemie met 1 j 
ervaring zoekt werk Inl Marleen De 
Groote 052/21 83 00 of W Peeters 
052/47 83 17 

Aanbevolen huizen 
Etn. BERT pvba 

Assesteenweg 101-103 

TERNAT 

Tel. 02/582.13.12 

02/582.04.10 

Verdeler 

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

Diensten verhunng lange termijn D'IETEREN LEASE 
koile termijn AVIS 

Personenwagens en vrachtw/agens 

baron ruzettelaan 78 
8320 brugge 4 

b̂aan brugge - oostkamo. 
\ 050/3574 04 > 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

KEUKENS-SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-78 10 09 en 053-21 27 57 

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marw/itz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 03-321 08 96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 64 75 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

q - - N STUDIO 
JLDJ D A N N 

02-428 69 84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

BRABANT 
NOVEMBER 

13 TIENEN 4e Vlaamse Zang 
avond in t Koelieske Broekstraat 48 
Om 20u Inkom 70 fr vvk 50 fr Org 
VUJO Tienen 
14 MECHELEN VU bal met de 
Mensana band in de Stadsfeestzaal 
op de Botermarkt 
15 LENNIK Gerda De Vrieze over 

Het kleurrijke wit poëzie naar het 
werk van hedendaagse plastische 
kunstenaars in Huize Zwarten 
broek Zwartenbroekstraat 127 om 
11u Org Fed Autonome Central 
Welzijnswerk 
21 HULDENBERG Spaghetti-
avond in zaal Den Tyl te Loonbeek 
vanaf 18u Org VU-Huldenberg 
22 WEMMEL Kongres Groen en 
Vlaams' deel 2 Vlaams' Cultureel 
Centrum de Zandloper Org VU arr-
Halle-Vilvoorde 

22 ELSENE: Eetinstuif van 11u30 
tot 20u in Elzenhof Kroonlaan 14 
Optreden van Paul Kenens jongleur 
Org VU-Elsene 
22 EPPEGEM: Ie Pannekoeken en 
Snacks-namiddag in de Parochiezaal 
Zenneweg Aanvang 14u doorlo
pend tot 19u Ten voordele van afde
lingsblad Belleman' Org VU-Ep-
pegem 
25 MACHELEN: Dosfelkursus 

Wegwijs in eigen st(r)aat", 1ste deel 
Om 20u in het zaaltje van cafe Floreal 
(de Krumme), Hansoulstraat Deelna
me IS gratis Ora VUJO-Halle-Vil-
voorde i s m Dosfelinstituut Tweede 
deel op 2/12, zelfde plaats, zelfde uur 
26 LEUVEN- Rodenbachkring-Leu-
vep in het teken van Koerdistan met 
dia's, aangepaste muziek, aanwezig
heid van Koerden enz In zaal St 
Jozef, Brugemeesterstraat 58 om 
14u Deelnameprijs 150 fr (koffietafel 
inbegrepen) 

27 WEMMEL Gespreksavond met 
Paul Van Grambergen in het Kultureel 
Centrum De Zandloper om 20u Org 
PVV Wemmei 
28 MEISE-WOLVERTEM 19e Af 
delingsbal In zaal Cecilia Oppem 
straat te Wolvertem Aanvang 21 u 
Inkom 120 fr vvk 100 fr Org VU 
Meise Wolvertem Oppem 
28 BERTEM-LEEFDAAL-KOR-
BEEK-DIJLE VU-bal in zaal De Cer 
kei Tervuursesteenweg Bertem met 
DJ Mach 1 Aanvang 20u 30 
28 LIEDEKERKE Eetfestijn 87 m 
zaal t Guldenhof Fabriekstraat 42 
44 te Liedekerke Vanaf 18u Ook op 
zondag 29/11 van 11 u 30 tot 20u 
Gratis tombola Org VU-Liedekerke 
29 JETTE Kaartnamiddag m het 
St Pieterskollege vanaf 14u Org 
Vlaamse Wandelklub 

DECEMBER 

2 MACHELEN: Dosfelkursus ,Weg
wijs in eigen st(r)aat" 2de deel Om 
20u in 't zaaltje van cafe Floreal (de 
Krumme), Hansoulstraat Deelname 
IS gratis Org VUJO-Halle-Vilvoorde 
i s m Dosfelinstituut 
5 BUIZINGEN. Jaarlijkse pensen-
kermis in Don Boscokelder, Alsem-
bergsesteenweg vanaf 17u Ook op 6/ 
12 vanaf 11 u 30 Ook Sinterklaas 
komt op bezoek Org VU-Buizingen 

ZO€K€BC]€ 
Jonge dame (volledig stempelge-

rechtigd — °1958) zoekt werk Stu
dies A6A2 handel en BI boekhou
den informatika Zich wenden tot W 
De Saeger Nijken 6 te 9490 Ninove 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schavenj 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

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

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 

Wi] bouwen voor u 
sleutel op de deur 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 V\/ommelgem 
Tel 03/353 26 50 
Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groensfraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-236 45 31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel 053-21 36 36 

ann< 
moon 

Mollemseweg 20 
1700 Asse 
Tel 02/452 43 42 

,,Kreatieve Bloemsierkunst" 

Ann Housen 

Bloenfischikken 
Bruidswerk 
Droogbloemen 
Kaarsen 
Glas 
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• mi 
VU-lijstaanvoerder professor dr. Bob Van Hooland: 

„Mijn inzet zal totaal zijn!" 
(Vervolg van biz. 3) 

Voor ons staat een 50-jarige, 
die eruit ziet ais iemand die net 
zijn 35ste kaarsje heeft uitgebla
zen. Hij voelt zich ook nog erg 
jong en dit blijkt uit het feit dat hij 
elke zondag nog kompetitievoet
bal speelt en biina dagelijks gaat 
joggen. ,,lk leef ook een beetje 
alternatief als een fialve makro-
biotieker en bezoek, zoveel als Ik 
kan, de goede natuureetfiuizen in 
Gent en elders.". Bob Van Hoo
land kleedt zich modieus, zijn 
diepdonkerbruine ogen verzach
ten zijn scherpe blik, hij Is het type 
van de winner. 

Precies een halve eeuw gele
den werd hij geboren in een een
voudig gezin. Vader Van Hoo
land, een seizoensarbeider, stierf 
vier maanden vóór Bob geboren 
werd. Moeder Van Hooland zette 
alles op alles om Bob te laten 
studeren. ,,Zij wist wat ze wilde", 
zegt zoonlief nu. De appel is dui
delijk niet ver van de boom geval
len... 

Bestuurskunde 
WIJ: Waar bent U nu op we

tenschappelijk gebied mee be
zig? 

B. Van Hooland: ,,f\/let tieel 
wat! Ik doceer bestuurskunde, 
d.w.z. de teorie van de organisa
tie en de goede werking van over
heidsdiensten, overheidsbedrij
ven, openbare besturen en non-
profit-organisaties zoals vzw's. 

Het verheugt mij steeds weer 
dat ik op universitair nivo les mag 
geven aan vele jonge Vlaamse 
mensen met grote toekomst, over 
hoe men in de overheidssektor de 
belangrijke diensten moet organi
seren en beheren in het alge
meen belang, minstens zo vak
kundig als goede bedrijven dat 
plegen te doen. 

Terloops, ik doceer ook een wel 
speciale kursus Politieke Beleids-
voenng aan de Gentse rechtsta-
kulteit. In de School voor h/lanage-
ment ben ik samen met een scha
re medewerkers al twee en een 
half jaar bezig met een zeer be
langrijk wetenschappelijk onder-
zoeksprojekt over de beleidsvoe
ring door de Vlaamse Gemeen
schap sedert de wetten van '80. Ik 
meen dat de resultaten buitenge
woon interessant zullen zijn. 

Tenslotte doceer ik tevens een 
kursus Administratieve Hervor
ming. Ik zeg dit graag, vermits de 
VU dé partij is van de goede 
historici. Bijgevolg weten VU-ers, 
dat als men de geschiedenis met 
kent, men eigenlijk gedoemd is 
om ze altijd maar weer over te 
doen. En dat is precies wat we nu 
beleven op het vlak van de institu
tionele en van de administratieve 
hervorming. Daarom hecht ik ook 
zoveel belang aan deze unieke 
kursus. 

Natuurlijk verachtte ik ook ad
vieswerk in bestuurskunde, o.m. 
voor de totale hervorming en mo-
dernizering van het Belgische Re
kenhof. Een overigens biezonder 
goed geslaagde operatie." 

WIJ: U vindt „het onderwij
zen" een belangrijke opgave? 

B. Van Hooland: ,,Ja! Ik vat 
mijn onderwijs trouwens zeer per

soonlijk op en daarbij acht ik het 
kontakt met de studenten heel 
erg noodzakelijk, met grote aan
dacht voor de praktijk. Omdat het 
voor jonge mensen nodig is de 
komplekse werkelijkheid te ver
kennen en te bewerken. Bovenal 
js het mijn bedoeling mensen te 
motiveren. Ik probeer mensen te 
doen geloven in hun eigen kan
sen, wat vaak een kwestie van 
zelfvertrouwen is. 

Doceren betekent voor mij een 
opdracht, een engagement. Ik be
schouw het overigens als een 
privilegie jonge mensen te mogen 
opleiden en begeleiden, als ook 
een ongewoon genoegen deze te 
zien ,,groeien", tot mensen met 
bagage en ruggegraat." 

Belang van 
gemene best 

WIJ: Waarom doet U eigenlijk 
aktief aan politiek? Wat is uw 
motivatie? 

B. Van Hooland: ,,lk kwam 
onder de indruk van de werken 
van de grote Amerikaanse pollto-
loog Carl Fnedrich, één van mijn 
profs in Harvard. Hij wees mij op 
het belang van de politiek en de 
waarde van goede overheidsdien
sten. 

Politiek IS voor mij iets heel 
belangrijks. Het is misschien wel 
het belangrijkste waar men zich in 
een gemeenschap kan mee inla
ten. Het is alleen maar jammer 
dat met meer mensen dit ook zo 
zien. Politiek is voor mij het stu
ren, het zinnig richten van een 
gemeenschap. Is er iets waarde
voller en meer menselijks ? 

Toen ik in 1976 ook echt begon 
aan de politiek, vond ik het een 
voorrecht te kunnen samenwer
ken met een reeks biezondere 
mensen. Ik denk in dit verband 
aan mijn voorganger ere-burge-
meester Raf Vandenabeele (een 
beetje 'n vader voor mij) en aan 
ere-burgemeester Toon De Pes-
seroey. Komt daar nog bij dat ik 
dit kan en kon doen in Sint-l\/lar-
tens-Latem, één van de mooiste 
gemeenten van Vlaanderen. 

hAijn beeld van de politiek is dit 
van de zindelijke politiek. Dit is 

ook mijn streefdoel: in het belang 
van het gemene best aan zuivere 
politiek doen, in het belang en ten 
gerieve van alle inwoners zonder 
onderscheid." 

WIJ: U hebt nu gekozen om 
politiek te gaan bedrijven op 
een hoger nivo dan het ge
meentelijke? 

B. Van Hooland: ,,De waarde 
van politiek is daar nog groter! 
Het is echter geen gemakkelijke 
keuze geweest, want wanneer 
men kiest voor nationale politiek, 
dan kiest men zeker niet voor het 
komfort of het gemak. 

Komfort is trouwens geen ka
rakteristiek van mij, want komfort 
leidt tot konformisme." 

WIJ: Waarom hebt U ja ge
zegd op de vraag van de Volks
unie? 

B. Van Hooland: ,,Zoals ik 
daarjuist al zei, heb ik niet geko
zen voor het gemak. 

Het gedachtengoed van de 
Volksunie is mij sinds vele jaren 
heel goed bekend. Wat me daar 
biezonder in aanspreekt, is haar 
ambitie om vooral aan de toe
komst van Vlaanderen te willen 
bouwen, een gelukkig Vlaande
ren voor het jaar 2000, in een 
federaal België en in een federaal 
Europa. Voorts is het een open 
partij, die aan mensen kansen 
durft en kan bieden. Hetgeen an
dere partijen wel eens tot naden
ken zou kunnen aanzetten. 

Bovendien is de VU een be
weeglijke partij; dit blijkt uit haar 
sociaal-ekonomisch profiel ,,De 
Uitweg". Dat is erg belangrijk. De 
VU lijdt niet aan partikratie, die in 
Vlaanderen en in België te veel 
weegt op alles en vernieuwing 
moeilijk maakt. De VU kan bijge
volg ook onbevangen spreken 
over depolitisering. 

In en vooral met de Volksunie is 
er iets te maken van de beleidslij
nen waar ik in geloof. Ergerlijk zijn 
toch de al te beperkte bevoegdhe
den en middelen van Vlaanderen: 
86 miljard fr. per jaar, net even
veel als het budget van Volvo-
België! Er is dus enorm veel werk 
te doen, ook om de kwaliteit van 
de organisatie en het beheer van 
de Vlaamse Gemeenschap te ver
beteren. 

Want, hoe ruim de bevoegdhe
den en de middelen ook mogen 
zijn, toch zal Vlaanderen het nooit 
doen met de politieke struktuur 
alleen. Er zal dus ook nood zijn 
aan professioneel management 
en aan nog meer goede ambtena
ren." 

Kwaliteit 
van het leven 

WIJ: Meer dan waarschijnlijk 
zijn we op weg naar een zelf
standiger Vlaanderen. Hoe 
moet dit Vlaanderen er volgens 
U, als toekomstig wetgever, 
dan wel uitzien? 

B. Van Hooland: ,,Dat is te 
bezien met de partij! Maar dit 
wordt inderdaad dé uitdaging van 
morgen. Het zelfstandiger Vlaan
deren — waar iedereen het nu 
eindelijk over eens is, o.m. dank
zij de jarenlange ijver van de 
Volksunie — zal moeten een be
leid voeren dat inhoudelijk zinde-
lijker en meer verfijnd is dan tot 
nog toe het geval was, ten bate 
van heel Vlaanderen. 

Dit slaat in de eerste plaats op 
de kwaliteit van het leven, al lijkt 
dit een slogan. Daaraan werd in 
dit land te weinig aandacht be
steed. Men heeft al te veel het 
geld en de cijfers laten spreken. 
Maar dit kan toch nooit het eind
doel van de politiek zijn ? 

Politiek moet gericht zijn op het 
verwerven van meer kwaliteit in 
het alledaagse leven voor ieder
een. Ik denk hierbij aan milieu en 
infrastruktuur; toestanden waar 
elk zinnig mens zich aan ergert. 
Straks zullen we nog moeten ijve
ren voor rookvrije straten in de 
steden, want bepaalde straten 
zijn onleefbaar geworden. Zoiets 
is toch niet zinnig? 

Een beleid voor Vlaanderen 
moet m.i. dus gericht zijn op een 
verhoging van de kwaliteit van het 
leven voor elkeen. Elke mens 
heeft immers maar één ambitie: 
gelukkig zijn. Het is aan de over
heid om de voorwaarden te 
scheppen die dit mogelijk moeten 
maken, ook de ekonomische. 
Verder betreft het de zorg voor de 
infrastruktuur, de vorming, de kui
tuur, de selektieve hulp en steun 
aan mensen, bedrijven en bewe
gingen. Zorgen voor de ambiance 
in de maatschappij. Dit impliceert 
dat de rol van de Vlaamse over
heid zal moeten geherdefinieerd 
worden, alvorens de bevoegdhe
den te verruimen. 

Vooral wil ik een krachtig plei
dooi houden voor meer aandacht 
én middelen ten gunste van de 
kul tuur Wat hebben wij onze 
jeugd bv. te bieden ? De overheid 
zou terzake veel meer moeten 
bedenken en ondernemen. Is het 
niet een veeg teken dat American 
Express moet instaan voor de 
bewaring van ons Lam Gods in 
Gent. W&lke waarborgen biedt 
zulk kultuurbeleid voor de toe
komst? Hebben de beleidsvoer
ders oprecht oog voor onze volks
aard en onze tradities, onver
vreemdbaar erfgoed?" 

WIJ: Sommige waarnemers 
vrezen dat er een zg. duale sa
menleving aan het groeien is. 
Met enerzijds mensen die het 
goed maken en sukses kennen 
en anderzijds zij die eruit vallen, 

die geen geluk hebben. Moet de 
overheid daar niet de hand aan 
houden? 

B. Van Hooland:,,De politieke 
beleidsvoerders die hun mandaat 
krijgen van het volk moeten in 
staat zijn om een maatschappij uit 
te bouwen die in evenwicht is. 

Daar zal een stuk ekonomisch 
liberalisme in vervat zitten, in zo
verre dat het voor een maat
schappij belangrijk is dat wie in
spanningen levert, daar ook moet 
voor beloond worden, bv. de zelf
standige, de ambtenaar, de KMO, 
de bedrijfsleider, het kaderlid, de 
werknemer in het algemeen. 
Maar tevens zal een sterk sociaal 
element aanwezig moeten zijn. 

Dit betekent dat men heel be
wust hulp en steun zal moeten 
bieden aan die kategorieën die 
het op eigen kracht niet kunnen. 
Ik denk bv. aan de niet meer zo 
jonge mensen, aan onze gehandi-
kapten en aan de jongeren die 
niet het vereiste scholingsnivo 
hebben om gemakkelijk geschikt 
werk te vinden. Zij moeten gehol
pen en gesteund worden, maar 
zodanig dat zij door de steun niet 
afhankelijk worden gemaakt van 
die steun. Men moet hen integen
deel helpen in het benutten van 
hun mogelijkheden en kansen om 
te ontwikkelen en zich belangrijk 
te voelen." 

Politiek en 
idealisme 

WIJ: Hoe reageerde uw na
bije omgeving op uw beslissing 
om voortaan samen met de 
Volksunie te militeren? 

B. Van Hooland: ,,lk heb daar 
natuurlijk vooral met mijn echtge
note over gepraat. Ik zou trou
wens nooit aan politiek kunnen 
doen zonder de totale steun van 
mijn vrouw; politiek bedrijft men 
immers niet alleen. Zij heeft met 
kennis van zaken mijn keuze vol
komen gesteund. Het is onze keu
ze! Voor het overige kon ik daar
over weinig mensen raadplegen. 
En eenmaal ik ja heb gezegd, dan 
blijft dit zo en dan is mijn inzet ook 
totaal. 

Wel hoop ik oprecht dat ik nie
mand tekort heb gedaan en dat ik 
met alle kaderleden van de VU 
heel goed zal kunnen samenwer
ken. 

Ik ben biezonder blij dat ik door 
en van de Volksunie de kans krijg 
om een stuk van mijn politiek 
ideaal waar te maken. Mijn omge
ving en vrienden voelen dit ook zo 
aan en reageren zeer gunstig. 
Politiek bedrijven heeft immers 
voor mij en voor hen zeer veel te 
maken met idealisme. Men moet 
idealist zijn om aan zuivere poli
tiek te doen zoals het hoort en bij 
de VU is dat a fortiori het geval' Ik 
ben inderdaad van mening dat de 
VU de partij is van de idealisti
sche politici. Ik kan daar heel wat 
voorbeelden van geven. Denken 
we maar even aan Maurits Cop-
pieters, Frans Baert, Oswald 
van Ooteghem en er zijn er nog 
zo vele anderen. 

Ik hoop samen met hen en 
zovelen na 13 december dingen 
te kunnen realiseren die echt de 
moeite waard zijn. Te kunnen 
werken aan een sterk, welvarend 
en ook solidair Vlaanderen. Dat 
echter door niemand schandelijk, 
jaar in jaar uit, bestolen wordt, 
maar dat eigen volk en vooral 
eenvoudige mensen laat genieten 
van eigen ijver en arbeid. 

Meer Vlaanderen voor minder 
geld." 

(pvdd) 

Professor-burgemeester Bob Van Hooland: ,,Aan de kwaliteit van het 
leven wordt te weinig aandach besteed Men heeft al te veel het geld en 
de cijfers laten spreken Maar dit kan toch nooit het einddoel van de 
politiek zijn ' ' ' 
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